
,u, .Gens Nostra 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

JAARGANG 62 NUMMER 11 NOVEMBER 2007 

Als Mors dood is, volgt Den Uijl 
DOOR T. ÜSKAM 

Inleiding 
In 2003 publiceerde ik in dit tijdschrift een fragmentgenealogie 'Den Uijl' uit 
Jaarsveld. Bij de vele reacties van geïnteresseerde lezers, die ik destijds mocht 
ontvangen, kwam steeds één vraag terug: 'Waarom niet verder gegaan met het 
onderzoek naar de aansluiting op de hoofdlijn van het geslacht in Langerak?' 
Het is deze vraag, die aanleiding is geweest voor nader onderzoek. Destijds 
heb ik wel gezocht in Langerak, maar de dopen en huwelijken van Langerak uit 
het midden van de zeventiende eeuw ontbreken. Daardoor is het niet mogelijk 
gebleken de stamlijn Den Uijl verder op te voeren zonder een uitvoerig onder
zoek in notariële en/of oud-rechterlijke archieven van Langerak en de omlig
gende plaatsen. Claas Cornelis den Uijl, de stamvader van de Jaarsveldse Den Uij
len, die als jonge man van Langerak in 1686 in Lopikerkapel trouwt en zich in 
Jaarsveld vestigt, is uiteindelijk wel gevonden. Zijn afstamming is slechts door 
indirecte bewijzen aannemelijk te maken. Er is geen akte gevonden waarin 
hij met ouders, broers en zuster wordt vermeld. Uit hierna volgende gegevens 
zal blijken, dat zijn vestiging in Jaarsveld niet geheel vrijwillig gebeurt, maar 
dat hem in zijn geboorteplaats de grond te heet onder de voeten is geworden. 
De misstap, waardoor hij in aanraking met (de lokale) justitie komt, is begaan 
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Detail kaart B. du Roy, voor 1676, met Schoonhoven links 
aan de Lek gelegen en schuin rechts daaronder Nieuwpoort 
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samen met een broer en zwager. Mede dankzij de namen van deze beide verwanten is de aan
sluiting op oudere generaties Den Uijl aan te tonen. Voor de lezer is het belangrijk te weten, 
dat de heerlijkheid Langerak met de helft van de stad Nieuwpoort destijds behoorde tot 
het gewest Utrecht en dat het gerecht Jaarsveld daarentegen tot (zuid-) Holland behoorde. 
Daarom was niet het Hof van Holland, maar het Hof van Utrecht het hoogste rechtscollege in 
de eerst genoemde plaatsen. 

De titel van dit artikel zal misschien vragen oproepen. De reden hiervan ligt in het feit, dat 
de oudst aanwijsbare voorvader van dit Langerakse geslacht Uul (den Uijl), de achternaam 
Mors voert. Een achternaam die door geen van de mannelijke nakomelingen van HendrikDirks 
Mors verder gevoerd zal worden. Zijn oudste zoon draagt de naam Uul, een naam die zich 
geleidelijk wijzigt in Uijl en later in Den Uijl. Het moment waarop die wijzigingen plaats 
vinden, is niet bij iedere persoon aan te geven. Ik wil met nadruk spreken van het Langerakse 
geslacht Den Uijl, omdat in nabijgelegen plaatsen verschillende Den Uijlen voorkomen, die 
niet aan te sluiten zijn op de familie uit Langerak. Ook in andere delen van ons land komen 
verschillende geslachten Uijl voor, die evenmin verwant zijn aan de ( den) Uijlen uit Langerak. 
Met dit artikel wil ik niet de pretentie hebben een complete genealogie Den Uijl te geven. 
Hoewel de eerste twee generaties zo volledig mogelijk worden beschreven, wordt toch in eer
ste instantie alleen de lijn naar deJaarsveldse tak verder uitgewerkt. 

De broers Mors 
Aan het einde van de zestiende eeuw leven in Langerak twee mannen, die beiden de achter
naam Mors voeren. Beiden dragen bovendien het patroniem Dirckszoon. Heyndrick en Rut
ger Dirks Mors zullen broers geweest zijn, hoewel ik nergens een dergelijke vermelding heb 
gevonden. De uitzonderlijke achternaam, die door niemand anders wordt gevoerd en het 
gelijkluidende patroniem, mogen in dit geval als voldoende bewijs worden beschouwd. Daar 
komt nog bij dat in 1612 de tweede zoon vanHendrikMors,AdriaanHendriks, een overeenkomst 
sluit met DirkRutgers, de zoon van Rutger Mors. Dirk Rutgers belooft Adriaan Hendriks, zijn neef, 
tot zijn levenseinde te verzorgen. Een dergelijke overeenkomst is tussen verwanten wel vaker 
gesloten. Meestal is dit het geval, als één van beide partijen kinderloos en/of ongehuwd is. De 
verzorgende partij krijgt dan als tegemoetkoming in de kosten een groot deel of de gehele na
latenschap van de te verzorgen persoon. Uiteraard is, met behulp van enkele lijsten van Oud
schildgeld, gezocht naar de vermoedelijke vader van Hendrik en Rutger Dirks Mors. Dirk is in die 
periode geen uitzonderlijke naam in Langerak, maar aanwijzingen dat een Dirk Hendriks, een 
Dirk Thonis, een Dirk Jans of een andere persoon met de voornaam Dirk, zelfs maar verwant is 
aan de beide genoemde broers ontbreken. Bovendien leeft in de tweede helft van de zestiende 
eeuw een tweede Hendrik Dirks in Langerak, die volgens eigen zeggen slechts één jaar ouder 
is dan Hendrik Mors. De eerstgenoemde wordt ter onderscheiding van zijn naamgenoot soms 
aangeduid als Hendrik Dirks Preker.' 

Genealogie 

I. DirckN.N. 

Kinderen ( zie de inleiding): 

1. HendrickDircksMors, volgt II. 
2. Rutger Dircks Mors, over!. na 19-6-1604, tr. N.N. 

20-1-1601 ' :Rechtdag. Compareerde ten vierschaer Rutger Dirricxs Mors en verklaarde dat Pieter Treur 
hem daar heeft doen dagen, maar dat hij zelf niet is verschenen. De gedaagde verzocht vrijspraak 
en verzocht het gerecht Pieter Treur te veroordelen tot het betalen van het bedrag dat hij verloor, 
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omdat hij deze rechtdag niet kon werken. Schepenen gehoord het verzoek van de comparant; heb
ben de gedaagde vrij gesproken en Pieter Treur veroordeeld in de kosten mits betalende mede 'des 
comparants en requirants dachgelt. ses stuvers'. 

17-11-16023: Jan Cornelis uit Nieuwpoort eiser contra Rutger Dirricx, gedaagde. 
Rutger Dirks heeft een schuld aan Jan Cornelis, volgens een obligatie door hem (Rutger) onderte

kend.Rutger verzoekt de schuld in drie termijnen te mogen aflossen. 'Een derde deel Pasen eerstco
mende, tweede deel Bamis ende t leste Pasen daaraanvolgende, mits dat hij presenteert den eiser 
in handen te stellen zeker roodblaert koebeest.' De schepenen veroordelen de gedaagde te betalen 
de som van zeventien carolus gulden, de ene helft tot Pasen eerstcomende en de andere helft Bamis 
daaraan volgend anno 1603. Mits dat de gedaagde daar voren in handen van den eiser zal stellen 
het voornoemde Rootblaer koebeest[ ... ]. 

20-3-1604•: Rechtdag ordinaris. SusannaZaroels (Zarvels) weduwe vanJohanMathijs eiseres contra 
Rutger Dirricx Mors, gedaagde. De eiseres verzoekt betaling van een som van 20 gulden wegens de 
landpacht van twee hennip akkers door de gedaagde in het jaar 1602 van Johan Mathijs gehuurd en 
gebruikt. Eveneens 20 gulden wegens het 'weijen van twee koebeesten int selve jaar' door de eise
res van gedaagde aangenomen, makende tezamen 40 gulden. Daarvan wordt afgetrokken de be
dragen die de gedaagde eerder betaald heeft. Resteert nog 18 gulden 7 stuivers. Tenzij de gedaagde 
kan bewijzen meer betaald te hebben. De gedaagde, Rutger Dirks Mors verschijnt niet. 

5-6-16045: Rechtdag. Tweede zitting. De gedaagde Rutger Dirks Mors verschijnt weer niet. 
19-6-1604•: Rechtdag. Derde zitting. De eiseres blijft bij de eis op 20 maart gedaan. De gedaagde 

zegt grote schade te hebben geleden, doordat de overleden man van de eiseres het land, dat hij 
pachtte, niet behoorlijk had laten omspitten. Bovendien is de eiseres hem geld schuldig wegens de 
stalling van enige paarden. De gedaagde eist 18 gulden. 

De eiseres ontkent dat zij of haar overleden man onjuist gehandeld hebben en verklaart dat de 
stalling van de paarden door haar man reeds was voldaan. De gedaagde blijft bij zijn antwoord. 
Schepenen, de partijen gehoord hebbende, vinden het moeilijk een juist oordeel te vellen. Zij ad
viseren partijen elk' een goet man tot haer te nemen' om zo tot een overeenstemming te komen en 
alle kwesties te liquideren. 

Uit dit huwelijk (slechts twee kinderen bekend): 
1. Heyltgen Rutgers, over 1. vóór 1626. 
2. Dirck Rutgers, landbouwer, hoepmaker, over 1. vóór 25-6-1626, tr. (1) N.N.; tr. (2) Maritgen N.N., 
over 1. na 1626. 

Zij vestigde zich in Papendrecht na het overlijden van haar echtgenoot. 
DirkRutgers heeft de achternaam Mors niet gevoerd. Bij zijn overlijden zijn drie dochters uit zijn 

eerste huwelijk in leven, Lij.sbet, Maritgen enAdriaantjeDirks. Zij zijn in 1626 allen mondig. Uit zijn 
tweede huwelijk zijn drie onmondige kinderen in leven, Eijpgen,Jacob enJannitgen. 

12-1-16027: Rechtdag. De baljuw van Langerak,Johan Mathijs contra Dirck Ruttens, Cornelis Andries 
en Helmich Helmichs. 
· Jan Bastiaens wordt gedagvaard om getuigenis af te leggen. Hij verklaart, dat Dirck Rutten, Corne

lis Andries ende Helmich Helmichs circa een jaar geleden in zijn huis, in de keuken zaten. DirckRutten 
had, 'na diverse moedwillige woorden bij hem gemaakt tegen Helmich' zijn mes getrokken en 
Cornelis Andries daarmee in zijn hand verwond. Jan Bastiaans heeft toen Dirck Rutten naar buiten 
gestuurd en weet van de zaak verder niets. 

26-1-1602•: Tweede zitting. Uit verklaringen blijkt, datDirckRutten de 'eerste aenvechter' was en 
zijn mes getrokken heeft. Dirk wordt veroordeeld tot een boete volgens 'het hantvest'. Ook wordt 
hij veroordeeld in de kosten van het geding. 

3-5-16129 : DirkRutgers 2alAdriaenHendriks, zijn neef, in huis nemen en hem zijn leven lang onder
houden in ruil voor zijn nalatenschap[ ... ]. Marge: Op 210ktober 1613 wordt dit contract vernietigd. 

25-6-1626'°: De drie dochters Lij.sbeth Dirricx, Maritgen Dirricx ende Adriaentgen Dirricx constitue
ren Mr. Sebastiaen Goethardt, notaris en procureur tot Schoonhoven en Cornelis Adriaans gerechtsbo
de, om namens hen naar Papendrecht te gaan en daar van Maritgen, de weduwe van DirckRutgers, 
ook van wegen de drie onmundigen kinderen bij namen Eijpgen,Jacob endeJannitgen Dirricx, in te 
vorderen en te liquideren de erfenis die hen gezamenlijk toekomt door het overlijden vanHeyltgen 
Rutgers, hun overleden tante. Dirk Rutgers had tijdens zijn leven een gedeelte van de landerijen 
reeds verkocht. 
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Nederlands Hervormde Kerk Langerak, 
oktober 2005 (foto auteur) 

Il. Hendrik Dircks Mors, geb. ca. 1527, over 1. Langerak tusssen 23-2-1602 en 24-5-1603, tr. (1) 
(Anna?) N.N.; tr. (2) (vermoedelijk voori594) UchgenAdriaens." 

Hendrik Dirks Mors bezit in Langerak twee weren land van ieder zeven morgen, veertien morgen to
taal. In het Utrechts archief bevinden zich in de stukken van de Staten van Utrecht twee lijsten met het 
oudschildgeld van Langerak". De 'oude aenbrengh' dateert van ver voor 1550 en de tweede, 'de nieuwe 
aenbrengh' vermoedelijk uit de jaren '90 van de zestiende eeuw. Op de eerste lijst wordt Hendrik Dirks 
niet vermeld, hetgeen te verwachten was. Het is niet te zeggen of op deze lijst de vader van Hendrik 
voorkomt. Zoals vermeld in de inleiding, is Dirk in die periode een veel voorkomende naam. Zeker is, 
dat Hendrik Mors de beide weren niet van zijn vader geërfd heeft. Op de tweede lijst staat voor het eerste 
weer: de Heilige Geest tot Langeraeck, nu Henrick Dircx Mors, zeven mergen, eigenaar en gebruiker. en voor het 
tweede weer: Gerret Cornelis en erfgenamen, nu Hen riek Dircx Mors, zeven mergen. '' 
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Te oordelen naar de lijst van 'de nieuwe aenbrengh', moet men HendrikDirks Mors rekenen tot de be
ter gesitueerden van Langerak. Op deze lijst komen slechts enkele personen voor, die meer bezitten dan 
14 à 15 morgen, uiteraard de Heer van Langerak niet meegerekend. Daarenboven treft men op de laatste 
lijst eveneens zijn oudste zoon aan, die dan eigenaar is van een weer van 6'/, morgen. 

Zeven kinderen van Hendrick Mors, drie zoons en vier dochters, zijn volwassen geworden. Twee van 
deze zeven kinderen overlijden voor hun vader. In juli 1591, ruim tien jaar voor zijn overlijden, moet 
Hendrick meemaken, dat zijn zoon Jan door messteken om het leven wordt gebracht. De dader ont
vlucht Langerak. Voor het gerecht van Langerak is een proces geweest waarbij de (afwezige) dader onder 
andere tot een hoge geldboete en levenslange verbanning uit de heerlijkheid wordt veroordeeld. Bijna 
drie jaar na de doodslag op zijn zoon sluiten HendrickMors en zijn overige kinderen een overeenkomst 
met de dader en diens familie. De familie Mors zal financiële genoegdoening krijgen van de dader (of 
diens familie) en zal zich dan niet verzetten tegen een eventuele kwijtschelding van de straf, die de 
dader is opgelegd. Kwijtschelding of vermindering van een dergelijke zware straf kan alleen gegeven 
worden door het Hof van Utrecht. In een dergelijk geval is het niet ongebruikelijk de dader af te schil
deren als een goed mens en de schuld bij het slachtoffer te leggen. De doodslag zal hierna bij zoon]an 
Henricx worden besproken. 

Hendriks kinderen stammen allen uit zijn eerste huwelijk en gelet op de namen van de kleindoch
ters is het redelijk te veronderstellen, dat zijn eerste vrouw Anna heette. Vijf kinderen Mors hebben 
nakomelingen. Van jonge Maritgen zijn helaas niet alle kinderen bekend, maar de overige vier kinderen 
hebben allen een dochter Anna. De eerste vrouw van Hendrik zal reeds zijn overleden voordat de klein
dochters werden geboren. Ook de latere generaties Uul/Den Uijl hebben nog lang vastgehouden aan de 
gewoonte voorouders, verwanten pas te vernoemen nadat zij overleden waren. 

Na het overlijden van Hendrik Mors ontstaat onenigheid tussen zijn tweede vrouw, de weduwe I]chgen 
Adriaans, en zijn kinderen. De geschillen zijn ten dele tussen de weduwe en enkele kinderen afzonder
lijk, maar ook tussen de weduwe en alle kinderen samen. En uiteraard, niet te vermijden, tussen de kin
deren onderling. Waarschijnlijk is Hendrik zelf debet aan de onenigheid. Hij zou voor zijn overlijden 
zijn kinderen hun moederlijk erfdeel nog niet uitbetaald hebben. De geschillen leiden tot processen 
voor schout en schepenen van Langerak. Het is Belitgen Hendriks, vermoedelijk de jongst;e dochter van 
Hendrik Mors, die de aanval opent op haar stiefmoeder. Het gerecht doet bij deze eerste zitting geen 
uitspraak en vindt dat Beligje terug moet komen op de volgende rechtdag met haar broers en zusters, 
de overige erfgenamen van haar overleden vader. Zij allen zijn betrokken bij het geding. De weduwe is 
kennelijk niet bereid zo lang te wachten en drie weken later daagt zij de kinderen voor het gerecht op 
een buitengewone rechtdag. De kinderen protesteren tegen de kosten voor deze buitengewone zitting 
van het gerecht. Zij vinden dat gewacht had kunnen worden op de volgende reguliere zitting. Beide 
partijen worden gesteund door een procureur. De eiseres, waarschijnlijk moe geworden van alle ruzies, 
wil de kinderen dwingen tot een boedelscheiding binnen 24 uur. De kinderen zijn daartoe niet bereid 
en eisen eerst uitbetaling van hun 'moeders goed' en een schriftelijke inventaris van de boedel van hun 
overleden vader. Als dat gedaan is, zijn zij bereid over te gaan tot loting en verdeling van de boedel. De 
weduwe laat weten dat de kinderen voldaan zijn van hun moeders goed en toont een beschikking die op 
dezelfde dag gedaan is. Zij daagt de kinderen uit onder ede te verklaren niet voldaan te zijn. Het gerecht 
bepaalt dat de eiseres de verzochte inventaris zal leveren binnen drie dagen. Verder moeten de erfge
namen twee dagen daarna op vrijdag de 17de juni elk afzonderlijk onder ede verklaren of zij voldaan 
zij n van hun moeders goed of niet. Daarna kan overgegaan worden tot scheiding van de boedel. Op de 
volgende buitengewone rechtdag, twee dagen later, verklaren de schepenen de eis van de weduwe tot 
boedelscheiding te komen, voor gerechtvaardigd. De weduwe zal dus een inventaris geleverd hebben. 
De schepenen bevelen partijen. n"l.et elkaar voor zonsondergang van de volgen.de dag 'int vruntlick te lo

ten' en de boedel in twee gelijke delen te splitsen, tenzij eventuele huwelijksvoorwaarden tussenI]chgen 
Adriaans en wijlen Hendrik Dirks Mors anders bepalen. 'Ende bijaldien zij luiden de voorn(oemde) lotinge inden 
voors[ egde) tijd niet alzo met den anderen in vruntschappen zouden doen, maar enige weigerich bleven, zoo zal de willi
ge ende geïnteresseerde jegens den maandag eerste omen de schout ende schepenen doen citeren, te compareren ter plaatse 
in kwestie, om dezelve lotinge tot co sten vande onwillige gerechtelijk gedaan te worden'. De schepenen houden een 
stok achter de deur. Zij eisen een minnelijke schikking. Zo niet, dan zullen zij de boedel laten verdelen 
op kosten van de dwarsligger(s). De uitbetaling van het moederlijk erfdeel van de kinderen blijkt toch 
niet helemaal rond te zijn, ondanks de eerdere beschikking van de weduwe. Mochten enkele gedaagde 
erfgenamen nog aanspraak maken op zaken en goederen die in het sterfhuis van hun moeder aanwezig 
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waren, dan zal de weduwe hem of haar de waarde daarvan vergoeden. Natuurlijk moeten de erfgena
men aan kunnen tonen, dat zij terecht aanspraak maken op die zaken. Uitbetaling hiervan dient vooraf 
te gaan aan de verdeling van de opbrengst van de verkoop van het meubilair na het overlijden van Hen
drik Mors. Beide partijen worden veroordeeld in een gelijk deel van de kosten van het rechtsgeding. 

Dan blijft het enige maanden rustig en het lijkt erop dat de afwikkeling van de nalatenschap van 
Hendrik Mors tot ieders tevredenheid gedaan is. Maar op 29 november wordt de weduwe weer voor het 
gerecht gedaagd, nu door de oudste zoon van Hendrik Mors, Cornelis Hendricx Uul, en één van zijn schoon
zoonsPhilipBastiaens. De beide eisers verwijzen naar de sententie van het gerecht van 17 juni. Zij verlan
gen dat de weduwe veroordeeld wordt tot betaling van 75 gulden aan ieder van de eisers. Dit geld zou 
hen toekomen, wegens nog niet verrekende huur of pacht voor de zeven morgen land, die de weduwe 
gebruikt heeft tot de boedelscheiding, wegens de opbrengst van de vruchten van het land en de 30 of 
40.000 'hou pen' die zij heeft gehouden. Uitspraak wordt niet gedaan en op volgende rechtdagen wordt 
deze zaak nog op de rol vermeld. De namen van de kinderen van Hendrik Mors komen nog enige malen 
voor op de rol van de rechtdagen. Van een enkel proces zijn de uitkomsten niet bekend. Het kan zijn dat 
delen van het betreffende ding boek verloren gegaan zijn, maar zeer wel mogelijk is, dat uiteindelijk in 
de meeste gevallen onderling een regeling getroffen is. De processen worden hieronder besproken. Op 
6 maart 1604 vindt ogenschijnlijk het laatste rechtsgeding plaats over de afwikkeling van de nalaten
schap. Hoewel geen van de nakomelingen van Hendrik Dirks de achternaam Mors verder voert, zal die 
naam nog enkele eeuwen voortleven. Tijdens zijn leven wordt een deel van de veertien morgen aange
duid met de naam 'het Heilige Geestweer'. Na zijn dood zal het weer steeds zijn naam dragen: het Heyn 
Dirks Mors(se)weer. 

2-11-1592••: Op deze datum legt Hendrik Dirks samen met Teunis Willems (Smit), Hendrik Dirks Preker, 
Mayken Roeien, Mayken]ans en AnnaAriens, allen inwoners van Langerak een verklaring af. Hij zegt 65 

jaar te zijn. Hij verklaart met de anderen, nooit gehoord of gezien te hebben dat Aertgen Andries uit 
Nieuwpoort 'is befaemt ofte berust geweest met enige quade feyten, tzij van dieverije ofte hoererije, 
noch alle tgene dat een vrouwe persoon onbetamelijck soude mogen wesen'. 

12-1-1602'5: Rechtdag ordinaris. Johan Mathijs baljuw van Langerak contra Henrick Dirricx Mors, ge
daagde. 'Omme te hebben betalinghe ter somme van veertich carolus gulden over berekende ende 
bekende schuit verschenen Corsmisse les rieden', volgens de obligatie van 6 juli 1601. 

De gedaagde bekent dat zijn handtekening onder de obligatie staat. 
De schepenen gehoord hebbende de eiser en de bekentenis van de gedaagde, veroordelen de gedaag

de de geëiste som van 40 gulden 'aert handen vande eijscher op te leggen ende betaelen' en veroordelen 
de gedaagde in de kosten van het proces. 

26-1-1602'6 : Hendrick Dircks Mors eiser contra Meeus Adriaens, gedaagde. 'Omme te hebben betaelinge 
ter somme van vijf en veertich carolus gulden, ter cause van seker twee kalff koe beesten verschenen 
mertini lestleden'. Volgens de obligatie van 28 november 1600. De gedaagde verschijnt niet. 
februari 1602'7: Hendrik Dircks Mors contra Meeus Adriaens gedaagde. Tweede zitting. De gedaagde wordt 
gevraagd te bevestigen of ontkennen, dat zijn handtekening onder de obligatie staat. De gedaagde be
kent, maar zegt, dat ThonisAerts heeft toegezegd een deel te betalen. De schepenen bevelen de gedaagde 
hiervan bewijs te leveren. 

23-2-1602••: Hendrik Dircks Mors contra Meeus Adriaens Thonis Aerts heeft beloofd te betalen 18 gulden 
7'/, stuivers nu Petri (22 februari) te betalen. De schepenen oordelen dat Meeus Adriaens het resterende 
bedrag zal betalen. De beide partijen moeten de kosten van het geding samen betalen. 

24-5°1603••: Rechtdag. Belitgen Henricx dochter eiser[es] contra de nagelaten weduwe van HenrickDir
ricx Mors, haar vader, gedaagde. 'Omme te hebben betalinge eerst ter somme van 81 gulden over drie 
jaren verdiende huurpenningen. te wecen den anno xvc vier, vijf ende zc.s en negentig, bij den eister 

als dienstmaagd van de gedaagde tharen huise verdient' Verder eist Beligje nog 21 gulden 10 stuivers 
wegens geleende penningen, nog zes gulden tien stuivers van verschenen landpacht, nog twee gulden 
voor geleverde waar. Boven het loon dat zij tegoed heeft, nog zes dunne doeken, drie paar schoenen en 
één paar muilen. Daarvan mag worden afgetrokken de som van 32 gulden 10 stuivers wegens het 'koe
beest' dat zij van haar stiefmoeder, de gedaagde, heeft ontvangen. Dit alles 'Cum expensis'. 

De schepenen de partijen gehoord hebbende, bevelen de eiseres terug te keren op de volgende recht
dag en dan mede te doen 'verdagen de vorder erfgenamen vande Henrick Dirricx Mors haer vader za:', 
aangezien het niet alleen deze gedaagde (stiefmoeder) aangaat, maar alle erfgenamen. Zodat alle par
tijen gehoord kunnen worden en dat naar behoren recht gedaan kan worden. 
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15-6-1603'0 : Rechtdag extraordinaris gehouden op kosten, tussen partijen I]chgenAriaens weduwe van 
Henrick Dirricx Mors, eiseresse ter eenre en Cornelis Henricx Uul en Philips Bastiaens als man en voogd van 
zijn huisvrouw Dirrickgen Henricx, mitsgaders Jan Engberts als huisvrouw gehad hebbende Jonge Maritgen 
Henricx, moeder van Aelt Aerts Gedaagden." 

Jan Lenaerts treedt op als voogd vanIJchgenAriaens zijn tante en wordt geassisteerd door DirckDaniels. 
De gedaagden worden vertegenwoordigd door Cornelis Coevoet. Coevoet wijst de eis om binnen 24 uur tot 
boedelscheiding te komen af. Hij eist een schriftelijke inventaris van de boedel en uitbetaling van het 
'moeders goed' van de kinderen. Het gerecht bepaalt dat de eiseres de verzochte inventaris zal leveren 
binnen den derden dag. 

17-6-1603": Rechtdag extraordinaris. IJchgenAdriaens, nagelaten weduwe van HenrickDirricxs zaliger, 
contra Cornelis Henricxs Uul, Philips Bastiaens, als man ende voecht van Dirrickgen Henricx zijn huijsvrou, 
ende Jan Eijngberts, als te huijsvrou gehadt hebbende t'jonge Maritgen Henricx zaliger, moeder van Aelt 
Aerts Schepenen de partijen gehoord hebbende, verklaren de eiseres tot de verzochte loting van de 
landen in kwestie, haar met de gedaagden competerende gefundeerd. 'Ordonneren partijen overzulcx 
voor morgen avond binnen zonneschijn mit den anderen int vruntlick te loten te weten tussen de we
duwe ende erfgenamen elk half ende half ten ware bij hylicx voirwaerden tussen HenrickDirricx zaliger 
ende zijn huisvrouw anders geconditioneerd ware'. Zie hierboven. 

29-11-1603'3: Cornehs Henricxs Uul voor hem zelven en Philips Sebastiaens als man en voogd van Dirrick
gen Henricx zijn huijsvrouw, als erfgenamen van Henrick Dirricxs hun vader, eisers contra I]chgen Ariaens 
weduwe ende boedelhoudster van wijlen HenrickDirricxs, haar man, gedaagde. De eisers verwijzen naar 
de sententie van 17 juni en verlangen ieder 75 carolus gulden, wegens on verrekende huur van de zeven 
morgen land, de vruchten van het land en 30 ofte 40.000 'houpen'. 'Blijvende dies onverminderd den 
berg nog gemeen ende ongedeeld'. 

13-12-1603"': Cornelis Henricxs Uul contra die weduwe ende boedelhouster van HenrickDirricxs. 
10-1-1604' 5: Rechtdag ordinaris. Dirck Daniels en Jan Lenaerts als voogden van de nagelaten weduwe van 
HenrickDircxMors contra Cornelis Henricxs Uul. Repliek en dupliek. 

24-1-1604' 6 : vervolg van het geding. 
7-2-1604' 7: Compareerde op huiden ter vierschaer Jan Sebastiaens, out omtrent vijftig jaren, gedaagd 

ten verzoeke van Philips Bastiaens om te getuigen. Hij verklaart, dat hij een maand geleden ten huize van 
Cornelis Henricx Uul in Langerak is geweest, in het gezelschap van de requirant, van IJchgen de weduwe 
vanHenrickDirricxMors, van Thonis Willems Smit en van anderen. Toen zou IJchgen verklaard hebben dat 
LenaertThonis van haar twee hont land in pacht had en dat hij nooit enige pacht betaald had. 

21-2-1604' 8 : Rechtdag. Wouter Lenaerts als man ende voogd van Belitgen Henricxs eiser contra Cornelis 
Henricxs, Philips Bastiaens als man en voogd vanDirricxkenHenricx zijn huisvrouw, Thonis Lenaerts als man 
en voogd van Maritgen Henricx, Adriaen Henricxs en Jan E(jngberts die getrouwd was met de jonge Maritge 
Henricx, gedaagden samen als erfgenamen van Henrfrk Dirricxs Mors, hun vader. De eiser verzoekt de ge
daagden te veroordelen tot betaling van de som van 38 carolus gulden, wegens zeker arbeidsloon en ge
leend geld. Beligje Hendriks heeft kennelijk een deel van het bedrag, dat zij op 24 mei 1603 van haar stief
moeder eiste, ontvangen. Wouter Lenaarts probeert nu, nadat de boedel van zijn schoonvader verdeeld is, 
het resterende deel op zijn zwagers en schoonzusters te verhalen. Cornelis Henricx, Philips Bastiaens ende 
Adriaen Henricx verzochten een afschrift van de eis, wilden bij de volgende zitting daarop antwoorden. 
Thonis Lenaerts, die een broer is van Wouter en getrouwd met de zuster van Beligje, bekent de schuld aan 
zijn schoonzuster en is bereid zijn deel van het bedrag te betalen om alle verdere onnutte kosten te 
voorkomen. Twee weken later op 6 maart 1604' 9, bij de volgende rechtdag geven de overgebleven ge
daagden hun antwoord op schrift. De eiser verzoekt bij de volgende rechtdag te mogen antwoorden. De 
schepenen acco1·dcrcn. De z aal,c is hiermee v.,aarschijnlijk opgelos t . Op d e rol van de volgende rechtdag 
komt deze zaak niet meer voor. 

Uit het eerste huwelijk (volgorde van de kinderen onbekend): 

1. Cornelis Hendriks Uul, volgt III. 
2. Marritje Hendriks, over!. vóór 18-1-1606,30 tr. vóór 1585 Anthonis Lenaerts, landbouwer te 

Langerak, over!. ald. vóór 10-3-1641,31 zn. van Lenaert Thonis. 
Hij tr. (2) Neeltgen Peters Croock, dr. van Peter Peters Croock. 

18-9-16013' : Rechtdag Pieter Aelberts requirant contra Thonis Lenerts. In de marge: 'Alzoo Thonis 
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Leenerts al sprekende voor de vierschaer heeft gaan sitten ende dienvolgens bij de schout in boeten 
beslagen ende vonnisse versocht. Veroordelen hem in de boeten'. 

24-10-160633 : Anthonis Lenaarts weduwnaar van Maritge Hendricks ter eenre en Cornelis Hendricks 
Uul als oom ende bloed voogd van de drie weeskinderen, Maritge Thonis, Bastiaan Thonis en Annitge 
Thonis, ter andere zijde. Zij komen tot overeenstemming over verdeling van de veestapel, het lin
nengoed en de inboedel. Huis en land zal nog gemeen blijven. Anthonis Lenaerts zal bovendien 
ieder kind de som van 140 gulden uitreiken, mits zij nog een jaar bij hem blijven werken. Hij zal 
zijn kinderen dat jaar voeden en kleden. Na dat jaar zal hij ze ook 'laten volghen een webbe linnen 
laecken, met een roer met een spinnewiel'. Anthonis zal verder alle lasten dragen. 

18-1-160634: Op deze datum wordt inventaris gemaakt van al het 'gerede' geld dat in huis is, in 
aanwezigheid van de voogd Cornelis Hendriks Uul en de drie kinderen. Totaal blijkt er 462 gulden 7 
stuivers en 4 penningen in huis te zijn. Het geld zal gemeen blijven, maar de helft van dit bedrag is 
eigendom van de kinderen. Alle geldstukken worden omgerekend. Hier volgen enkele voorbeel
den: 
2 oude Rosenobels tstuck viii gul ix st. xvi guld xviii st 
Noch 1 oude nobel viii guld ix st. 
2 nieu nobels ad 8-7st. xvi guld xiiii st 
4 vlaemsch nobels ad 7-2 xxviii guld viii st. 
3 halve nieu nobels ad 4-3 xii gul ix st. 
1 vierdobbel pistoloth xiiii gul 
5 dobbel pistoletten ad 6-17- xxxiiii guld v st. 
1 enkel pistolet iii gul viii st 
1 albertus ducaet vii gulden x st. 
1 sittertot v guld xii st 
1 albertus penn. tot v guld. x st. 
1 dobbel ducaedt vii gulden xvi st. 
1 gouden engel v guld xii st. 
1 ouden souvereijn v guld. xii st. 
6 France croon ad 3-10 st. xxi guld 

29-1-170735 : Thonis Lenaerts verklaart dat hij zijn kinderen de helft van het gerede geld, dat het 
vorige jaar geïnventariseerd is, de volgende dag wil uitbetalen. Zij hebben ook nog een een vorde
ring op Adriaan Thonis te Schoonhoven van 80 gulden Thonis Lenaerts zal samen met de kinderen de 
vordering innen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maritgen Thonis, over!. vóór 8-5-1613.36 

8-5-161336 : Compareerden op huiden Bastiaen Thonis voor hem zelf en Anna Thonis als erfgena
men van Maritgen Thonis hun zuster en bekenden van Thonis Lenaerts hun vader voldaan te zijn van 
vier hondert veertig gulden over de uitkoop. 
2. Bastiaen Tonis, over!. vóór 12-8-1669,37 tr. (1) tussen 1610/1614Jannitgen Thonis de Heer, over!. vóór 
16-3-1638,38 dr. van Thonis Cornelis de Heer en Annitje Dirks; tr. (2) vóór 1645 Annitgen Willems, 
weduwe van Frederick Pleunens. 
3. Anna Thonis, over!. vóór 20-2-1637,39 tr. Bastiaen Cors, 2n. van Cors Bastiaens en Hendrik je Corne
lis. 

7-1-162340: Compareerde Pieter Willems, inwoner dezer heerlijkheid en heeft getransporteerd ten 
behoeve van Bastiaan Cors en Bastiaan Thonis 3'/, mergen '/, hont met huis, betimmering, beplanting 
en betcling. Strekkende van de Lek tot de halve oude landscheiding van Goudriaan. Oostw. Peter 
Peters, westw. Bastiaan Cors. 

20-2-163739: Bastiaan Cors weduwenaar van Anna Thonis ter eenre, Thonis Leenerts als vader ende 
Bastiaen Thonis als broeder van Anna Thonis, rechte bloedvoogden van nagelaten weeskinderen ter 
andere zijde, zijn met elkaar overeengekomen dat Bastiaan Cors zal blijven in het bezit van alle roe
rende goederen en levende have en van alle in- en uitschulden. De onroerende goederen die Basti
aan Cors en zijn overleden huisvrouw samen bezeten hebben, zijn totaal elf morgen vijf hont land 
waarop een last rust van 2.825 gulden Bastiaan Cors zal hiervan de helft houden en zal ook de helft 
van de lasten dragen. De andere helft die eigendom is van de kinderen, mag hij zolang gebruiken 
om met de winst daarvan de rente te betalen en de schulden af te lossen. Bastiaan Cors zal gehouden 
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Voormalig kasteel terrein met slotgracht Langerak, oktober 2005 (foto auteur) 

zijn Machteltgen Bastiaens nu oud tussen de 16 en 17 jaren en Henrickgen Bastiaens die in september 
twee jaar was, samen op te voeden. 

3. Dirrickgen Hendriks, over 1. vóór 19-12-1605, •1 tr. vóór 1590 Philips Bastiaens, over 1. vóór 19-

12-1605.•1 

31-3-1601•' : Rechtdag Philips Bastiaens en Jan Ockers, als erfgenamen van Neeltgen haer overleden 
moeder, eisers contra Cornelis Baltens, gedaagde die borg was voor Laureys Pieters, zijn swager. 

28-4-160143 : Rechtdag. Philips Bastiaens als erfgenaam van Neeltje zijn overleden moeder voor 
hem zelf ende ondervangende Neeltgen Bastiaens zijn jongste zuster en het recht hebbende van Jan 
Ockers x Adriaentgen Bastiaens en Thijs Thijs x Neeltgen Bastiaens contra Cornelis Baltens. 

19-12-1605••: Jan Ockers ende Cornelis Henricks Uul als voogden van de weeskinderen van Philips 
Bastiaans verhuren een weer land van acht morgen twee hont gelegen alhier in Langerak genaamd 
Mari Jorisweer, daar Philips Bastiaens op gewoond heeft en overleden is en dat voor de tijd van vier 
jaren, ingaande Petri eerstcomende anno 1606 aan Adriaan Hermans voor 17 gulden 7'/, stuiver de 
morgen. Borgen Herber Adriaans enJanHenricks ieder voor de helft. De voogden willen mede verhu
ren het vijfde deel van veertien morgen land in twee weren achter de Waal. Het land zal twee jaren 
gebruikt worden door Cornelis Hendriks Uul. 

Op dezelfde datum verhuren de voogden van de weeskinderen van Philips Bastiaans zeker 4'/, 
morgen min drie quartier hont land gelegen in Langerak in Heyn Can ten weer voor de tijd van vier 
jaren ingaande Petri 1606 aan Bastiaan Cornelis, de morgen voor 16 gulden. Borgen zijn Sijmen Basti-
aans en Claas Rockus. 

12-6-160744 : Op huiden hebbenJan Ockers ende Cornelis Henricx Uul als voogden van de nagelaten 
weeskinderen van Philips Bastiaens en Dirrickgen Henricx zijn huisvrouw, beiden overleden, reke
ning gedaan van alle ontvangsten en uitgaven en de administratie die zij van de goederen van de 
weeskinderen gehad hebben. Beginnende van de ziekte en het overlijden van Philips en zijn huis
vrouw af tot huiden. 

19-8-160845 : Adriaan Adriaans Truijr (na het overlijden van Jan Ockers voogd) met Cornelis Henricks 
Uul hebben, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Philip Bastiaans, rekening en bewijs 
gedaan van hun ontvangsten, uitgaven en administratie sedert de laatste rekening van 12 juni 
1607. De kinderen zijn schuldig de somme van 47 gulden twee stuivers vier penningen. 

9-3-1609••: De beide voogden leggen rekening en verantwoording af. 
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3-5-161047: Op deze datum wordt alleen door Adriaen Adriaens Truer als voogd van de kinderen 
rekening en verantwoording afgelegd. 

30-5-1611••: Adriaen Adriaens Truer legt rekening af van de voogdij over de kinderen van Philips 
Bastiaens en daarbij heeft Cornelis Hendriks Uul mede voogd 'int laatst van de voorschreven rekening 
verantwoording gedaan van zulcx hij de kinderen schuldig was 12 gulden 10 stuivers 12 pennin
gen.' 

Deze rekening wordt gevolgd door een verklaring van Bastiaan Philips (mondig 21 jaar) en Dirck 
Jans Fuijck als man en voogd van Anna Philips dat zij beiden door hun huwelijk mondig zijn gewor
den en dat zij zelf hun administratie zullen doen. 

5-1-161349 : AdriaanAdriaens Truer heeft zijn rekening gedaan van de goederen vanArienPhilips. 
27-4-160950: Anthonis Sijmons man en voogd van Maritge Dircks, Pieter Willems voor Hendricxken 

Dircks zijn overleden huisvrouw transporteren ten behoeve van de drie weeskinderen van Philip 
Bastiaans twee mergen twee hont en een quartier hont land, hetgeen het vierde part is van een weer 
land van 9'/, mergen. Van welk weer de helft toebehoort de kinderen van Jan Dircks en het andere 
vierde part de drie weeskinderen. 

13-3-16145': Op huiden compareerden voor schout en schepenen van Langerak Bastiaan Philips, 
Adriaan Philips elk voor hun zelven en Anna Philips die getrouwd is met Dirrick]ans Fuijck ende be
kenden geloot en gecavelt te hebben zeker weer land groot acht mogen twee hont, genaamd het 
Philip Bastiaens huisweer. Item nog de helft van een weer land van 9'/, mergen, genaamd het Basti
aan Schansweer, beide gelegen alhier te Langerak met betimmering en beteling daarop staande, 
zulk het zelve bij Philips Bastiaans en DirrickgenHenricxs hun vader en moeder is achtergelaten. Ende 
ook nog enige gedeelte in de helft van het Bastiaan Schansweer bij hen samen gekocht en hun te
genwoordig competerende. Ingaande deze loting nu Petri ad Cathedram verleden anno 1614. 
Uit dit huwelijk: 
1. BastiaenPhilips, geb. ca.1590.•• 
2. Anna Philips, over!. vóór 8-3-1660,5' tr. in 1611Dirck]ans Vuyck, over!. vóór 8-10-1635.53 

3. Adriaen Philips geb. ca. 1593,54 tr.Jacobgen Pleunis, dr. van Pleun Fredericks en Bastiaantje Adri
aans. 

4. AdriaenHendricks, overl. na 21-10-1613. 
Hij wordt genoemd als broer van]anHendricx bij het proces voor het Hof van Utrecht in 1594. Op 3 
mei 1612, als waarschijnlijk al zijn zusters overleden zijn en alleen zijn oudste broer nog in leven 
is, sluit hij een overeenkomst met zijn neef DirkRutgers. Hij zal gaan inwonen bij zijn neef en diens 
gezin en zal door hen zijn leven lang onderhouden worden in eten en drinken en kleding. In ruil 
daarvoor zal hij nu reeds al zijn roerende goederen en het gebruik van het land, dat hij bezit in 
beide zijn vaders weren, overdragen aan zijn neef Dirk. Mocht Adriaan bij Dirck Rutgers of diens 
vrouw en erfgenamen overlijden dan zal al het land erven op Dirk Rutgers of diens erfgenamen. 
Adriaan zal het land dat hij bezit niet mogen bezwaren of verkopen. Mocht Dirk of zijn huisvrouw 
voor Adriaan overlijden en wordt hij niet verder verzorgd, zoals afgesproken, dan mag Adriaan 
zijn land en de klederen tot zijn lijve behorende tot zich nemen en het bed dat hij nu heeft en zijn 
kist en anders niet. Mochten Dirk en zijn vrouw overlijden en enige kinderen het onderhoud aan 
Adriaan voortzetten, dan mogen zij het land houden. Verder is bepaald, dat Adriaan zo lang het 
doenlijk is met Dirk zal werken in houpmaken en allerhande bouwerk en verder alles dat hij zou 
kunnen doen buiten of binnen Dirk Rutgers huis.55 Dit contract wordt op 21 oktober 1613 vernie
tigd. In de akte wordt niet vermeld waarom dit gebeurd is. Er is een (kleine) kans, dat hij op latere 
leeftijd. hij moet tussen de vijftig en zestig jaar oud geweest zijn .. toch nog gehuwd is. In het oud
rechterlijk archief van Langerak komt een Adriaan Hendriks voor die getrouwd is met een Weijntgen 
Ariens. Maar of deze Adriaan identiek is aan Adriaan de zoon van Hendrik Mors, is niet met zeker
heid vast te stellen. 56 Vermoedelijk zal hij overleden zijn voor juni 1616. Dan kan zijn broer Corne
lis de voogdij over de kinderen van zijn zuster Beligje niet langer uitoefenen. Was hij nog in leven 
geweest dan zou Adriaan als naaste bloedverwant van moeders zijde in aanmerking gekomen zijn 
om die functie waar te nemen. Dat gebeurde echter niet. 

5. JongeMaritgenHenricx, over 1. vóór 15-6-1603,'0 tr. (1)AertN.N.; tr. (2)JanEngberts. 
Uit beide huwelijken (slechts twee kinderen bekend): 
1. AeltAerts. 
2. Beertgen]ans, over!. vóór 20-3-1604. 
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20-3-160457:Jan Eyngberts Slooter eiser contra Cornelis Henricx Uul als voogd van de weeskinderen 
van Maritgen Henricx zaliger. De eiser concludeert tot betaling van zes gulden tien stuivers van 
verschoten penningen ter goeder rekening over de doodschuld van BeertgensJans die des eisers en 
voorschreven Maritgen zaliger dochter was. De schepenen gehoord de verdediging concluderen 
tot betaling van twintig stuivers. 

6. JanHenricx, overl. juli 1591. 
Slechts één maal wordt over Jan Hendriks geschreven en dat is in een akte voor het Hof van 
Utrecht.'' Hij blijkt te zijn overleden aan de gevolgen van een steekpartij die, als wij de advokaat 
van de dader moeten geloven, door hemzelf was uitgelokt. De dader NingenJans wordt hiervoor 
gestraft met levenslange verbanning uit de heerlijkheid Langerak en betaling van een hoge boete. 
Twee en een half jaar na deze gebeurtenis verzoekt de dader kwijtschelding van zijn zware staf. In 
het verzoekschrift aan het Hof van Utrecht vertelt de advokaat van de dader onder andere hoe het 
misdrijf was gepleegd. Het is daarbij niet ongebruikelijk om het slachtoffer af te schilderen als de 
echte 'slechterik', die het onheil over zichzelf heeft afgeroepen. De dader wordt dan beschreven als 
een goedmoedig persoon, die eigenlijk 'geen vlieg kwaad kan doen'. Als de familie van het slacht
offer zich niet tegen de kwijtschelding van de straf verzet, wordt die in een dergelijk geval dikwijls 
verleend. NingenJans belooft de verwanten van het slachtoffer schadeloos te stellen. Uiteraard zal 
hij ook een boete betalen en zullen de kosten voor het rechtsgeding voor zijn rekening komen. 

'Die Staten van den lande van Utrecht doen te weeten allen jegenwoordigen ende toecommen
de, dat wij ontfangen hebben d'oetmoedige supplicatie van NingenJans gebooren tot Langerack. 
Inhoudende hoe dat hij suppliant alle zijn leeffdaech hem selven in alle stillicheijt ende gehoor
saemheijt onder zijn ouderen ende vrede onder zijn gebueren gedraegen hebbende, sulcx dat hij 
suppliant noijt zijn leeffdaech mit ijemant ter werelt twist gemaect off gehadt off daer voor geacht 
zijnde. Soe ist dien volgende oick gebuert dat hij suppliant in julio anno XV' een ende tnegentich 
inden dorpe van Langeraeck mit zijn broeder DierckJans,Jan d'Best, Claes Rochus ende Claes Helmichs, 
Jan Cornelis ende Hubert Cornelis Vlaminck alle jonggesellen in Langerak vergeselschapt is geweest 
ten huijse van eene Wonnitgien, weduwe van wijlen Mathijs Sebastiaens, alwaer zij mitten anderen 
in alle eerlicke vruntschap ende vroelicheijt in twee parthijen een gelach gehouden hebben, son
der van eenich quaet te weeten. Ende al wast dat eenenJanHenricx (wesende soe tschijnt een kijver 
ende twistsoecker) van den gelage niet en was. Soe is nochtans die selve droncken ende vol sijnde 
gecomen inde voors[chreven] herberge. Ende is aldaer tegens will van de weerdinne inden huijse 
ingestreecken ende heeft hem datelicken terstondt begeven in tvoors[chreven] geselschap, daer hij 
suppliant mede in alle vrede was vergadert ende mit twelck hij suppliant tot die tijt toe vrundelick 
vrolick geweest was ende wesende die voorschrevenJanHenricx alsulcx daer onder gecomen, heeft 
terstont qualick begonnen te spreecken. Seggende eerst tegens Claes Rochus een vant voorschreven 
geselschap: Wat doet ghij in ons gelach ende heeft mede voorts twist gemaeckt tegens Claes Hel
michs, waermede hij harde kijvende woorden hebbende was tot vechten toe, ende sulcx heeft hij 
voorts tgeheele geselschap gestoort ende tselve ge provoceert ende de een voor ende dander nae ge
dreijcht ende qualick toegesproecken, seggende [ ... ] ghij luijden sult noch genoch mit mij te doen 
hebben ende meer andere scheldige ende kijvelicke woorden. Sulcx dat die suppliant wesende een 
jonckman ende dese ondaft nijet wel konnende lyden ende verdraegen tegens den selvenJanHen
ricx seggende wat, ghij sit altijt en kijft ende alst te doen comt en hebt ghij geen handen. Twelck 
hoe wel den voornoemde Jan Henricx nijet veel en was te nae geseijt, heeft nochtans daerop voor 
antwoerde gegeven: 'een hont en sa! mij nijet bijten' ende heeft mitsdien mit een can ofte croes 
den selven suppliant datelicken nae zijn hooft geworpen, ende heeft voorts zijn mes tegens den 
suppliant vuijtgetoegen, ende zijn zijluijden aldaer inden gelage voorts over hoop gevallen. Ende 
eijntelick die voorschreven Jan Henricx vuijten huijse gelopen ende d' suppliant hem gevolcht 
wesende zijn voorts buijten den huijse miten anderen hantgemeen geworden. Sulcx dat die sup
pliant den selvenJan Henricx mit een brootmes een steecke gebracht heeft daer aen hij etlicke tijt 
daernae gestorven is. Ter oirsaecke vant welcke die baillu van Langerak den suppliant in rechten 
heeft doen roepen, ende vermits hij suppliant nijet en dorst compareren, heeft jegens hem voorts 
[ ... ] sententie verworven daerbij die suppliant vuijt die selve heerlicheijt van Langerak gebannen is 
ende gecondemneerd in de boete daer toe staende, dwelcke naderhant betaelt is geworden'. 

De advokaat merkt verder op dat NingenJans:'vuijt enckel jonckheijt tot het voorschreven on
geluck onnoselick is gecommen, sonder dertoe gesint geweest te zijn off meijninge gehadt te 
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hebben. Daert toe bij den voornoemde Jan Henricx grotelicx geirriteert ende geprovoceert sijnde. 
Te meer soo deselve]anHenricx hem eerst bevochten ende sulcx mit een can off croes nae zijn hooft 
geslaegen ende voorts mit een opsteecker geaggresseert heeft. Waerover dat oick die vrunden van
den seiven]anHenricx hem suppliant tselve hebben vergeven ende geremitteert'. 

De schout van Langerak, als vertegenwoordiger van het gerecht die de oorspronkelijke straf 
had opgelegd, HendrickDircks als vader van het slachtoffer, voor hem zelf en voor zijn beide andere 
zonen, Cornelis en Adriaan Hendriks, en Thonis Lenaerts, Philips Sebastiaens en Jan Engberts, als zwagers 
van het slachtoffer, worden gedagvaard om op 7 januari 1594 voor het Hof te verschijnen. Noch de 
schout, noch de 'vrunden' van het slachtoffer verschijnen en laten zich evenmin door een procu
reur vertegenwoordigen. Dezelfde personen worden weer gedagvaard op de tweede zitting op 28 
januari te verschijnen. Zij blijven afwezig. Een dag na de derde zitting op 19 februari 1594 wordt de 
kwijtschelding van de straf verleend. 

7. BelitgenHendricks, over 1. vóór juni 1612,59 tr. ca. 1597 Wouter Lenaerts, zn. van Lenaert Tho
n is. 
23-2-160260: Rechtdag. De baljuw Johan Mathijs contra Wouter Lenaerts De eiser 'versouckt alzoo den 
gedaagde hem zeer stoutelijk heeft vervordert nu sondach lestleden acht dagen tot sijnen huijse 
op te houden zeker dansspul van Jonge gesellen ende maechden ende aldaer op zekere instrumen
ten gespeelt tzij op tangen scherff off tafelborden off diergelijcken, hetwelck is strijdende tegens 
het ver bot vande officier deser heerlijkheid'. 

9-3-1602"': Rechtdag. De baljuw contra Wouter Lenaerts 'Schepenen tot meermalen int lange 
gehoort, op alles rijpelick gelet, alzoo de gedaechde zijnde een ingesetene ende nabuer ende geen 
tapper, de jonge luyden vanden ingesetene heeft vergunt een half vat bier off twee tzijnen huijse 
ingeleijt ende gedroncken t hebben. In vruntschappen mit den anderen te meer alzoo het mede 
vastelavont is geweest. Verstaen voor recht, ontseggen den baljuw zijnen eis ende absolueren den 
gedaagde'. 

6-6-16156': Compareerden Adriaan Henricx ende Pieter Adriaans Vrijbuijt als broeder ende erfge
naam van WeijntgenAriens, de overleden huisvrouw van Adriaan Henricks en hebben in dier qualite 
getransporteerd aan Wouter Lenaarts de vrije eigendom van circa 9'/, hont land, waarin ligt twee 
hont land genaamd het Waeltgen. Oostw. Wouter Lenaarts, en westw. Schatse Waal. Strekkende van 
de dijksloot noordwaarts tot de diepte van de lek, in twee verscheiden weren gelegen. 

10-6-161663 : Op huiden zijn vergaderd geweest Wouter Lenaarts ter eenre ende]anAarts, wonende 
te Streefkerk in plaats van Cornelis Henrichs Uul (mits sijn innocentie), als rechte bloed voogd van de 
weeskinderen van Belitge Henricks verwekt door Wouter Lenaerts ter andere zijde. En verklaarden 
de beide comparanten dat zij met elkaar in aanwezigheid van Cornelis Henricx Uul nu ongeveer 
vier jaren geleden in presentie van Jan Willems de Best ende Pieter Pieters die toen schepenen dezer 
heerlijkheid waren, vertichting en accoord gemaakt te hebben betreffende het moederlijk erfdeel 
van de weeskinderen. Door het overlijden van de schout en door slordigheid van hem Wouter Le
naerts is dit akkoord niet geregistreerd. Ten eerste, Wouter Lenaerts zal blijven in het bezit van alle 
roerende goederen, mitsgaders tot zijn profijt hebben alle inkomende schulden, die hij nog moet 
innen. Hij neemt daar tegen alle uitgaande lopende schulden tot zijn last. Hij zal mede hebben het 
gebruik van het land dat de kinderen bezitten en de onroerende goederen totdat zij mondig zijn. 
En hiertegen heeft Wouter Lenaerts beloofd zijn vier weeskinderen met namen: Cornelis Wouters nu 
oud circa 19, Marichgen Wouters oud circa 17, Dirrickgen Wouters oud circa 14 en Anna Wouters oud circa 
acht jaren, te onderhouden totdat zij mondig zijn en naar school te laten gaan. Daarop zal hij elk 
kind uitre iken 100 gulden en zal ellc kind zijn deel hebben van het: land en het onroerend goed. dat 

Wouter Lenaerts en zijn overleden huisvrouw samen bezeten hebben en dat ruim elf morgen groot 
is.en waarvan een deel komt van de vader van Belitgen Henricx, HenrickDirricxMors Mits dat ook elk 
kind zijn of haar deel betaalt van de last die rust op de landerijen. Ook zullen de kinderen gemeen 
hebben alle kleding en kleijnodien van goud of zilver, die aan hun moeder behoord hebben. 'Item 
is mede geconditioneerd dat deselve Wouter Lenaerts de kinderen tharenmundige dage ofte ten 
houwwelick state commende, beneffens haer ordinaris cleeding sa! doen maecken ende becosti
gen een goet eerlick sondaechs cleet'. 

27-5-163264: Compareerde Wouter Lenaarts en heeft getransporteerd aan Thonis Leenderts zijn broe
der 1 '/, hont land achter de Waal in een weer van zeven mergen. Oostw. Thonis Aarts erfgenamen en 
westw. de erfgenamen van Hendrick Dirricks Mors. 
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27-5-163265 : Compareerde Wouter Lenaarts en heeft getransporteerd aanAeltAarts en Bastiaan Tho
nis de vrije eigendom van één hont achter de Waal in een weer van zeven morgen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Wouters, geb. ca.1597. 
2. Marrichgen Wouters, geb. ca.1599, tr. CornelisAriens. 
3. Dirrickgen Wouters, geb. ca. 1602, tr. Claes Ariens Maet. 
4. Anna Wouters, geb. ca. 1608, tr. Bastiaan Cors, weduwnaar van Anna Thonis. 

111. Cornelis Hendriks Uul, overl. tussen 10-6-161666 en 29-5-162067, tr. I]chgen Gerrits, overl. 

na 30-4-1638.68 

Cornelis Hendriks Uul is de oudste zoon van Hendrik Dirks Mors. Waarom Cornelis dit alias, deze ach
ternaam draagt, is niet bekend. Ik heb geen enkel archiefstuk gezien waarin een reden voor het voeren 
van de naam vermeld wordt. Evenmin is bekend, waarom hij als enige van de kinderen van Hendrik Mors 
een achternaam draagt. Zijn beide broers, zijn vier zusters worden niet met een achternaam aangeduid. 
Uiterlijke kenmerken, het tonen van zekere wijsheid bij een bepaalde gebeurtenis, maar ook het erven 
van de naam van zijn nog onbekende moeder, grootmoeder of echtgenote(s) behoren tot de mogelijke 
redenen. Heel opvallend is dat hij één maal Cornelis Hendricks Mors wordt genoemd. En evenzeer opval
lend is, dat zijn vader zo'n tien jaar na zijn overlijden één maal als Hendrick Uul wordt vermeld. Anders 
dan de naam Mors, die bij de nakomelingen verdwijnt, wordt de achternaam van Cornelis door zijn 
nakomelingen verder gevoerd. 

Zoals we hebben gezien bij de regeling van de nalatenschap van Hendrik Mors, zag Cornelis er niet 
tegen op de geschillen door het gerecht te laten beslissen. Ook voor andere zaken verschijnt hij verschil
lende malen voor het plaatselijk gerecht. In begin 1604 is de zaak tussen de weduwe vanHendrikMors en 
zijn kinderen, waaronder Cornelis Uul, tot een minnelijke schikking gekomen. In datzelfde jaar, enige 
maanden later, blijkt er een groot geschil te zijn tussen Cornelis Hendriks Uul en Pietertgen Hendriks, de 
weduwe van Cornelis Anthonis Meppel. Cornelis heeft in 1598 van de overleden man van Pietertje Hendriks 
een perceel land gekocht in het weer waar hij op woont. De weduwe oordeelt, dat Cornelis nog niet de 
hele koopsom voldaan heeft en eist betaling daarvan. Beiden leggen hun zaak voor aan het Langerakse 
gerecht. De zaak blijft jaren slepen en is waarschijnlijk pas in 1614, tien jaar later, beëindigd met de for
mele overdracht door Pietertje van het perceel land. 

Cornelis' vier zusters, Marrichje, Dirkje,jonge Marichje en Beligje, overlijden allen voor hem en als oudste 
broer wordt hij tot voogd over hun kinderen benoemd. Betrekkelijk vroeg blijken zijn geestelijke ver
mogens af te nemen. Hij zal waarschijnlijk ruim zestig jaar geweest zijn, als in juni 1616 wordt geschre
ven dat]anAerts uit Streefkerk de voogdij over de onmondige kinderen van zijn zuster Beligje heeft over
genomen, wegens 'innocentie' van Cornelis Uul. Zeker is dat hij voor mei 1620 is overleden, dan wordt 
zijn vrouw als weduwe vermeld. Vader Hendrik Mors bezat bij zijn overlijden tenminste veertien morgen 
land en daarmee behoorde hij , in de periode voor 1600, tot de wat beter gesitueerde middenklasse van de 
Langerakse bevolking. Zijn bezittingen, de landerijen, zijn verdeeld tussen zijn weduwe en zes staken. 
Cornelis zal dus een relatief klein gedeelte geërfd hebben en de 'welstand' die zijn vader had, heeft hij 
niet bereikt. Cornelis Uul en zijn vrouw I]chgen kenden het geluk dat al hun kinderen, of bijna allen, in 
leven bleven. Acht kinderen werden volwassen. Als bij het overlijden van Cornelis (en I]chgen Gerrits) 
acht staken de boedel verdelen, is het duidelijk dat voor zijn nakomelingen slechts kleine percelen land 
overblijven, waarvan zij niet kunnen bestaan. We zien dan ook, dat een aantal kinderen, nakomelingen 
hun erfdeel verkopen en Langerak gaan verlaten. Het geslacht (Den) Uul begint zich te verspreiden. 

4-11-1600••: Compareerde Cornelis Hendricksz Uul als man en voogd van I]chgen Gerrits, zijn huisvrouwe 
en heeft getransporteerd aanAdriaanAdriaans twee morgen land met het halve huijs gelegen in een weer 
van acht morgen genaampt Zegersweer. 

4-11-160070: Rechtdag.Jan Mathijs, als procuratie hebbende van Cornelis Hendriks Uul, eiser contra Mel
chior Cornelis Paep. Het betreft een obligatie, die Melchior waarschijnlijk schuldig zou zijn aan Cornelis 
Uul. Melchior verklaart ter zitting, dat het merk onder de betreffende obligatie zijn merk niet is. Het 
gerecht verklaart de eis niet ontvankelijk. Op verschillende rechtdagen daarna blijkt er een kwestie te 
zijn tussen]anMathijs en Cornelis Hendriks Uul, mogelijk over de betaling van de procureur. 

1-6-1602" : Rechtdag. De heiligegeestmeesters. contra Cornelis Henricx Uul, gedaagde. Cornelis Henricx 
belooft tussen nu en Sint Jans avond eerstcomende de geëiste penningen van de rente aan de eisers te 
betalen. 
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Lopick en Lopicker-Capelle 1686-1688 (bron: HUA, Lopik inv.nr.1406, fol. 216) 

1-6-16027' : Cornelis Henricx Uul eiser contra Adriaen Nannings gedaagde. Tot condemnatie van vijf gul
den één stuiver wegens grafhuur, circa drie jaren geleden door de gedaagde van den eiser gehuurd. 

3-12-16027' : CompareerdenJan Cornelis ende Coenraat Matthijs, beide burgers van Nieuwpoort en heb
ben getransporteerd ten behoeve van Cornelis Hendricksz Uul de eigendom van een griendinge groot om
trent een mergen, met de steeg die tussen de griendinge doorloopt, gelegen in een weer lants genaamd 
het Roelenweer, daar de voorn. Cornelis Hendriks tegenwoordig voor op woont. 

29-11-160373 : DirckDaniels ende Jan Lenaerts als voogden van de weduwe van HenrickDirricx Mors eisers 
contra Cornelis Henricx Uul, gedaagde. Zij eisen 23 gulden 10 stuivers wegens de koop van een halve 
kamp haver. 

5-6-160474 : Rechtdag. Pietertgen Henricx weduwe en boedelhoudster van Cornelis Anthonis Meppel eise
res contra Cornelis Henricx Uul, gedaagde. 'Omme te kennen ofte ontkennen zijn handt staende onder 
zeker coopcedulle, in dato den lesten januarij 1598 ende voorts te condemneren van 301 gulden daar 
uit verschenen·. Dan verschijnt I]chgen de huisvrouw van Cornelis Henricx Uul en verklaart dat haar man 
niet thuis is en verzoekt om uitstel. De eiseres daarentegen vindt dat I]chgen bij eed moet verklaren of zij 
de handtekening van haar man herkent of niet. De schepenen verlenen de gedaagde uitstel, mits hij de 
volgende keer zelf aanwezig is. 

19-6-160475 : Rechtdag. Cornelis Hendriks Uul bekent dat zijn 'hand' onder de coopcedulle staat. Hij 
vraagt de eiseres te bekennen of haar mans 'hand' over de akte staat. De eiseres bekent dat. Cornelis stelt 
dat haar man in de coopcedulle bepaalde beloften heeft gedaan, maar die zijn nog steeds niet uitge
voerd. De gedaagde vraagt eerst uitvoering van de beloften. De schepenen raden aan dat elke partij één 
'goet man' benoemt om de zaak op te lossen. 

3-7-160476: Rechtdag ordinaris. Pietertgen Henricx weduwe van Cornelis Anthonis Meppel eiseres contra 
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Cornelis Henricx Uul. De eiseres exhibeert de koopcedulle van 31 januari 1598 en verzoekt de gedaagde te 
bekennen of ontkennen of daaronder zijn handtekening staat. Zij verlangt voorts de som van 301 gul
den. De gedaagde bekent de koop, maar zegt, dat de rechten die bij het land horen nooit gegeven zijn, 
zoals het gebruik van de steech die naar de thiendeweg voert, waarop hij moet kunnen rijden, jagen en 
draven en hij geeft verdere redenen schriftelijk. De beide partijen krijgen nogmaals de tijd tot de vol
gende rechtdagen om met elkaar te accorderen. 

17-7-160477: Compareerde voor schout en schepenen van Langerak Dirck Daniels Rietvelt, gerechtelijk 
gedagvaard ten verzoeke van Cornelis Hendriks Uul. Hij verklaarde waarachtig te zijn dat hij getuige vier 
jaar geleden ten huize was van Cornelis Joris Coevoet in Nieuwpoort en dat in de keuken present waren 
wijlen Cornelis Anthonis Meppel, Cornelis Hendriks Uul en I]chgen zijn huisvrouw.' Alwaer bij deselve Corne
lis Anthonis Meppel van de voors. producent ende zijn huijsvrouw werden ontfangen de som me van 100 

gulden in minderinge ende over de eerste paije van 300 gulden over de coop van huysinge ende werven' 
Op 4 juni 1600 heeft hij op de rug van koopcedulle aangetekend, dat de 100 gulden betaald was. 

Een maand daarna laat Petertgen Hendriks de zaak tegen Cornelis Uul voorlopig rusten, maar in 1610 

blijkt dat de zaak nog steeds niet is afgedaan. 
24-2-160778: Jan Adriaens en Adriaen Adriaens contra Cornelis Hendriks. De kwestie betreft een betaling 

die al of niet gedaan moet worden door de gedaagde. Cornelis Hendricx staat op de rol vermeld als Corne
lis HenricxMors . Op de volgende rechtdagen wordt de gedaagde vermeld als Cornelis Henricx Uul. 

15-5-160979 : Cornelis Henricx Uul bekent een schuld aan Cornelis Gijsbrechts, Gijsbert Jacobs Verkerck en Wil
lem Jans van 150 gulden die hij op jaarlijkse rente zal onderhouden van 6'/4%. 

3-9-161080: Schout en schepenen van Langerak zijn ten verzoeke van Pieterken Henricx weduwe van 
Cornelis Thonis Meppel gegaan naar de hofstad genaamd het Roelenweer, waar Cornelis Hendricks Uul op 
woont. Om daar te inspecteren de steeg of dreve, waarover hij moet rijden om zijn hofstede te verlaten. 
De steeg wordt door hen niet afgekeurd. 

3-9-16198 ' : Pieter Adriaans out 55 jaar, Claas Thonis out 26 jaar, verklaren t.v. v. Petertje Henricx, weduwe 
van Cornelis Thonis Meppel, dat zij als naaste buijrluijden wonende ten wederzijden van Cornelis Henricxz 
Uulhem al enige jaren over de 'steech' zien rijden ook met een wagen met hooi of koren geladen. 
7-10-16108' : Schout en schepenen van Langerak gaan nu t.v.v. Cornelis Hendricx Uul naar zijn hofstede, ge
noemd het Roelenweer, 'alwaer de requirant ons bracht op de stege int selve weer, van den griendingen 
ten noorden tot aan de Tiendeweg zuidwaarts, tussen het akkerland dat toebehorende is Claas Cornelis. 
Verzoekende hij requirant dat wij zouden nemen inspectie oculair' Zij concluderen dat door overhan
gende takken en grote gaten' de steegh' moeilijk te berijden is. 

13-12-161283: Cornelis Hendricks Uul heeft getransporteerd ten behoeve van Bastiaan Philips, Dirck Jans 
Vuijck, Adriaan Philips 6'/, hont lant dat hem bij het overlijden van zijn vader en moeder aanbestorven 
was, in twee weren land alhier te Langerak, achter de Waal, daarop zijn vader (Hendrick Uu~ heeft ge
woond en is overleden. 

22-8-1614 ••: Pieterken Henricxs, weduwe van Cornelis Anthonis Meppel, geassisteerd met Cornelis Cornelis 
Meppel haar zoon transporteert ten behoeve van Cornelis Henricxs Uul zeker huis, erve met boomgaard 
en hennipwerven, staande en gelegen op en aan het weer genaamd 't Roel en weer. Met een last van twee 
rentebrieven van totaal 200 gulden die Cornelis Hendriks tot zijn last neemt. Cornelis Hendriks zal kunnen 
'voeren, rijden, jagen ende dragen den steech af tot den tiendeweg toe, op ende af. 

8-5-161585 : Cornelis Hendricks Uul verklaarde dat hij bij zeker transport van huis en erve van Pietertgen 
de weduwe van Cornelis Meppel tot zijn last genomen had twee rentebrieven van 200 gulden hoofdsom, 
staande op hetzelve hele weer groot negen morgen. Daarmee is de kwestie die in 1604 begon eindelijk 
afgesloten. 

1-4-1613••: Cornelts ffenricks Uul bekende schuldig te zijn ten behoeve van Rcijcr van Vlooten te Utrecht, 

de som van 400 carolus gulden. Welke som hij mag onderhouden voor jaarlijks 6'/4%. Als onderpand 
stelt hij een weer land van 7'/, mergen hem comparant toebehorende. 

6-5-161487: Cornelis Henrick Uul bekende schuldig te zijn aan ClaasJacobs Swart te Schoonhoven de som 
van 300 gulden tegen een rente van zes procent. Als onderpand stelt hij een weer land van 7'/, mergen. 
Geroyeerd 9 maart 1632. 

17-1-161588: Cornelis Henricks Uul bekende schuldig te zijn aan Anthonis Lenaerts en Adriaan Jacobs arm
meesteren dezer heerlijkheid de som van 200 gulden tegen een losrente van 6'/4%. Verschijndag Sinte 
Menen eerstcomende 1615. Onderpand is het weer land van 7'/, mergen en een voorhoof van een weer 
land van negen mergen, het Roelenweer. 
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29-5-162089: Zijn gecompareerd I]chgen Gerrits, weduwe van Cornelis Hendricks Uul, geassisteerd mit 
Bastiaan Cornelis haar zoon en voogd, dezelve Bastiaan Cornelis voor hem zelf, Dirrick Cornelis, Pieter Cor
nelis, Thonis Cornelis, Geertge Corss nagelaten weduwe van Jan Cornelis Uul geassisteerd met Bastiaan Cors 
haar broeder en voogd, Bastiaan Cornelis Uijl bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Cor
nelis, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis, Dirck Willems als man en voogd van Neeltghen 
Cornelis en hebben zij getransporteerd aan Gerrit Cornelisz Uul, hun zoon, broeder en zwager, zeker huis, 
erve met boomgaard, hennipwerven ende griendinge in een weer genaamd het Roelenweer. Zoals de 
comparanten man, vader ende schoonvader gekocht had van Cornelis Meppel,Jan Cornelis ende Cors Thijs. 
Het land zal verongeld worden voor één morgen. 

29-5-162090: Compareerde Gerrit Cornelis Uul ende bekende schuldig te zijn aanI]chgen Gerrits, weduwe 
van Cornelis Henricks Uul, en de kinderen en erfgenamen van Cornelis Hendriks de som van 225 gulden 
wegens de resterende termijn van zeker huis en erve met boomgaard en hennipwerven ende griendinge 
staande ende gelegen in deze heerlijkheid, op en aan het weer land genaamd Roelenweer daar van hij 
op huiden den eigen ontvangen heeft. Belovende hij compt. de somme te betalen meidag anno 1621. 

De weduwe geassisteerd met Bastiaan Cornelis haar zoon mede namens de gezamenlijke kinderen en 
erfgenamen beloofde de last van twee honderd gulden, die op het land rust te lossen. De schuld werd 
geroyeerd op 7 januari 1627. 

8-7-16239 ' : Gecompareerd zijn I]chgen Gerrits weduwe van Cornelis Hendriks Uul, geassisteerd met Gerrit 
Cornelis haar zoon en gecoren voogd in deze zake, dezelve Gerrit Cornelis, Bastiaen Cornelis, Pieter Cornelis, 
Thonis Cornelis, Cornelis Adriaens als man en voogd van Anna Cornelis ende Dirck Willems als man en voogd 
van Neeltgen Cornelis alle wonende in deze heerlijkheid. Bekenden gezamenlijk schuldig te zijn ten 
behoeve van Reijervan Vlooten, burger te Utrecht de somme van 200 carolus gulden tegen een jaarlijkse 
rente van 6'/,%, te betalen jaarlijks op den eerste juli. Als onderpand gelde een weer land van 7'/, mergen. 
Het land is reeds belast met rentebrieven van 70 gulden competerende Willem Ceulla tot Schoonhoven, 
400 gulden ten behoeve van Reijervan Vlooten, 300 gulden ten behoeve van de weduwe van Claes Swart tot 
Schoonhoven en 50 gulden ten behoeve van de weeskinderen van Thonis Willems. 

10-3-16329' : Op huiden is gecompareerd I]chgen Gerrits, weduwe van Cornelis Henricks, geassisteerd met 
Gerrit Cornelis en Thonis Cornelis hare zonen. Zij transporteerde voor de helft, Gerrit Cornelis voor'/, part, 
Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis voor'/• part, Dirrick Willems als man en voogd van 
Neeltgen Cornelis voor'/•• part, Gerrit Cornelis als oom en voogd van de weeskinderen vanJan Cornelis mede 
voor'/•• part aan Cornelis Pieters Croock,PieterPieters, Neeltgen endeLijsgenPeters de vrije eigendom van zeker 
weer lants van 7'/, mergen in deze heerlijkheid boven de Waal met huis, berg, betimmering en betelinge 
daarop staande. Strekkende hetzelve weer van de Leek ter halveroude landscheiding van Goudriaan toe. 

30-4-163893 : Compareerde I]chtgen Gerrits, weduwe van Cornelis Henrix, geassisteerd met Gerrit Cornelis 
haar oudste zoon. Zij bekende dat zij enige dagen geleden last had gegeven aan Thonis Cornelis haar 
zoon en Jan Cornelis haar dochters zoon om te ontvangen van Johan van Ledenberch de som van 1.000 gul
den. Zij bekende alles ontvangen te hebben. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Cornelis den Uijl, overl. vóór 26-7-1645, 94 tr. vóór 1+160995 Niesgen Pieters, geb. ca. 

1589,96 overl. vóór 9-5-1636,97 dr. van Pieter Willems en Hendrikje Dircks; tr. (2) Maritgen 
Geerloft, weduwe van Peter Peters. 
Mari tgen hertr. Herman Jacobs Cuijck. 

Evenals Cornelis Hendriks wordt de naam van diens oudste zoon, Gerrit Cornelis, aangetroffen in . 
de z ogenaamde Dingboeken. Op 7 n-iei 1605 begint" een Brui:Jn]ans een proces tege n Gerrit Corn e lis 

'den jonge Uul', wegens smaad zijn dochter Aertgen aangedaan. Hij (Bruijn]ans) verlangt dat Gerrit 
de gedane uitspraken herroept en verklaart dat Aertgen een deugdzaam meisje is. Gerrit en zijn 
vader Cornelis worden gedaagd op deze buitengewone rechtdag te verschijnen. Gerrit komt niet, 
ook niet op de volgende zittingen van het gerecht op 14 en 16 mei van dat jaar. Op 23 mei, Gerrit is 
weer niet verschenen, komt wel zijn vader, die verklaart dat hij met de hele zaak niets van doen 
heeft en zich er nooit mee heeft bemoeid. Op 1 juni, nadat zij advies hebben ingewonnen, doen 
de schepenen uitspraak in deze zaak. De eis aan vader Cornelis Hendriks gesteld wordt niet ont
vankelijk verklaard. Gerrit 'de defaillant' wordt veroordeeld 'de injurien des arrescants dochter 
aengeseijt te revoceren ende te verclaren vande selve dochter anders niet te weten dan alleen eer 
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en deucht'. Tevens moet hij een boete betalen van 24 gulden die ten goede komt aan de armen van 
Langerak. De kosten voor het rechtsgeding komen eveneens voor rekening van Gerrit.•• Maar ken
nelijk doet Gerrit Cornelis niet waartoe hij veroordeeld is. Op 20 augustus wordt hem gesommeerd 
zijn uitspraken te herroepen 'op peijne dat de gecondemneerde zoude gaen in gijselinge'. Maar op 
de volgende rechtdag op 8 oktober 1605 verschijnt Bruijn]ans en eist 'corporeel apprehentie op de 
persoon van de voirs[crhreven] Gerrit Cornelis omme te geraecken tot voldoening der voirs[ chreven] 
sententie. cum expensis'. De gedaagde is overigens niet verschenen. En bij de volgende zitting op 
22 oktober verschijnt hij weer niet. Op 5 november, als blijkt dat Gerrit nog steeds niet voldaan 
heeft aan de uitspraak van het gerecht, wordt de drossaard als hoogste officier opgedragen over te 
gaan tot het in gijseling nemen van de veroordeelde. Bruijn]ans belooft de kosten daarvan voor te 
schieten.•• Daarna wordt niets meer vernomen van de zaak. Waarschijnlijk heeft Gerrit uiteinde
lijk eieren gekozen voor zijn geld. 

Ongeveer twee jaar na deze geruchtmakende zaak is Gerrit getrouwd met Niesje Pieters. Op 1 ja
nuari 1609 (zie boven) treft hij een regeling met zijn schoonvader over de uitbetaling van verschil
lende bedragen die Niesje tegoed heeft uit de nalatenschappen van haar moeder en haar overleden 
broers. Uit dit eerste huwelijk van Gerrit Cornelis zijn tenminste acht kinderen geboren, waarvan 
zeven volwassen zijn geworden. Op 9 mei 1636 vindt een boedelscheiding plaats tussen hem en 
zeven kinderen. Zijn dochter Hendrik je is kort daarvoor gestorven. Kort daarna hertrouwt hij met 
Maritgen Geerlofs. 

5-9-1620'°0 : Gerrit Cornelis Uul bekende schuldig te zijn Dirrick]ans Hola, burger te Nieuwpoort, 
de somme van 800 carolus gulden tegen een rente van 6'/.%, bedragende 50 gulden. Verschijndag 
St. Jacob eerstcomende den 25' julij 1621 Als onderpand stelt hij zeker huis en erve met alle betim
mering en beteling daarop staande, hem comparant toebehorende, het voorste voorhoof van een 
weer van negen mergen genaemd het Roeien weer.Item nog een halve mergen land, dat hij van zijn 
vader geërfd heeft, gelegen in een weer van 7'/, morgen. 

5-2-1626'°': Gerrit Cornelisse als man en voogd van Niesgen Pieters, en voogd van de weeskinderen 
van Anna Pieters komt tot een boedelscheiding met]annitje]ans, de tweede vrouw en weduwe van 
Pieter Willems, zijn schoonvader. 

11-8-1628'°': Gerrit Cornelis Uul en heeft getransporteerd aan Thonis Cornelis zijn broer, drie zes
tiende deel en in een weer lants van 7'/, mergen daar IJchgen hun moeder op woont. Delen die hij 
verkreeg uit de erfenis van zijn vader en door koop van Dirrick en de genoemde Thonis Cornelis, zij
nen broeders. In de volgende akte draagt Thonis Cornelis hetzelfde perceel land weer over aan zijn 
broer Gerrit Cornelis. 

9-5-1636'°': Gerrit Cornelis als weduwnaar van Niesgen Pieters zijn overleden huisvrouw ter eenre, 
Hendrik Gerrits voor hem zelf ende Adriaentgen Gerrits in desen geassisteerd met Willem Willems haar 
oud-oom, deselve Willem Willems en Claes Willems, beide als oud-omen en voogden van Balten Ger
rits, Cornelis Gerrits, Jan Gerrits, Annitje Gerrits ende Pieter Gerrits, kinderen van Gerrit Cornelis ende 
Niesgen Pieters ter andere zijde, zijn met elkaar een boedelscheiding overeengekomen. Gerrit Cor
nelis zal blijven in het bezit van alle nagelaten goederen. 'Ende hiertegen zal Gerrit Cornelisz. zijn 
vijf onbejaerde kinderen, te weten Balten Gerritsz. nu oud ontrent 19 jaar, Cornelis Gerritsz. nu oud 
ontrent 17 jaar,Jan Gerritsz. oud ontrent 15, Annitgen Gerrits nu oud ontrent zeven en Pieter Gerritsz. 
oud ontrent vier jaren, alimenteren en onderhouden en verzorgen van eten en drinken[ ... ] Dat 
dezelve zullen hebben een redelick werkdaechs ende sondachs cleetgen, ook ter schole laten gaan 
[ ... ] En zodra elk kind mondig is geworden uitkeren de som van 50 gulden voor haar moeders erf
fenisse' . Hendrick endeAdriaentgen zullen elk 50 gulden krijgen over één jaar. De klederen en al dat 
gehoord heeft roe den lijve van ffenrickgen Gerrirs zal· zal komen en blijven aan Annicgen Gerrics. voor 
de voldoening van de kosten hier genoemd, verbindt Gerrit Cornelis speciaal zijn huis, voorhoof, 
boomgaard ende een morgen land daar hij op woont. 

11-4-1637'°4 : Compareerde Gerrit Cornelis als man en voogd van Maritgen Geerlofs en heeft in dier 
qualité getransporteerd aan IsackAbrahams de eigendom van circa vijfhont min een quartier hont 
land gelegen in Langerak in vijf verscheiden weren, het opperste achter I]chgenAdriaans, het tweede 
achter Buijens,het derde achter Pieter Adriaans huijsweer, het vierde in Benschoppershofstede, het 
vijfde in DouAdriaens zaliger weer. Zoo dezelve gedeelten onverdeeld met aenpaert van betimme
ringe en betelinge de voors. Maritgen Geerlofs uit crachte van verrichting jegens haar voorkinderen 
toebehorende was. 
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6-4-1639'°5: Gerrit Cornelis Uul bekende schuldig te zijn aan Sander Adriaens en Andries Bastiaens 
Alblas armmeesters de somme van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van zes procent. Onderpand 
de voor hoof van een weer van negen mergen genaamd Roeien weer. 

11-9-1639'°6: Attestatie van verschillende personen ten huize van Gerrit Cornelis Uul, herbergier te 
Langerak. 

28-5-1641'°7 : Compareerde Gerrit Cornelis Uijl en bekende schuldig te zijn ten behoeve van Hen
drick Hendricks ter Beeck brouwer in de Witte Leeu te Nieuwpoort de som van 500 carolus gulden 
tegen een rente van vijf procent. Als onderpand stelt hij zeker voorhoof daar hij op woont groot 
eenen mergen met betimmering en beteling. Het land is al belast met de som van 118 gulden ten 
behoeve van de armen van Langerak. 

26-7-1645'°8 : Dit magescheid is gemaakt tussen Hendrik, Balthazar, Cornelis en Jan Gerrits den Uijl, 
mitsgaders Commer Cornelis als man en voogd van Ariaantge Gerrits, samen mondig. Geassisteerd 
met Bastiaan en Thonis Cornelis den Uijl, en Claas Willems haer omen, zich sterkmakende voor Pieter 
en Annitge Gerrits den Uijî, alle tezamen kinderen en mede-erfgenamen benevens Geer/of en Arien 
Gerrits den Uijl, verweekt aan het twee bedde van Gerrit Cornelisse den Uijl, ende Niesgen Peters, beide 
over!. ter eenre en Maertgen Geerlofs, laatst weduwe van Gerrit Cornelis den Uijl, geassisteerd met 
Ghijsbert Geerlofs haar broer en Adriaan Peters Verhoeck haar gewesen behoutvader ter andere zijde 
ende dat nopende de goederen bij denselven Gerrit Cornelis den Uijl mette dood geruimd. De voor
kinderen zullen beuren van Hendrick Hendricks ter Beeck brouwer binnen der stede van Nieuwpoort 
de koopsom van zeker huis en landerijen staande en gelegen in deze baronie, bedragende 1.050 

carolus gulden, mitsgaders alle penningen als onder Andries van Rietvelt schout alhier zijn berus
tende, waarvan 400 gulden aan de twee nakinderen zal komen. De voorkinderen zullen tot hun 
last nemen de schuld aan Dirk Cornelis den Uijl 

25-5-1647'°9 : Compareerde Hendrick Gerrits den Uijl, Bastiaan Gerrits, Cornelis Gerrits en Jan Gerrits 
den Uijl, Commer Cornelis man en voocht van Adriaantgen Gerrits den Uijl, Bastiaan Cornelis en Claas 
Willems als voogden vande onmondige kinderen van wijlen Gerrit Cornelis den Uijl en zij compa
ranten hebben getransporteerd aan Hey·ndrick Heijndricks ter Beeck brouwer te Nieupoort de vrije 
eigendom van zeker voor hoof van een weer land genaamd het Roelenweer gelegen boven de Waal, 
zijnde hetzelve weer groot negen mergen. 

19-5-1649" 0 : Compareerde Herman Jacobs Cuijk wonende te Gelkenes, als man en voogd van Ma
ritge Geerlofs voorheen weduwe van Gerrit Cornelisse den Uijl, waarbij zij is hebbende twee kinderen, 
Geer/of en Adriaan Gerrits den Uijl. Maritgen Geerlofs is verricht van haar kinderen, volgens de akte van 
1645, waarbij zij heeft beloofd de kinderen op te voeden en te alimenteren. Als zekerheid had zij 
gesteld een vierde part van het Buijensweer, dat is nu verkocht. Om toch zekerheid te stellen voor 
de opvoeding van de kinderen, wordt gesteld het land gelegen in Gelkenes, dat van de ontvangen 
verkoopspenningen gekocht is van MertenPieters in Nieuwpoort. 
Uit beide huwelijken: 
1. Henrick Gerrits, tr. Vreeswijk 22-7-1632JannitjenAriens, weduwe van Marten Willems. 
2. Adriaentgen Gerrits. 
3. Balten Gerrits, herbergier in de Witte Leeuw te Langerak, otr. Nieuwpoort 18-5-1642 Janneken 
Cornelis, j.d. van Lopik (zij tr. (2) Cornelis Dircx Vuijck). 
4. Cornelis Gerrits. 
5. Jan Gerrits, over!. vóór 6-7-1666, tr. (1)AeltjenPietersDochterom, dr. van Pieter Floris en Pietertgen 
Henri ex; tr. (2) Langerak ( otr. Goudriaan 25-10-1654) Aertje Cornelis (Redelijckheijt), ged. Goudriaan 
25-6-1623, dr. van Cornelis Cornelis de Redelijckheijt en Ursula Floren. 

Aerrje u. (2) Barr 5wagers. 
6. Henrickgen Gerrits, over!. vóór 9-5-1636. 

7. Annitje Gerrits, otr. (1) Goudriaan 26-7-1654 Hendrik Pieters Brouwer, j.m. van Goudriaan; otr. (2) 

Goudriaan 9-1-1677 Dirck]acobs Boom, j.m. van Molenaarsgraaf. 
8. Pieter Gerrits. 
9. Geer/of Gerrits. 
10.Adriaan Gerrits. 

2. Anna Cornelis den Uijl, overl. vóór 22-4-1641, tr. CornelisAdriaans, gerechtsbode, over 1. vóór 

22-4-1641, zn.van Adriaan Cornelis en Sijgje Andries. 
20-4-1641'": Op deze datum treden op Jan Cornelis, Adriaantje, Lijsje, Belije, Maritje en Emmigje Corne-
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lis, allen mondig, geassisteerd metHendrikDirks hun aangetrouwde oom van vaders zijde en Teunis 
en Gerrit Cornelis ( den Uijl) als voogden van Cornelis en Dirkje Cornelis, allen kinderen en erfgenamen 
van wijlen CornelisAdriaans en Anna Cornelis. 

31-5-1641'": Compareerde Hendrick Dircks als man en voogd van Maritgen Adriaans, Wouter Pieters 
man en voogd van Annitge Adriaans, Willem Everts als man en voogd van Eva Adriaans, Gerrit Corne
lissse Uijl als voogd van Cornelis Cornelis, Emmiken en Dirckgen Cornelis onmondige weeskinderen 
en Jan Cornelisse, Adriaantgen, Lijsgen, Belitgen en Martgen Cornelisse geassisteerd met Heindrick Dircks 
haerlieder schoonoom en voogd mondige en onmondige kinderen van Cornelis Ariens (x Anneke 
Cornelis Uu0 Sander Gerrits Huls boekhouder tot Schoonhoven en gemachtigde voogd van de twee 
onmondige weeskinderen, Adriaan Aarts man en voogd van Lijsbeth Damen, Thonis Damen, Cornelis 
Damen, tezamen mundige als onmundige kinderen van Daam Adriaans, Adriaantgen Jacobs weduwe 
van DirrickAdriaans geassisteerd met Jacob Dirricks hare zoon zich sterk makende voor de andere 
kinderen, Jannitge Andries geassisteerd met Hendrick Dircks hare schoonoom en deselve Hendrick 
Dircks en Wouter Pieters tezamen zich sterkmakende voor Cornelis Andries, kinderen en erfgenamen 
van Andries Adriaans zaliger ende hebben zij comparanten getransporteerd aan Thonis Bastiaans de 
Heer 1/4 part in een weer van negen mergen één hont strekkende vande diepte van de Lek tot de 
landscheiding van Noordeloos. Het land was de comparanten aangekomen door het overlijden 
van NeeltgenAdriaens haerlieder zuster, schoonzuster ende moije respective. 

Uit dit huwelijk: acht kinderen, die hierboven genoemd worden. 

3. Bastiaan Cornelis den Uijl, volgt IV. 

4. Jan Cornelis den Uijl, over!. vóór 24-4-1620, tr. vóór 17-4-1615 Geertge Cors, geb. ca. 1591,"3 dr. 

van Cors Bastiaens en Hendrikje Cornelis. 
Geertge tr. (z) Cornelis Adriaens. 

17-4-1615"•: Op huiden zijn gekomen Cornelis Ghijsberts (de Ridder) voor hem zelf en ClaasJacobs 
als man en voogd van Lijsgen Ghijsberts ter eenre en Henricxken Cornelis weduwe van Jan Ghijsberts de 
Ridder geassisteerd met Bastiaan Corss haar zoon, in deze zake Bastiaan Cors voor hem zelf,Jan Corne
lis Uijl als man en voogt van Geertgen Corss en DanielBastiaans als voogd van de andere weeskinderen 
van Cors Bastiaans ter andere zijde. Volgt de verdeling van de boedel van Jan Gijsberts de Ridder, stief
vader van Geertje Cors. 

25-6-1616"5: Is verschenen Henrickgen Cornelis weduwe van Jan Ghijsberts de Ridder met Jan Corne
lis [den Uijl] haar schoonzoon, Cornelis Ghijsberts voor hem zelve, Claas Jacobs x Lijsbeth Ghijsberts 
tezamen erfgenamen van Jan Gijsberts en hebben zij comparanten wettelijk getransporteerd ten 
behoeve van de armmeesteren dezer heerlijkheid een rentebrief van 300 carolus gulden. 

24-4-1620"6 : Compareerde Cornelis Adriaans als man van Geertgen Cors 'ende verklaarde vermits te 
deser tijt geene apparentie is, om mit deselve Geertgen vredelick ende behoorlick huijs te houden 
zulcx hij hem voor alsnu van haar moet houden, ende dat midler tijt t'lant ende goet zoo huijr 
als eijgen ende alles ten achteren gaet ende ongebruickt blijft leggen tot grote schade, waerover 
Daniel Bastiaens als oom van Geertgen voors. hem Cornelis Adriaens vorengehouden heeft ende ge
waerschout. Dat de weeskinderen vande selve Geertgen van onderhout versorcht, ongelden van 
de landen ende andere schulden ter minste schade betaelt moeten werden op dat de voogt mit 
doppervoogt voor t'onderhout van de weesen als de ander schuldenaers. d'selve daer voren niet 
genootsaeckt werden nader bij middelen van Justitie tot laste ende aen haer Geertgens goederen 
te executeren. Om alle twelck te voorcomen hij Cornelis comparant bij desen verclaert aen voors. 
Geertgen sijn huijsvrou mit de voors. hare voocht te consenteren dat zij alleene voor dit jaer t'lant 
verhuijren ende de beesten vercoopen mach, soo eer zoo liever ten meesten oirbaer ende affdoe
ninge der voors. lasten op hope van middeler tijt weder gevoechl. bij den anderen te co men'. 

1-9-1620"7: Geertgen Cors, weduwe van Jan Cornelisse Uul, geassisteerd met Bastiaan Corsz, haar 
broer en Daniel Bastiaans haar oom, ter eenre, en Gerrit Cornelis [Uul] en Cornelis Adriaans omen en 
bloedvoogden van de weeskinderen, ter andere zijde, zijn overeengekomen. Geertgen Cors zal blij
ven in het bezit van alle goederen, land, huis, inboedel, telbare have en alle andere bezittingen, 
alle in- en uitschulden. [ ... ] Daartegen belooft Geertgen haar kinderen, Adriaantge 5'/,, Machteltge 
3 '/, en Cornelis 1 '/, jaar, te onderhouden en naar school te laten gaan. Zodra de kinderen mondig zijn 
geworden, zal elk kind zijn rechte derde part hebben van omtrent een halve morgen land dat Jan 
Cornelis had geërfd van Cornelis Hendricks Uul, zijn vader, in een weer van 7'/, mergen. Indien een van 

Gens Nostra 62 (zoo7) 711 



de weeskinderen in zijn onmundigen jaren komt te overlijden, sal zijn/haar gedeelte van het ene 
kind op het andere erven Als onderpand voor hetgeen zij beloofd heeft stelt Geertgen Corss de helft 
van twee morgen land die haar over haar vaders erffenisse in twee weren onverdeeld aanbestorven 
zijn. Te weten in een weer van zeven mergen één hont, daar Bastiaan Cors nu op woont en nog in een 
weer van zes mergen, daar Henrickgen Corss [moet zijn Cornelis] de kinderen bestemoeder nu ter 
tijd op woont. 

Uit dit huwelijk, geb. te Langerak: 
1. Adriaantje]ans den Uijl. 
z. Machteltje]ans den Uijl. Zij is naar Tienhoven vertrokken. 
3. Cornelis Jans den Uijl. 

Op 23 maart 1683 wordt in het oud-rechterlijk archief van Langerak inv.nr. 26 folio 238 abusieve
lijk zijn naam vermeld. Het is mogelijk dat hij reeds voor die datum overleden is. Het betreft hier 
echter een veroordeling waarbij niet Cornelis Jans den Uijl, maar zijn achterneef Cornelis Cornelis den 
Uijl betrokken is. 

5. Dirk Cornelis den Uijl. 
Dirk Cornelis den Uijl is vertrokken naar Leerdam, maar of hij identiek is aan Dirck Cornelissen 

Langerack, wiens weduwe, Neeltje Tonis, op 17 november 1655 in oud rechtelijk archief Leerdam 13 

wordt vermeld, is nog niet vast te stellen. Zeker is dat verschillende Den Uijlen vaak tijdelijk de 
achternaam (van) Langerack gevoerd hebben. 

1-10-1623"8 : Compareerde Dirrick Cornelis Uul wonende tot Leerdam, transporteerde en gaf over 
ten behoeve van Gerrit Cornelis, zijn broeder, zijn deel in een weer land van 7'/, morgen daar IJchgen 
hun moeder op woont, met de lasten vandien, zo veel hij comparant bij het overlijden van zijn 
vader aangecomen is. 

6. Pieter Cornelis den Uijl, tr. Trijn Jans. 
4-10-1663"9 : Verklaring van de echtelieden over het huisje waarin zij wonen. Het huisje is hun 

eigendom, maar staat op grond van Cornelis van Roijen, raad in de vroedschap van Utrecht. De ver
gunning van het huis geldt alleen tijdens hun leven en vervalt bij het sterven van de langstlevende 
van hen. De bomen die aan de noordzijde van het huis staan zijn hun eigendom en moeten na hun 
overlijden worden gekapt. 

7. Thonis Cornelis den Uijl, herbergier in Willige Langerak, overl. vóór 23-1-1649, tr. vermoe
delijk (1) Schoonhoven 6-5-1638 Crijntgen]aspers, j.d. van Schoonhoven; tr. (z)? Neeltgen 
Ghijsberts. 

23-1-1649"0 : Jan Frederix oud 30 jaar gedagvaard door Maritge]ans, huisvrouw van Adriaan Her
berts, die verklaart bij het sterfbed van Thonis Cornelis Uijl, gewezene man van Neeltge Ghijsberts, 
geweest te zij n en bij dat vanJan Cornelis de Bode gewezene man van Maritge]ans, waarbij Jan Cornelis 
verklaart 'niet met Oom Thonis te doen te hebben'. Hij zou alles betaald hebben. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. vermoedelijk Dingeman Teunis den Uijl, Willige Langerak. 

8. Neeltgen Cornelis den Uijl, overl. vóór 17-5-1638 tr. Dirk Willems. 
Dirk tr. (z) Heiltje Teunis. 
17-5-1638"': Zo zijn Dirck Willems ter eenre, BastiaanDircks, Pietertgen en Adriaantgen Dircks oudste 

en bejaarde kinderen van Dirck Willems geprocreert bij Neeltgen Cornelis zijn overleden huisvrouw, in 
desen geassisteerddoor Gerrit Cornelis [den Uijl] hare oom en voogd en Gerrit Cornelis als voogd van 
MarritgenDirricxnuomtrent oud geweest zijnde 16 jaar ende CornelisDirricxoud geweest zijnde om-
i-rent twaalf jaar, n'l.inderjarige lcinderen 1nede Neeltgcn Cornelis (Uul ) ter andere zijde in.et den ande-

ren overeengekomen beroerende de nagelaten goederen van Neeltgen Cornelis zaliger. Dirk Willems 
zal blijven in het bezit van alle nagelaten goederen. De beide onmondige kinderen zullen door hem 
onderhouden en opgevoed worden. Aan de drie mondige kinderen zal hij elk 25 gulden uitkeren. 

Uit dit huwelijk: 
1. Bastiaan Dirks. 
z. PietertgenDirks. 
3. Adriaantje Dirks. 
4. Marritje Dirks. 
5. Cornelis Dirks. 

712 Gens Nostra 62 (2007) 



IV. Bastiaan Cornelis den Uijl, over 1. Langerak na 16-7-1666, tr. Lopik 6-12-1618 SijchgenAerts, 
j.d. uit Lopik. 

Bastiaan die naar alle waarschijnlijkheid de tweede zoon van zijn ouders was, is in verhouding tot 
zijn broers en zusters oud geworden. Ervan uitgaande dat hij voor 1590 geboren is, zal hij bij zijn over
lijden bijna 80 of misschien zelfs iets ouder geweest zijn. Mede daardoor zal hij zo dikwijls gevraagd 
zijn aanwezig te zijn bij verschillende transacties, waarbij familieleden betrokken waren. Voor het 
eerst op 29 mei 1620"' treedt hij op als voogd van zijn moeder bij de overdracht van land aan zijn oudere 
broer Gerrit. Na het overlijden van zijn oudste broer, is Bastiaan Cornelis samen met zijn broer Thonis 
Cornelis voogd over diens minderjarige kinderen. In 1653 tekent hij met merk als enige voogd van vaders 
zijde van de twee onmondige kinderen uit het tweede huwelijk van zijn broer Gerrit. In 1659 en voor 
het laatst in 1666 wordt hij zelfs gevraagd voogd te zijn over zijn achternichtAeltjeJans den Uijl, de doch
ter van neef Jan Gerrits den Uijl. 

De welstand die zijn grootvader Hendrik Mors bezat is bij zijn generatie grotendeels verdwenen. De 
goede gezondheid van de kinderen Mors en Uul, een groot goed, zeker in die tijd, betekende eigenlijk 
in financiëel opzicht een nadeel. Doordat de nalatenschappen van grootvader en vader in zoveel delen 
uiteen vielen, bleven voor de individuele erfgenamen maar kleine percelen land over, waarvan de mees
ten ook niet konden bestaan. Bastiaan Cornelis is niet de enige zoon van Cornelis Hendriks Uul, die zijn 
vaderlijk erfdeel verkoopt. Van hem zijn nadien geen koopcontracten van landerijen aangetroffen. 

9-12-1628" 3: Compareerde Bastiaan Cornelis en transporteerde ten behoeve van Cornelis Adriaans, ge
rechtsbode dezer heerlijkheid, zijn zwager het gerechte '/,• deel van een weer land van 7 '/, mergen met 
aenpaert van huisinge, betimmeringe en betelinge daarop staande. Zoveel hij comparant over de erf
fenisse van zijn vader daar in gerechtigd is. 

31-10-1644" 4: Compareerde Merten Pieters, Bastiaan Cornelis Uul en Bastiaan Cors, mede inwoners van 
Langerak op verzoek van WouterLeenderts,JanLeendertsz en de weduwe met de kinderen van Thon is Leend
erts om getuigenis der waarheid te geven. 

26-7-1645"': Samen met zijn broer Thonis Cornelis is hij voogd over de kinderen van Gerrit Cornelis den 
Uijl, zijn broer. Hij is aanwezig bij de boedelscheiding tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en de 
weduwe van Gerrit. 

25-5-1647" 6 : Op die datum is hij als enige voogd van vaders zijde van de kinderen van Gerrit Cornelis 
den Uijl aanwezig bij het transport van een perceel land in het Roelenweer. Het perceel waarop zijn 
broer gewoond had. 

26-10-1653'": In de marge van de weesakte uit 1645 tekent hij samen met de weduwe van zijn broer 
Gerrit voor de overdracht van 400 gulden. 

8-12-1659"': Samen met zijn jonge neef Peter Gerrits den Uijl worden zij als voogden van vaders zijde 
van de weeskinderen van Jan Gerrits den Uijl genoemd bij een overdracht. 
16-7-1666" 9 : Op die datum wordt zijn naam voor het laatst aangetroffen in de archieven van Langerak. 
Bastiaan Cornelis is dan de enige voogd van vaders zijde van zijn elfjarige achternicht,AeltjeJans den Uijl, 
dochter van zijn neef Jan Gerritsz en vanAertje Cornelis Redelijkheid. 

Uit dit huwelijk (volgorde van de kinderen onbekend): 

1. AnnitjeBastiaens den Uijl. 
8-4-1651'30: Rechtdag Cornelis Pieters van Noordeloos contraAnnitjeBastiaens den Uijl. 

2. Cornelis Bastiaens den Uijl, volgt V. 

3. Jan Bastiaens den Uijl, overl. tussen 15-1 en 29-3-1687, tr. (1) Neeltje Willems de Best, overl. 
vóór 1660, dr. van Willen, Jans en Geertje Tonis; tr. (z) Lopikerkapel 3-3-1660 Geertje Lub

berts Koppelaar, over!. na 8-1668, dr. van Lubbert Lubberts en Cornelia Cornelis; tr. (3) 

vóór 1674Marrichje Claes Lam, over 1. na 1681. 
Jan Bastiaens wordt in 1665 ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde kerk van Lopikerka

pel, zijn tweede vrouw Geertje Lubberts deed op 9 april 1653 belijdenis in de kerk van Lopikerkapel. 
De datum van het derde huwelijk van Jan Bastiaans den Uijl is niet gevonden. In 1668 wordt zijn 
dochter Cornelia geboren, die vermoedelijk naar de moeder van zijn tweede vrouw, Cornelia Corne
lis, vernoemd is. Zes jaar later wordt zijn volgende kind gedoopt. Het is aannemelijk, dat hij in die 
tussenliggende periode voor de derde keer trouwde, rekening houdende met de vermelding, dat 
hij bij zijn overlijden drie onmondige kinderen heeft,Bastiaan, Geertje en Teunis. Uit zijn eerder hu-
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Lopick1685-1687 (bron: HUA, Lopik, inv.nr.1406,fol. 228) 

welijk is alleen zijn zoon Gerrit Jans den Uijl, die soms ook Gerrit Jans van Langerak wordt genoemd, 
volwassen geworden. 

Al tijdens zijn tweede huwelijk moet hij een grote som geld lenen, die hij niet volledig kan 
terugbetalen. Kort voor hij overlijdt, draagt hij, in voldoening van de schuld, een weer van zes 
mergen en 4'/, hont land te Lopik over aan zijn schoonzuster, de halfzuster van zijn tweede vrouw. 

31-4-1664''' : Compareerden Gijsbert Eijmerts x Maritgen Willems de Best in Meerkerksbroek voor 1/4 
part, Arien Pieters in Streefkerk x Anna Willems de Best voor 1/4 part, de voogden over de kinderen van 
Cornelis Tonis x Maritgen Willems de Best voor 1/4 part, de voogden over de weeskinderen van Willem 
Eijmerts x Neeltgen Willemsdr de Best voor 1/8 part en]an Bastiaens den Uijl in Lopik als weduwnaar van 
Neeltgen Willems de Best voor 1/8 part. Tezamen kinderen en kindskinderen van Willem Jans de Best x 
Geertgen Tonis geven over aan Tonis Claas Capteijn en Tonis Cornelis Blom wonende in Streefkerk voor 
de helft de eigendom van 4'/, mergen land, zijnde de helft van het weer daar Willem Jans de Best op 
heeft gewoond. 

6-6-1664''':]anBastiaens den Uijl wonende boven in Lopick, bekent een schuld aan Cornelis Everts 
de Reus [ zijn zwager] wonende te Ameide, de som van 1.100 carolus gulden, 'voortcomende soo over 
verstreckte en geleende penningen als het gunt ick hem over uijrcoops penningen uijt den hoofde 
van sij n vrouw als een mede erffgenaem van Neeltgen Cornelis, in haer leven huijsvrouwe van Lubbert 
Lubbertsz Coppelaer schuldig was ende belooft hadde'. Over het bedrag betaalt hij jaarlijks vier pro
cent rente. 

714 Gens Nostra 62 (2007) 



28-5-1665'" :JanBastiaens den Uijl als man en voogd van zijn huisvrouw bekent een schultvan 500 
gulden aan Jacob Gerrits wonende in Capel. Marge: Op 18 januari 1687 lost Gerrit Jansen (den Uij0 een 
groot gedeelte af, hij betaalt 410 gulden. Op 22 november 1687 wordt het restant betaald. 

29-5-1668'34 : Jan Bastiaens den Uijl, wonende in Lopik, Gijsbert Eijmers wonende in Meerkerks
broek en Tonis Claes Capteijn ondervangende Willem Tonis tezamen omen en bloedvoogden over de 
kinderen van Cornelis Tonis transporteren ten behoeve van de kinderen van WillemEijmerts x Marit
gen Willems de landerijen die zij hebben leggen in TeeunAerts weer. 

18-6-1685'35:Jan Bastiaens den Uijl, wonende in Lopik bekent een schuld van 40 gulden aan Evert 
Gielen, Cornelis Gielen enAnnigje Gielen. Hij zal vier procent rente betalen. 

30-12-1686'36: Jan Bastiaensen wonende in Lopick omtrent de Uijtwegh verhuurt ten behoeve 
van Meerten Clasen van Langeraeck wonende aan het verlaat op de Uijtweg in Lopik een huis en erf 
gelegen op de Uijtweg, dat eigendom is van Vrouwe Van der Leur voor de tijd van zes achtereenvol
gende jaren.Jaarlijks voor de somma van 44 carolus gulden. 

13-1-1687m: Op huiden compareerde Jan Bastiaensen den Uijl wonende een weinig boven het ver
laat in Lopik, ziekelijk van lichaam, te bed de leggende en Dirck Claessen Lam als oom en bloedvoogd 
van de onmondige kinderen verwekt aan Marrichje Claes en maken machtig Nicolaas Bij landt secre
taris deses gerechts om te transporteren ten behoeve van GerbrechtJacobs [zijn schoonzuster] sekere 
huisinge met barg en schuur en zes mergen 4 '/, hont land gelegen een weinig boven het verlaat in 
Lopik. 

15-1-1687'38: Jan Bastiaens den Uijl, geassisteerd met Nicolaes Bijlandt secretaris deses gerecht als 
gemachtigde van Dirck ClaesenLam als oom en bloed voogd van de drie minderjarige kinderen van 
Jan Bastiaens den Uijl verwekt aan Marrichje Claes Lam, zijn tweede huisvrouw transporteert aan Ger
rebrechijeJacobs wonende te Ameide een huisinge, schuur met zes mergen 4'/, hont land gelegen een 
weinig boven het verlaat in Lopik, strekkende van Jaarsveld tot achter de Benschopse landschei
ding toe. 

15-1-1687'39: De kooppenningen bedragen f 1.530,-, maar hij moet nog 800 gulden, een restant 
van een schuld groot 1.100 gulden aan zijn schoonzuster betalen. Na betaling van de ongelden en 
rente blijft over 502-12-10. 

29-3-1687'40 : De voogden van de onmondige kinderen vanJanBastiaens den Uijl laten een erfhuis 
houden, waarbij alle roerende goederen en de veestapel verkocht worden. Totale opbrengst 965-
19-0. De voogden zijn Aert Bastiaens den Uijl en Dirk ClaassenLam. 

8-2-1690'4' : Wij Aert Bastiaensen Langeraeck en Dirck Claessen Lam beiden voogden over de onmon
dige kindren van Jan Bastiaensen den Uijl en Marrichgen Claes Lam verklaren machtig te maken Nico
laas Bijlandt secretaris van Lopik om de boedel van onze overleden broeder en zuster te redderen. 
Aert Bastiaens tekent Aert Bastiaansen Langgeraeck. 

Uit het tweede en derde huwelijk, ged. te Lopikerkapel: 
1. Gerrit Jans, ged. 15-12-1661. 
2. Gerrit Jans Langerak (den Uijl), ged. 13-2-1665, tr. Jaarsveld 9-3-1704 Lijsbeth Bastiaans Bouthoorn, 

dr. van Bastiaan Hendriks en Aafje Louwen. 
3. NeeltjenJans, ged.14-10-1666. 
4. Cornelia Jans, ged. 2-8-1668. 
5. BastiaenJans, ged. 26-8-1674. 
6. GeertjenJans, ged. 16-3-1679. 
7. TeunisJans, ged. 23-10-1681. 

4 . Aert Bastiaens den Uijl. 
Hij is voogd over de drie onmondige kinderen van zijn broer Jan Bastiaens. In 1687 is hij betrok

ken bij de afwikkeling van de nalatenschap. In enkele stukken wordt hij dan Aart Bastiaans van 
Langerak genoemd. Hij tekent ook met deze naam (zie hierboven). 

5. Thonis Bastiaens den Uijl, overl. vóór 23-8-1680, tr. (1) Groot-Ammers 11-4-1666 Trijntje Teu
nis Corevaer, j.d. van Graafland, over 1. vóór 1676, dr. van Teunis Adriaans Corevaer; tr. (2) 

Ariaantge Cornelis Stout, dr. van Cornelis Jans Stout en Beertgen Ariens. 
Ariaantje tr. (2) Eijmert Gijsen. 
28-3-1675'4' : Compareerden Cornelis WoutersJongbloet voor hem zelf en hem sterkmakende voor 

Jacob Jacobs Vuijren zijn halve broeder, Cornelis Jans Oom x NeeltgenJans voor hem zelf en als voogd 
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over de kinderen van Anneken Jans x Dirk Thon is van Slingerlandt, alle in dier q uali te erfgenamen van 
Jan Jacobs Vuijren, op Langerak overleden en hebben getransporteerd ten behoeve van Tonis Basti
aens den Uijl inwoonder van Langerak, de eigendom van vier mergen vier hont land met aenpart in 
de huisinge en getimmer daarop staande en gelegen op Langerak, daar]an]acobs Vuren op gewoond 
heeft. De cooppenningen, zijnde 583 gulden en zeven stuivers, zijn voldaan. 

27-2-1676'43: Teunis Bastiaens den Uijl, weduwnaar van Trijntgen Teunis Corevaer wonende te Graaf
land ter eenre endeAartTeunis Corevaer als oom van het weeskind Lijs ken ( = Sijgje) Tonis den Uijl, gete
kend door Aert Thoniss Corevaer. 

23-8-1680'44 : Is gecompareerd Adriaantgen Cornelis weduwe van zaliger Thonis Bastiaens den Uijl, 
wonende in deze vrijheerlijkheid Langerak, voor haar zelven, mitsgaders]anBastiaensden Utjl ende 
Aert Thonis Corevaer, als voogden van Sijgje Thonis, zijnde een nagelaten weeskind van Tonis Bastiaens 
den Uijl, dewelken hebben getransporteerd ten behoeve van Cornelis en Tonis]ans Boon, gebroeders 
beide wonende in deze vrijheerlijkheid, de vrije eigendom van vier morgen vier hont land met 
aenpart in de huijsinge ende betimmerte daarop staande, gelegen op Langerak, zijnde voordezen 
gekomen van]an]acobs Vuijren. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Sijtie Teunis den Uijl, tr. Langerak 16-6-1689Jan Corssen,j.m. van Langerak, zoon van Cors Sanders 
en Jaepken Cornelis Stout. 

24-10-1693 '45 : Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gij sen en voordien weduwe van Teu
nis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aan haar zuster ]aapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis 
den Uij1 een voordochter van haar eerste man 1/3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster]aepje, 
Beertge en Cornelis Pieters 1/3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van 
Cornelis,Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout. 

16-9-1709'46 : Sijtie Teunis den Uijl, weduwe van Jan Corssen, wonende in Langerak, bekende schul
dig te zijn ten behoeve van Maria van Harten wonende te Nieuwpoort, de som van 200 gulden tegen 
een rente van vijf procent per jaar. Als onderpand stelt zij een huis en schuur en berg met zes mer
gen land te Langerak. 

17-3-1714'47 : Sijtie Teunis den Uijl weduwe van Jan Corssen, wonende in Langerak, bekende schuldig 
te zijn ten behoeve van Jan Bastiaans Vuren wonende onder Seventer de som van 600 gulden tegen 
een rente van vijf procent. Indien zij betaalt binnen drie maanden na de verschijndag mag zij vol
staan met vier procent. Als onderpand stelt zij een huis en schuur en berg met zes mergen land te 
Langerak. 

6. Adriaantje Bastiaans den Uijl, overl. vóór 18-11-1668, tr. (1) Claas}acobs, timmerman te Lan
gerak, over 1. vóór 30-9-1658148; tr. (2) Nieuwpoort 16-3-1659 Cornelis Dirks, ged. Goudriaan 
23-7-1634, kuiper te Nieuwpoort, weduwnaar van Weijntje Pieters, zn. van Dirk Philips 
en Lijntje Elderts. 

Cornelis tr. (3) Niesje van Roeijen. 
Uit het tweede huwelijk, ged. te Nieuwpoort: 

1. Lijsbeth Cornelis, ged. 29-1-1660. 
2. Zij ken (Sijgje) Cornelis, ged. 23-4-1662. 

3. Lijsbeth Cornelis, ged. 7-2-1664. 
4. Dirck Cornelis, ged. 1-1-1666. 

V. Cornelis Bastiaens den Uijl, overl. tussen 1672 en 29-7-1674, tr. ca. 1650 Ariaantje Cornelis 
dcRcdûijcklicit, gcd. Goudriaan 14-3-1óz.1, dr. van Cornelis Cornelis en Ursel Floris. 

De eerste keer dat de naam van Cornelis Bastiaans den Uijl in het archief van Langerak voorkomt is in 
1662. Hij legt samen met Gijsbert Mertens een verklaring af over een vermeende vechtpartij. Enige dagen 
later wordt hem het verhaal voorgelezen en wordt hem gevraagd of hij bij zijn verklaring blijft. Daar
bij is vermeld, dat hij dan 42 jaar oud is. In 1666 is er een kwestie tussen de drossaard en het echtpaar 
Den Uijl-Redelijckheijt. Zij zouden één van de haardsteden in het huis dat zij bewonen, niet hebben 
opgegeven, waardoor zij te weinig belasting betaald hebben. De drossaard heeft hen daarvoor beboet. 
Kennelijk protesteert Cornelis den Uijl daartegen, want ruim een maand later, op 16 maart 1666, komen 
de schepenen kijken. Zij concluderen dat het juist is. De hele zaak is daarmee echter niet afgedaaan. Op 
20 november van dat jaar komt het echtpaar terug bij de schepenen, nu in gezelschap van hun zuster, 
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respectievelijk schoonzuster, Aertien Cornelis Redelijkckheijt, de vrouw van schoolmeester Bartholomeus 
Swaagers. De laatste verklaart, dat de opkamer met de bewuste haardstede toebehoort aan de weduwe 
van Jan van Gasten en niet door het echtpaar gehuurd wordt. De sleutel van de kamer is ook niet in bezit 
van haar zwager en zuster. 

Cornelis is nog in leven in 1671, dan pacht hij ruim vier morgen land van Cornelis Ariens Maat. Drie 
jaar later als Cornelis reeds is overleden, worden zijn kinderen aangesproken voor deze pacht, die niet 
betaald zou zijn. Van juli tot en met oktober van het jaar 167 4 voert Cornelis Maet een proces voor het 
gerecht van Langerak om de pachtsom te krijgen. Namens de kinderen treedt op Bastiaan Gijsberts, de 
schoonzoon van CornelisBastiaans den Uijl Hij verklaart op de eerste zitting, mede namens zijn zwagers, 
niets te weten van een schuld en probeert de schepenen ervan te overtuigen dat de kinderen geen schuld 
hebben, daar de ongelden over het land in 1671 wel betaald zijn. Tevens verzoekt hij om schriftelijke 
bewijzen. Op de volgende rechtdag vraagt hij uitstel van betaling om met de voogden van de onmon
dige kinderen te overleggen. Dat uitstel wordt hem gegund, daar van het opzettelijk niet betalen van 
de pacht geen sprake is. Mogelijk is Cornelis Bastiaans kort na 1671 al overleden. Op 27 augustus bepalen 
de schepenen dat de eiser en de gedaagden twee dagen daarna op zaterdag 29 augustus naar het recht
huis moeten komen om gezamenlijk tot overeenstemming te komen. Kennelijk lukt dat niet en op 
de volgende rechtdag op 31 oktober worden de erfgenamen van Cornelis Bastiaans den Uijl veroordeeld 
tot betaling van de pacht. De vermelding van Bastiaan Gijsberts als schoonzoon bij het rechtsgeding is 
belangrijk voor de reconstructie van het gezin van Cornelis Bastiaans den Uijl. De doop- en trouwboeken 
van Langerak beginnen pas in 1682 en rekening houdende met het geboortejaar vanAdriaantjeRedelijck
heijt, 1621, mogen we aannemen dat haar kinderen Den Uijl tussen 1650 en 1665 geboren zijn. Bastiaan 
Gijsberts is kort voor of in 1673 met Annigje Cornelis den Uijl getrouwd. Zij laten op 12 november van dat 
jaar in Nieuwpoort een zoon Cornelis dopen, die ongetwijfeld vernoemd is naar zijn overleden groot
vader Cornelis Bastiaans den Uijl. In het hierboven aangehaalde proces wordt vermeld, dat er mondige en 
onmondige kinderen zijn. Het enige kind, wiens doop bekend is, is een Cornelis Cornelis den Uijl, die op 4 
december 1661 in Nieuwpoort gedoopt wordt en die bij het rechtsgeding in 1674 nog onmondig is. Geen 
van de overige kinderen is bekend. Dat blijft lange tijd zo en, aan het eind van het onderzoek gekomen 
zijnde, moet ik bekennen, dat het mij niet gelukt is de volledige kinderschaar van Cornelis Bastiaans 
den Uijl te traceren. Het onderzoek in de rechterlijke archieven en de kerkboeken van Langerak levert 
de namen op van drie Corneliszonen Den Uijl, van wie twee zeker en de derde waarschijnlijk tot zijn 
nakomelingen behoort. De namen zijn Cornelis Cornelis, Claas Cornelis en een tweede Cornelis Cornelis. De 
genoemde Claas Cornelis is de latere stamvader van deJaarsveldse tak van de familie Den Uijl. Het is niet 
onaannemelijk, dat hij vernoemd is naar de echtgenoot van Adriaantje Bastiaans den Uijl, zijn oom Claas 
Jacobs, die begin jaren vijftig is overleden. 

6-7-1662 (N. Stijl)'49 : Gijsbert Mertens ende Cornelis Bastiaens den Uijl, wonende te Langerak attesteren 
t.v. v. Pieter Jacobs wonende mede aldaar. Zij verklaren dat, terwijl zij aan het werk waren aan de dijk, zij 
de requirant zagen komen met Cornelis Roelofs Trouwerts, Cornelis Rosch diens zwager,Jan Mathijs de Jong, 
gerechtsbode van Langerak. Zij hebben toen niet gezien dat Pieter Jacobs, enige van de drie genoemde 
personen 'int minste heeft gemolesteerd met stooten of slaen of sulcx heeft zoeken te doen'. 

17-7-1662'50: Cornelis Bastiaens den Uijl verklaart 'out ontrent twee en veertich jaren' te zijn. 
16-3-1666'5': Schepenen van Langerak getuigen t.v.v. de drossaard en schout van de Vrijheerlijkheid 

dat zij met de drossaard op 12/22 januari 1666 [oude en nieuwe stijl] zijn gegaan naar het huis van Corne
lis Bastiaans den Uijï in Langerak. Na het registreren van de haardsteden voor het haardstedengeld, was 
gebleken dat in het huis een kamer met een haardstede was die door Cornelis den Uijl of zijn huisvrouw 
niet was aangegeven. De drossaard had het echtpaar daarvoor beboet. Zij verklaren dat de aanmerking 
van de drossaard juist is. 

20-11-1666''': Compareerden Cornelis Bastiaens den Uijï en Ae1jaentgen Cornelis [Redelijkheijd] desselfs 
huisvrouw, mitsgaders Aertien Cornelis (Redelijkheijd], huisvrouw van Mr. Bartholomeus Swaagers, alle wo
nende in Langerak. Zij verklaren dat de haardste die niet opgegeven is, zich bevindt in een kamer van 
TeeunJans weduwe van Jan van Gasten en dat de sleutel van de deur in haar absentie telkens aan Arien 
Sanderts in bewaring is gegeven. Het echtpaar Den Uijl heeft van TeeunJansniet de opdracht gekregen de 
haardstede aan te melden. 

29-7-1674'53 : Rechtdag. Cornelis Ariens Maet eiser contra de kinderen van Cornelis Bastiaens den Uijl, ge
daagden. Betreft een jaar pacht van vier mergen vier hont land. Eerste vermelding van de zaak. Bastiaan 
Gijsberts voor hem zelven en zijn zwagers tezamen kinderen van Cornelis Bastiaens zei niet te weten dat 
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zij iets schuldig zijn aan de eiser. Hij vraagt om schriftelijke bewijzen. 
13/23-8-1674 (oude en nieuwe stijl)'54: De gedaagden verzoeken 'dat de sake sa! werden gestateert te

gen den naesten rechtdag om midlerswijle met de voochden over hen onmundige broeders en susters te 
spreken en de sake met den eiser af te doen. Den eiser consenteert'. 

27-8-1674'55: De eiser verzoekt om uitspraak van gerecht. Alvorens dat te doen, nodigen de schepenen 
de partijen uit, op zaterdag 29 augustus in het rechthuis te komen om samen met schepenen tot een 
overeenkomst te komen. 'Indien niet, sa! opt rapport van schepenen ten naesten gedisponeert wer
den'. 

21/31-10-1674 (oude en nieuwe stijl)''6: De Schepenen condemneren den gedaagden in de geëiste 
'som van 88-13-6 over huur van lant bij des gedaagdens vader vande eiser inden jare 1671 gehuijrt en 
gebruijct, mitsgaders in de costen deses tot schepenen taxatie, afslaende 39-0-8 bij den gedaagdens 
vadertot ongelden betaelt'. 

Uit dit huwelijk: 

1. AnnigjeCornelis den Uijl, tr. 1673 Bastiaan Gijsberts. 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Bastiaans, ged. Nieuwpoort 12-11-1673. 

2. Cornelis Cornelis den Uijl, tr. Merrigje Willems. 
Het is niet onomstotelijk bewezen, dat deze Cornelis een zoon is van Cornelis Bastiaans den Uijl. 

In 1688 verschijnt hij in Langerak met zijn vrouw. De plaats en datum van zijn huwelijk en de 
herkomst van zijn vrouw zijn onbekend. In Langerak worden vervolgens vier kinderen van hem 
gedoopt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij meer kinderen gehad, die mogelijk elders geboren 
zijn. In juli 1679 is een Cornelis den Uijl met zijn broer Claas betrokken bij een schermutseling waar
bij zij samen iemand ernstig verwonden. Op zondag 1 februari 1680 is Cornelis (Cornelis) den Uijl 
samen met onder andere zijn broer Claas Cornelis den Uijl en zijn zwager Bastiaan Gijsberts betrok
ken bij een ernstig geweldsmisdrijf, waarvoor zij onder andere vier jaar uit de heerlijkheid worden 
verbannen. De hieronder genoemde Cornelis Cornelis (de jongere), die eind december 1661 geboren 
is, zou bij die gebeurtenissen respectievelijk 17 en (net) 18 jaar oud zijn. Gezien de leeftijden van 
de andere personen is het niet waarschijnlijk dat hij bij deze zaken betrokken is. Dat maakt het 
aannemelijk dat in het gezin van Cornelis Bastiaans den Uijl twee zonen met de naam Cornelis Cornelis 
zijn geweest. Bovendien huwt op 20 april 1683 te Langerak een Cornelis Cornelis den Uijl. Dat zou 
onmogelijk zijn geweest, als deze Cornelis voor vier jaar was verbannen uit de heerlijkheid. Dat 
is de tweede reden, die het bestaan van twee Cornelissen rechtvaardigt. De hierboven besproken 
gebeurtenissen worden bij Claas Cornelis den Uijl uitvoerig beschreven. 

Uit dit huwelijk, ged. te Langerak: 
1. Cornelis Cornelis, ged. 8-11-1688. 

2. Bastiaan Cornelis, ged. 22-2-1691. 

3. Willem Cornelis, ged. 7-2-1697. 
4. Marigje Cornelis, ged. 7-2-1697. 

3. Claas Cornelis den Uyl, vermoedelijk geb. Langerak tussen 1650 en 1655, tr. Lopikerkapel 
28-2-1686 Ludovica Cornelis, van Langerak. 

20-11-1679'57: Rechtdach. Op deze datum begint een proces voor schout en schepenen, aange
spannen door Nicolaas van Eeuwijck, substituut-drossaard, ' nomine offitij'. De beklaagden zijn 
Cornelis en Claas Cornelis den Uijl. Op 27 juli 1679 als zij in hun stamkroeg bij Barent]ans zijn, krijgen 
ziJ ruzie met]urriaan, de knecht van Jan Stout. Er volgt een vechtpartij, waarbij Cornelis de knecht 
met een kan een gat in zijn hoofd slaat en Claas hem een snede in de rug toebrengt. De gedaagden 
ontkennen. Hoe deze zaak afloopt is niet bekend. Er zijn geen andere stukken over dit proces ge
vonden. Het zou kunnen zijn dat deze zaak is aangehouden, omdat de beide broers Den Uijl twee 
maanden later betrokken waren bij een ernstiger misdrijf. Op 17 februari 1680 begint een proces 
voor de Stadhouder en de Leenmannen der hooge vrije heerlijkheid van Langerak. De drossaard is 
de aanklager en de gedaagden zijn: 1) Barent]ans herbergier en inwoonder van Langerak, 2) Basti
aan Gij sen, 3) Cornelis Jans Vuijck alias de jonge Kees Ba/sen, 4) Claes Cornelis den Uijl, s) Cornelis Cornelis 
den Uijl. De vijf gedaagden verschijnen niet. Op 8 maart en op 17 maart van dat jaar vinden weer zit
tingen plaats van dit hogere rechtscollege. Maar ook op deze beide dagen verschijnen de gedaag-
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den niet. Pas bij de volgende rechtdag op 27 mei 1680 wordt duidelijk wat er gebeurd is en waarom 
de vijf bovengenoemde personen vervolgd moeten worden. 'Op sondage de 1' februarij 1680 in den 
avontJanBaltensOtterspooris gekomen ten huijse vanBarentJans herbergier alwaer de voorsegde ge
daegdens alle mede waren off eniger tijt daer na sijn ingekomen. Dat de voors[egde]JanBaltens Ot
terspoor ontrent de clocke tien uijre uij tten her berge gegaen sijnde om hem naer huijs te vervoegen, 
twee van de voors[egde] gedaegdens in persoon, namentlijk Bastiaen Gij sen ende Cornelis Jans Vuijck 
hem Otterspoor hebben nagegaen ende gevolght. Daerover den voors[egde] Otterspoor merckende 
dat de selve volgende persoonen ende mede gedaegdens niet goets in sin hadde, hem aen ' t loopen 
heeft begeven, ende int loopen is gevallen ende gerolt vande Hoogendijck. Ende eer hij wederom 
was opgestaen, deselve twee mede gedaegdens elck met een bloot mes in de handt hem hebben 
aengevallen ende met snijden in den hoet en kleederen, mitsgaders met vordere grootte dreijge
menten gedwongen te rugge te moeten keeren ende weder te gaen in de huijsinge ende herberge 
van BaerentJansz, oock mede gedaegde. Ende daer weijnigh tijts geweest hebbende dat doen den 
voors[egde] Cornelis Jans Vuijck, Bastiaen Gijsen ende Claes Cornelis den Uijl elck met een bloot mes in 
de handt ende den voors[egde] BaerentJans herbergier in de handt hebbende een groote stock, ge
meltenJanBaltens Otterspoor sonder eenige redenen geweldighlijck hebben aengevallen, snijdende 
hem in de kleederen ende slaende met de stock opt lijff onder het seggen: 'Gij bent den dieff vant 
geit dat hier over aght dagen gestolen is. Gij sult het bekennen' ende diergelijcke woorden meer 
gebruijckende. Ende den voors[egde] Jan Baltens Otterspoor daer naer een weijnigh hebbende lae
tende rusten sijluijden terstont hem weder op de voors[egde] maniere hebben geaggresseert ende 
bejegent. Tselve oock tot verscheyde maelen alsoo repeterende ende hem Otterspoor in de herberge 
beseth houdende ende seggende mede den voors[egde] Cornelis Jans Vuijck: 'Ghij sult het bekennen 
off belijden dat gij den dieff vant geit bent off ick sal mijn paert doen haelen ende rijden u aen vie
ren' . Dat in de nanaght oock in de voors[egde] huijsinge is gekomen den boven genoemde Cornelis 
Cornelis den Uijll, mede gedaegde die een corten tijt daer geweest sijnde, de voors[egde] vier andere 
mede gedaegdens inde voors[egde] haere violente agressie jegens den meergenoemd en Jan Baltens 
Otterspoor heeft geassisteert. Oock een stock in de handt genomen ende daer mede den selven Otter
spoor geslagen op het hooft dat hij onder de voet is gevallen. Mede ondert seggen: 'Gij sult beken
nen dat gij den dieffbent off ick sal u de keel toetreden', slepende hem met het hayr over de vloer 
ende daer na settende een voet op sijn hals. In alle welcke violentie de voors[egde] vijff gedaegdens 
gesamentlijck noch den geheelen volgende dagh vanden 2 februarij hebben gecontinueert, hou
dende de deuren gesloten. Ende wanneer bij andere persoonen is gedopt om mede in de herberge 
te comen, hen bijde gedaegdens in persoon is geantwoort: 'u quartier is hier niet goet, gijlieden 
moet vertrecken'. Ende naer t vertreck vandien persoonen sijlieden den gemelten Otterspoor date
lijck weder in voegen ende onder de voors[egde] bejegeningh als boven hebben getracteert. Ende 
hij eens opt bedde geraeck sijnde sij gedaegdens hem terstont vant bedde hebben gehaelt ende 
weder op de voors[egde] manieren gehandelt, hebbende de voors[egde] Otterspoor tot meermalen 
geroepen moort ende gewelt. Dat echter de gedaegdens in persoon met haer violentie hebben ge
continueert tot dat eyndelijck den voors[egde]Jan Otterspoor aen henluijden heeft belooft te sullen 
geven s'/, ducatons. Ende dat sijn broeder op den tweeden februarij ontrent den avont mede in de 
huijsinge ende herberge is gekomen, wanneer sij hem seer mishandelt hebben laeten passeren. 
Alle welcke sijnde saecken van seer groote ende exorbitante violentie die in een landt van goede 
justitie niet behooren te werden getollereert. Maer andere ten exempel! swaerlijcke aenden lijve 
gestraft' . 

De drossaard komt, nu de gedaagden voor de vierde maal niet verschenen zijn, tot de volgende 
eis: Dat zij 'sullen werden gebannen uijtten heerlijckheijt Langerack haer leven langh gedurende ende in 
handen van de Justitie comende sullen werden geschavotteert ende openbaerlijcken gegeesselt ten exemple van 
anderen met confiscatie van haeren goederen' . Dit is een zeer zware eis. Op 3 juli van dat jaar doen de 
Leenmannen uitspraak in het kasteel van Langerak, nadat zij eerst schriftelijk advies hadden in
gewonnen van twee onpartijdige rechtsgeleerden. Zij verbannen voorts alle gedaagden, wegens 
exorbitant geweld, uit de Heerlijkheid Langerak voor de tijd van vier jaren 'sonder oijt binnen 
deselve heerlijcheijt in de voors[egde] tijt van jaeren te mogen comen op peijne van swaerdere 
straffen'. Voorts worden de vijf personen veroordeeld tot betaling van de kosten van het proces. Op 
12 oktober wordt bepaald, dat de kosten van het proces bedragen 435 gulden 16 stuivers.'58 
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4. Cornelis Cornelisz den Uijl, ged. Nieuwpoort 4-12-1661 (get. Orseltien Florisse, Teunis Cornelis), 
wonende te Langerak, tr. (1) Langerak 20-4-1683 Annigje Cornelis, j.d. van Langerak; tr. 

(2) Jaarsveld (att. naar Langerak 18-10-1722)Jannigje Maartens Bouman, weduwe van Cent 
Ariens. 

31-3-1719159: attestatie van verschillende inwoners van Langerak, onder andere van Cornelis Corne
lisz den Uijî, oud omtrent 57 jaar, t.v. v. Aaltie Cornelis, weduwe van Dirck Cornelisz Vuyck, wonende in 
Langerak bij den koornmolen. 

24-9-1722160 : Compareerde Cornelis Cornelis den Uijl, weduwnaar van Annitge Cornelis, wonende 
in deze vrijheerlijkheid en Jannitge Maartens Bouman, wonende tot Jaarsveld ter eenre, Bastiaan 
Cornelis, Arien Cornelis ende Willem Cornelis den Uijl, zo voor haar zelven als haar sterkmakende 
voor Cornelis Cornelis den Uijl de jonge alle zonen van den eersten comparant. Item Annitge Cornelis 
den Uijl, minderjarige dochter van de eerste comparant, geassisteerd met haar broeders als mede 
met Willem Bastiaens haar neve ma terne!, mitsgaders Heimen Harmans en Klaas Kapitein, diaconen 
intervenierende voor Cornelis en Annitge Jacobs, minderjarige kinderen van Ariaantge Cornelis den 
Uijl een mede dochter van de eerste comparant, alle geprocreerd bij zijn zal. huisvrouw Annitge 
Cornelis Gevende de eerste comparanten te kennen dat zij voornemens waren te trouwen en zij 
zijn overeengekomen dat ieder van de comparanten zal maken een memorie van de boedel en dat 
gemeenschap van goederen zal zijn uitgesloten. De langstlevende zal mogen blijven bewonen het 
huisje dat de eerste comparant bezit en gebruik hebbende van het erfje annex. Na het overlijden 
van beiden zullen de goederen succederen op de erfgenamen ab intestato. De andere partij zal de 
eerste comparant niet moeijen omtrent de successie van hun moeders deel. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Langerak: 
1. Cornelis Cornelis, ged. 7-6-1684, tr. Trijntje Dirks de Jong, ged. Langerak 20-12-1685, dr. van Dirk 

Tijssen en Aaltje La uwen. 
2. Ariaantje Cornelis, ged. 7-3-1686, otr. (1) Ameide 16-7-1707 AertJansvan den Berg, j.m. van Ameide; 

tr. ( 2)Jacob Meertens Verwael. 
3. Annigje Cornelis, ged. 29-4-1688, over!. vóór 1722. 

4. Bastiaan Cornelis, ged. 6-7-1690, tr. (1) Geertrui} Peters, over!. 1714; tr. (2) (geen kerkelijk of rech
terlijk huwelijk) Willemtje Paulus Hogendoorn, van Willige Langerak, dr. van Paulus Jacobsen 
Hoogendoorn. 
Willemtje tr. (2) Langerak 24-11-1737 Cornelis Claas Rietveld, weduwe van Neeltje Harden bol. 

5. Arien Cornelis, ged. 11-12-1692, otr. Langerak 15-5-1723 Gerrigje Peters Corevaer, ged. Langerak 16-

7-1693, dr. van Pieter Leenderts Corevaer en Pietertje Arends. 
6. Mergie Cornelis, ged. 15-9-1694. 

7. Willem Cornelis den Uijl, ged. 19-12-1697. 

8. Annigje Cornelis den Uijl, ged. 2-1-1701, over!. Reeuwijk 25-5-1750, tr. Reeuwijk Pieter Jans Dul. 
5. wrs. Bastiaan Cornelis den Uijl. 

Zeker is, dat met de vier bovengenoemde kinderen niet het hele gezin van Cornelis Bastiaans den 
Uijl is gevonden. De namen van de nog onbekende kinderen zijn niet te vinden in de boeken van 
het oud-rechterlijk archief van Langerak. In 1700 woont in Jaarsveld een Cornelis Bastiaans den Uijl, 
die in 1709 in Lexmond een kind laat dopen. Als doopgetuige treedt op Liedewij Cornelis de vrouw 
van Claas Cornelis den Uijl. Het is mogelijk, dat deze jonge Cornelis den Uijl een zoon is van één van 
de nog niet gevonden kinderen, in dit geval van een Bastiaan Cornelis den Uijl. 16 1 Hij zou echter ook 
de zoon kunnen zijn van Bastiaan Gij.sberts en Annigje Cornelis den Uijl, die in 1673 in Nieuwpoort is 
gedoopt. In dat geval heeft hij de achtcrnaan1. van zijn 11.1.oeder aangenon.1.en. 

Op verzoek van de redactie zijn de toevoegingen 'z.' en 'dr.' achter de patroniemen 
niet overgenomen. 
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Noten 
HUA = Het Utrechts archief te Utrecht, N.A.= Nationaal archief te 's-Gravenhage, SAD = Stadsarchief 
Dordrecht. 

1. Zie hieronder bij noot 13 en 14. 
2. SAD, ora Langerak 7, fol. 6. 
3. SAD, ora Langerak 7, fol. 37v. 
4. SAD, ora Langerak 7, fol. 66v. 
5. SAD, ora Langerak 7, fol. 68v. 
6. SAD, ora Langerak 7, fol. 70. 
7. SAD, ora Langerak 7, fol.19v. 
8. SAD, ora Langerak 7, fol. 20v. 
9. SAD, ora Langerak 25, fol. 27. 

10. SAD, ora Langerak 25, fol. 119v. 
11. De datum van het huwelijk tussen Hendrik 

Dirks Mors en IJchgenAdriaans is onbekend. 
De tweede echtgenote van Hendrik Mors is 
vermoedelijk niet identiek aan de IJchgen 
Adriaans die op 31 maart 1601 wordt aange
klaagd door de baljuw van Langerak. Deze 
IJchgen is dan huisvrouw van Jan Hendriks 
Preker. Zij zou de dienstbode van haar zwa
ger, Dirk Hendriks Preker, met een stoel in 
elkaar geslagen hebben. SAD, ora Langerak 7, 
fol. 9v. en verder. 

12. Met dank aan mevr. W. de Graaf te Hendrik
Ido-Ambacht. 

13. HUA, Staten van Utrecht, Archieven finan
ciële instellingen 37, inv. nr. 1675, fol. 332 tot 
344v. 

14. SAD, ora Nieuwpoort 56, fol. 61v. 
15. SAD, ora Langerak 7, fol. 19. 
16. SAD, ora Langerak 7, fol. 21. 
17. SAD, ora Langerak 7, fol. 22. 
18. SAD, ora Langerak 7, fol. 24. 
19. SAD, oraLangerak7, fol.55. 
20. SAD, ora Langerak 7, fol. 56. 
21. Voor de namen van de personen die in dit 

rechtsgeding en in volgende gedingen voor
komen, zie bij de kinderen. 

22. SAD, ora Langerak 7, fol. 57v. 
23. SAD, ora Langerak 7, fol. 59v. 
24. SAD, ora Langerak 7, fol. 6ov. 
25. SAD, oraLangerak 7, fol. 61. 
26. SAD, oraLangerak 7, fol. 62. 
27. SAD, ora Lang eral< 7 , fol. 64. 

28. SAD, oraLangerak7, fol. 65. 
29. SAD, ora Langerak 7, fol. 65v. 
30. SAD, weeskamer Langerak, inv.nr. 1, d.d. 24-

10-1606. Bij deze akte bevindt zich een ge
deeltelijke inventaris van 18-1-1606. 

31. SAD, weeskamer Langerak inv.nr. 2, fol. 85v. 
32. SAD, ora Langerak 7, fol. 15v., Rechtdag 18-9-

1601 
33. SAD, weeskamer Langerak inv.nr. 1, d.d. 24-

10-1606. 
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34. SAD, weeskamer Langerak inv.nr. 1, d.d. 18-1-
1606. 

35. SAD, weeskamer Langerak inv.nr.1, d.d. 29-1-
1707. 

36. SAD, weeskamer Langerak inv.nr. 1, d.d. 24-
10-1606. In de marge van deze akte verklaren 
Bastiaan Thonis en Anna Thonis, dat zij vol
daan zijn van hun deel van de nalatenschap 
van hun zuster Maritgen. d.d. 8-5-1613. 

37. SAD, ora Langerak 26, fol.173. 
38. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 79v. 
39. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 75. 
40. SAD, ora Langerak 20, fol. 140v. 
41. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d.19-12-1605. 
42. SAD, ora Langerak 7, fol. 9v. 
43. SAD, ora Langerak 7, fol. 11. 
44. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d. 12-6-1607. 
45. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d.19-8-1608. 
46. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d. 9-3-1609. 
47. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d. 3-5-1610. 
48. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d. 30-5-1611. 
49. SAD, weeskamer Langerak 1, d.d. 5-1-1613. 
50. SAD, ora Langerak 20, fol. f47v. 
51. SAD, ora Langerak 25, fol. 38v. 
52. SAD, ora Langerak 22, fol. ll7V. 

53. SAD, ora Langerak 21, fol. 38. 
54. SAD, ora Langerak 26, fol. 3v. 
55. SAD, ora Langerak 25, fol. 27. 
56. SAD, ora Langerak 20, fol. 82v. 
57. SAD, ora Langerak 7, fol. 67v. 
58. HUA, Hof van Utrecht, criminele sententies, 

inventaris nr. 99-05, akte 34, d.d.19-2-1594. 
59. SAD, weeskamer Langerak nr. 2., fol. 9. De 

akte dateert van 10-6-1616, maar vermeld 
wordt dat Belitgen al vier jaar daarvoor was 
overleden. 

60. SAD, ora Langerak 7, fol. 23. 
61. SAD, ora Langerak 7, fol. 28. 
62. SAD, ora Langerak 20, fol. 82v. 
63. SAD, weeskamer Langerak nr. 2. , fol. 9. 
64. SAD, ora Langerak 21, fol. 21. 
65. SAD, ora Lang eralc 21, fol. 21v. 

66. SAD, weeskamer Langerak nr. 2., fol. 9. 
67. SAD, ora Langerak 20, fol. 111. 
68. SAD, ora Langerak 25, fol.157v. 
69. SAD, ora Langerak 20, fol. 4v. 
70. SAD, ora Langerak 7, fol. 2v. 
71. SAD, ora Langerak 7, fol. 30. 
72. SAD, ora Langerak 20, fol.12v. 
73. SAD, ora Langerak 7, fol. 59. 
74. SAD, ora Langerak 7, fol. 69. 
75. SAD, ora Langerak 7, fol. 69v. 
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76. SAD, ora Langerak 7, fol. 72v. 
77. SAD, ora Langerak 7, fol. 74. 
78. SAD, ora Langerak 7, fol.137v. 
79. SAD, ora Langerak 23, d.d. 15-5-1609. 
80. SAD, ora Langerak 25, fol. 7. 
81. SAD, ora Langerak 25, fol. 7v. 
82. SAD, ora Langerak 25, fol. 8. 
83. SAD, ora Langerak 20, fol. 66v. 
84. SAD, ora Langerak 20, fol. 78. 
85. SAD, ora Langerak 25, fol. 56. 
86. SAD, ora Langerak 23, d.d.1-4-1613. 
87. SAD, ora Langerak 23, d.d. 6-5-1614. 
88. SAD, ora Langerak 23, d.d.17-1-1615. 
89. SAD, ora Langerak 20, fol.111. 
90. SAD, ora Langerak 25, fol. 87. 
91. SAD, ora Langerak 23, d.d. 8-7-1623. 
92. SAD, ora Langerak 21, fol. 18. 
93. SAD, ora Langerak 25, fol.157V. 
94. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 98. 
95. SAD, weeskamer Langerak 1, op 25-3-1602 

wordt de boedel gescheiden na het overlij
den van Hendrikje Dirks, de moeder van 
Niesje. Deze boedelscheiding wordt gevolgd 
door aantekening van 1-1-1609 waarbij Ger
rit Cornelis o.a. de uitbetaling van Niesgens 
moederlijk erfdeel regelt. 

96. SAD, weeskamer Langerak 1, op 25-3-1602 is 
Nies gen 13 jaar. 

97. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 70. 
98. SAD, ora Langerak 7, fol. 85, fol. 86, fol. 87 en, 

fol. 88v. 
99. SAD, ora Langerak 7, fol. 95, fol. 96, fol. 96v. 
100. SAD, ora Langerak 23, d.d. 5-9-1620. 
101. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 44. 
102. SAD, ora Langerak 20, fol.175v en 176. 
103. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 70. 
104. SAD, ora Langerak 21, fol. 49. 
105. SAD, ora Langerak 23, d.d. 6-4-1639. 
106. SAD, ora Langerak 25, fol.i6ov. 
107. SAD, ora Langerak 23, d.d. 28-5-1641. 
108. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 98. 
109. SAD, ora Langerak 21, fol. 128. 
110. SAD, weeskamer Langerak 3, fol. 109v. 
111. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 93 . 
112. SAD, ora Langerak 21, fol. 87. 
113. SAO, weeskamer Langerak 1, d.d. 29-3-1608. 
114. SAD, ora Langerak 20, fol. 84. 
115. SAD, ora Langerak 23, d.d. 25-6-1616. 
116. SAD, ora Langerak 25, fol. 95 . 
117. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 16v. 
118. SAD, ora Langerak 20, fol. 135. 
119. SAD, ora Langerak 26, fol. 90. 
120. SAD, ora Langerak 25, fol. 260v. 
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121. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 81 v. 
122. SAD, ora Langerak 20, fol. 111. 
123. SAD, ora Langerak 20, fol. 177. 
124. SAD, ora Langerak 25, fol. 210. 
125. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 98. 
126. SAD, ora Langerak 21, fol. 128. 
127. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 98. 
128. N.A., ora Meerkerk 3, d.d. 8-12-1659. 
129. SAD, weeskamer Langerak 2, fol. Ü56. 
130. SAD, ora Langerak 8, d.d. 8-4-1651. 
131. SAD, ora Langerak 22, fol. 150 en, fol.155v. 
132. HUA, dorps gerecht Lopik 1406, fol. 236. 
133. HUA, dorps gerecht Lopik 1407, fol.79. 
134. SAD, ora Langerak 22, fol. 192. 
135. HUA, dorpsgrecht Lopik 1406, fol. 274. 
136. HUA, dorpsgerecht Lopik 1406, fol. 190. De 

akten in dit archiefdeel liggen niet in chro
nologische volgorde. 

137. HUA, dorps gerecht Lopik 1406, fol. 240. 
138. HUA, dorps gerecht Lopik 1406, fol. 230. 
139. HUA, dorpsgerechtLopik 1406, fol. 234. 
140. HUA, dorpsgerecht Lopik 1406, fol. 257. 
141. HUA, dorpsgerecht Lopik 1407, fol. 61. 
142. SAD, ora Langerak 22, fol. 238. 
143. SAD, weeskamer Groot-Ammers 3, fol. 168. 
144. SAD, ora Langerak 22, fol. 270. 
145. SAD, ora Langerak 27, d.d. 24-10-1693. 
146. SAD, ora Langerak 24, fol. 193. 
147. SAD, ora Langerak 24, fol. 197v. 
148. SAD, ora Langerak 8, d.d. 30-9-1658. 
149. SAD, ora Langerak 26, fol. 80. 
150. SAD, ora Langerak 26, fol. 8ov. 
151. SAD, ora Langerak 26, fol. 134. 
152. SAD, ora Langerak 26, fol. 135v. 
153. SAD, ora Langerak 8, d.d. 29-7-1674. 
154. SAD, ora Langerak 8, d.d.13/23-8-1674. 
155. SAD, ora Langerak 8, d .d. 27-8-1674. 
156. SAD, ora Langerak 8, d.d. 21/31-10-1674. 
157. SAD, ora Langerak 11. 
158. SAD, ora Langerak 3/ Rolle inhoudende de 

proceduijren vallende voorden heere Stad
thouder ende Leenmannen der hooge vrije 
heerlijkheid van Langerak, beginnende in 
decembris anno 1664 Rechtdag gehouden in 
cas crimineel op den 17 februarij 1680 voor 
Jan de With van Roijen, AelbertSijmons Swa
nevelt, Jan Willems Verhagen, Rutgerus van 
Arckel, Aert Claes Maet, Jan Bastiaens ende 
Pieter Meertens Timmerman de Leenman
nen der heerlijkheid Langerak. 

159. N.A., ona Goudriaan4571 pag. 257. 
160. SAD, ora Langerak 27, d.d. 24-9-1722. 
161. Met dank aan ir. O.C. R. den Uijl te Enschede. 
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De oudere generaties van het geslacht Van der Bom uit Westmaas 
DOOR K.J. SLJJKERMAN 

Inleiding 
Terecht werd in dit tijdschrift in jaargang 17' opgemerkt dat in vroeger eeuwen de namen Van 
der Bom en Bom veel voor kwamen in Zuid-Holland. Zo leefden er op het einde van de ze
ventiende eeuw families Bom en Van der Bom in respectievelijk Oud-Beyerland en Westmaas 
in De Hoeksche Waard. De familie in de Beyerlanden was daar vanuit Ridderkerk komende 
rond 1680 neergestreken en noemde zich aanvankelijk alleen Bom. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw werd in deze groep echter de variant Van der Bom gangbaar; dit wellicht 
in navolging van de Westmaase familie Van der Bom, die toen in De Hoeksche Waard al lang 
ingeburgd was en wier naam daar een bekende klank had. Gemeenschappelijke afstamming 
van deze twee in elkanders nabijheid geleefd hebbende families lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Over de uit Ridderkerk stammende familie is gepubliceerd 2, al betwijfel ik of er voor de oud
ste generaties gedegen onderzoek in de Ridderkerkse bronnen is verricht. Als stamouders zijn 
opgevoerd Gerrit Ariens, jonge man van Ridderkerk, en Neeltje Krijns, jonge dochter van en 
wonende Poortugaal, die in 1654 te Ridderkerk in ondertrouw gingen en in Poortugaal in het 
huwelijk traden. Opmerkelijk is dat in de genoemde publicatie de vrouw een Krijnsdochter is 
genoemd, terwijl zij in de originele bronnen bij haar huwelijk en bij de dopen van haar kin
deren steeds als een Ariensdochter is vermeld. Al rond 1600 leefde er te Ridderkerk de dorps
secretaris Cornelis Dircks Bom en het is een intrigerende vraag of hij en andere zeventiende 
eeuwse naamdragers in het Ridderkerkse verwant waren aan de later in de Beyerlanden gesi
tueerde naamgenoten. Misschien dat ik in de toekomst nog eens de gelegenheid kan vinden 
hier nader onderzoek naar te verrichten. Vooralsnog is mijn aandacht uitgegaan naar het 
geslacht Van der Bom uit Westmaas. 

Deze groep moet stammen van de naar schatting rond 1555 geboren Pieter Aerts 'Wage
maecker'. In 1638 werd in deze familie voor het eerst de naam Van der Bom aangetroffen en 
sedert de achttiende eeuw heeft deze zich sterk vertakt en leeft thans nog voort in binnen- en 
buitenland. 

Het wapen van deze familie is afgebeeld in een venster in de kerk te Westmaas en werd ge
voerd door de in 1695 geboren Westmaase schepen Pieter van der Bom (zie generatie III-1-a) 
en is als volgt omschreven: 'op rood, men zou zeggen een zilveren slijpsteen, waarover heen 
drie gekruiste banden (mogelijk moet het een bom voorstellen); boven deze figuur een riek, 
faasgewijs geplaatst met de tanden naar rechts; helmteken een rood en zilveren vlucht; dek
kleden rood en zilver' .3 

Het wapen op de zerk van zijn in 1652 in de kerk van Westmaas bijgezette grootvader Jacob 
Pieters van der Bom (zie generatie II) is in de Franse Tijd uitgehakt, maar er is nog een bol op 
te onderscheiden• (zie afbeelding). 

Genealogie 
I. Pieter Aerts 'Wagemaecker', geb. ca. 1555, wagenmaker te Westmaas, overl. tussen 1626 en 
1638, tr. N.N. 

Blijkens het kohier der 10' penning van Westmaas over 1557 bezat en bewoonde ene Pieter de wage
maker aldaar een huisje. Deze man was door de opstellers van het kohier ondergebracht in de groep der 
'schamele luyden'.s Hij kan uiteraard niet identiek zijn geweest met de welvarende Westmaase Pieter 
Aerts 'Wagemaecker', wiens geboortejaar ik op omstreeks 1555 schat en die in 1626 nog in leven was. 

Pieter Aerts, 'Wagemaecker' op Westmaas werd op 10 mei 1610 doordewaarsman van het Oudeland van 
Moer kerken betaald omdat hij voor het gemene land tot twee maal toe een 'pickketell' had uitgeleend.6 
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In het kohier der 1.000' penning over Westmaas uit 1626 is Pieter Aerts Wagema(ecker) aangeslagen 
voor een vermogen van 5.000 gulden.7 Hiermee sloeg hij in financieel opzicht geen slecht figuur tussen 
de talrijke welvarende boeren in en om zijn dorp. Opmerkelijk is dat zijn door mij veronderstelde zoon 
Jacob Pieters Wagemaecker of van der Bom dan niet als afzonderlijk persoon is genoemd. Klaarblijke
lijk woonde hij als mogelijk nog ongehuwd man met zijn vader onder een dak en werd deze laatste dan 
als gezinshoofd geboekt en aangeslagen. 

In het in 1638 opgemaakte kohier der 200' penning' is Pieter Aerts niet meer genoemd, maar ook niet 
zijn veronderstelde zoon Jacob Pieters van der Bom. Echter wel diens niet bij name genoemde zoon. 
Dit moet Pieter Jacobs van der Bom zijn geweest, die toen hooguit een paar jaar oud was! Dat hij nog 
erg jong was, blijkt ook wel uit het feit dat hij in dit kohier niet voluit met naam is genoemd. Hij werd 
geboekt voor een vermogen van 6.000 gulden. De enige verklaring die ik hiervoor kan bedenken is de 
omstandigheid dat zijn moeder reeds overleden was en dat hij met zijn twee zusters van haar erfdeel 
was voldaan. Maar waarom zijn niet bepaald onvermogende vader Jacob Pieters van der Bom dan ook 
niet is vermeld, die in 1638 pertinent ook in Westmaas woonde, is mij niet duidelijk. Deze man was in 
1638 zelfs in functie als schepen van De Group onder Westmaas en kerkmeester van Westmaas. In het 
kohier van de 200' penning van 1638 van De Group is hij evenwel ook niet genoemd.' Was hij misschien 
inmiddels kort voordien met een weduwe hertrouwd en bij haar ingetrokken en was deze vrouw in het 
kohier van 1638 nog onder haar eigen naam geboekt? Dit lijkt mij echter niet waarschijnlijk, want na 
zijn overlijden is er met betrekking tot zijn nalatenschap nimmer sprake van een latere echtgenote of 
haar erfgenamen. Gezien de aanslag van een vermogen van 6.000 gulden krijg ik dan ook de indruk dat 
vader Van der Bom met zijn twee minderjarige dochters onder de naam van zijn zoontje in de 200' pen
ning werd aangeslagen. 

Vergelijking met de namen van de aangeslagenen in de kohieren van 1626 en 1638 moet wel aantonen 
dat de zoon van wagenmaker Van der Bom in de plaats was getreden van de wagenmaker Pieter Aerts. 
Hierop baseer ik dan ook dat Pieter Aerts 'Wagemaecker' de vader moet zijn geweest van Jacob Pieters 
Wagemaecker alias van der Bom en de grootvader van diens zoon Pieter Jacobs van der Bom. Pieter Aerts 
heeft buiten zoon Jacob kennelijk niet meer volwassen kinderen nagelaten. Jacob kon op het einde van 
zijn leven althans geen naaste familieleden tot voogden over zijn kinderen aanstellen en moest deze 
rekruteren uit buren. 

Waarschijnlijk kind: 

1. Jacob, volgt II. 

II. wrs.Jacob Pieters Wagemaecker alias van der Bom, geb. ca. jan. 1581, wagenmaker en lakenko

per te Westmaas, schepen van De Group (1638), kerkmeester (1638), schepen (1640-1642) van 

Westmaas, overl. 22-8-1652 en begr. in de kerk te Westmaas onder een zerk met wapen, tr. (mo

gelijk kort na 1626)Ariaentge}ans, over 1. tussen 1-11-1635 en mogelijk 1637. 
In de boedelrekening van de weduwe van Rochus Jansen Crouff voor de weeskamer van Mijnshee

renland van 10 oktober 1617 is sprake van de volgende post: 'Jacob Pieters Wagemaecker comt van gele
verde waeren' ,• terwijl de boedelrekening van wijlen Marichgen Adriaens, huisvrouw van Jan Dammas, 
van juni 1622 voor de weeskamer van Mijnsheerenland spreekt van: 'Jacob Pietersen Wagemaecker opte 
Westmaes betaelt de some van 51 gulden 8 stuivers over de leverantie van sekere gelevert houtwerck soo 
an wagens, plougen, egden en anders ten behouve van desen boedel' .'0 

Mogelijk kort na 1626 - dus op wat oudere leeftijd - was Jacob getrouwd met Ariaentge Jans. Mis
schien was dit niet ziJn eerste huwelijk, maar uit een eventuele eerdere verbintenis zijn dan in ieder 
geval geen kinderen blijven leven. Volgens het Supplement op de uitgave 'De Parenteel van Doen Be
ijensz.'" was deze Ariaentge Jans een dochter van Ida Jans, een nazaat van de Poortugaalse fondateur 
van memorielanden Doen Beijensz." Helaas maakt deze publicatie geen melding van de bron waaruit 
blijkt dat deze AriaentgeJans identiek was met de vrouw van Van der Bom. In het originele manuscript 
van deze parenteel'' is er geen echtgenoot en nageslacht vanAriaentge vermeld. Zelf heb ik tot op heden 
in originele bronnen hier ook geen bevestiging van kunnen vinden. 

De niet bij name genoemde vrouw van de wagenmaker Jacop Pieters kocht op een 31 oktober en 1 no
vember 1635 in Cromstrijen gehouden verkoping een 'comptoircleet', waarbij de (plaatselijke?) secreta
ris zich als haar borg stelde.'4 In dat jaar ontvingJacop Pieters 'Wagemaecker op de Maes' een bedrag uit 
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de boedel van Lodewijck Jans van 
Driel.•s 

In het in 1638 opgestelde kohier 
der 200' penning over Westmaas is 
dus merkwaardig genoeg niet de 
nog in het volle leven staande Ja
cob Pieters van der Bom geboekt, 
maar diens niet bij name genoem
de zoon en wel voor een vermogen 
van 6.000 gulden.7 Hij kan nie
mand anders zijn geweest dan de 
enige zoon Pieter, die toen hooguit 
een paar jaar oud was en met zijn 
twee zusters mogelijk voor het 
moederlijk erfdeel werd aangesla
gen. Dat vader Jacob Pieters van 
der Bom niet zelf werd aangesla
gen blijft voor mij onverklaarbaar, 
maar wellicht was zijn vermogen 
dus ook onder de aanslag van zijn 
zoontje begrepen. 

Op 20 oktober 1638 tekende Ja
cob P(iete)rs van der Bom als sche
pen van De Group voor het gerecht 
te 's-Gravendeel en Leerambacht 
de rekening van de vagebonden 
over 1636 en 1637.'6 In de jaren 
1640-1642 komt hij als schepen van 
Westmaas voor.'7 

Op de te Westmaas gehouden 
rechtdag van 22 maart 1640 eiste 
Jacob Pieters van der Bom als gewe

De grafzerk van Jacob Pieters van der Bom (1581-1652, generatie II) 
in de Nederlands Hervormde kerk te Westmaas 

(foto R. Kappers, 14-8-1986). 

zen kerkmeester aldaar in het jaar 1638 van Matrijs Laurens, de voorgaande kerkmeester over het jaar 
1637, afrekening en voldoening van diens rekening. De zaak zette zich tot in 1641 voort.'' 

In 1640 kreeg de op Westmaas woonachtige Jacob Pieters betaald voor geleverde stoffen aan het kind 
van ene Heynrick Bastiaens'9 en in 1643 en 1644 kreeg Jacob Pieters 'Wagemaecker op de Maes' betaald 
voor geleverde stoffen aan bedeelden te Mijnsheerenland.'° Hier werd hij dus weer zonder de naam Van 
der Bom geboekt, welke naam hij kennelijk pas enige jaren voordien voerde. 

Jacob Corn(elis) Cuyper, oom en bloedvoogd van Adriaen Jans, zoon van Jan Corn(elis) Kuyper en 
Pietertgen Ariens, beiden zaliger, leende bij akte van 8 april 1642 van Jacob Pieters Bom, wagenmaker 
wonende op Westmaas, 200 Carolus gulden." 

Adriaen Jacops Wagenmaker verklaarde bij akte van 19 november 1643 350 Carolus gulden schuldig 
te zijn aan Jacop Pieters van der Bom, lakenkoper te Westmaas, vanwege de koop van een 'wagenma
kerswinckel ofre gereetschap sulcx daer toe dienende'. In 1646 en 1647 werd hier in ieder geval 250 

gulden van afgelost." Op 1 februari 1646 werd er door Wagemaker ten behoeve van Van der Bom een 
schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 400 ponden en dat vanwege het transport van een huis en erf 
op het dorp Westmaas, oostelijk belend door 'den buere suaec' .• , 

In zijn laatste levensjaren was Van der Bom te Westmaas nog steeds actief als lakenkoper en zijn 
aanzienlijke hoeveelheid kontante gelden belegde hij middels schuldbrieven. Zo leende hij op 1 juni 
1647 aan de op Klaaswaal wonende Pieter Cornelis Romeyn 500 Carolus gulden'", op 20 juni 1648 aan 
LeendertJacops Crayappel 300 Carolus gulden'' en op 25 april 1649 aan dezelfde persoon 200 Carolus 
gulden'6, terwijl-hij bij akte van 15 december 1648 75 Carolus gulden uitleende aan Jasper Thonissen 
Cleyn, welke schuldbrief op 13 februari 1653 geroyeerd was. '7 

Op 1 mei 1649 nam Jacob Pieters van der Bom, lakenkoper te Westmaas, van de in polder de Clem 
wonende Human Willems een op 1 mei 1643 onder de hand verleden obligatie over ten laste van Pieter 
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Arens Roos ter somme van 400 Carolus gulden'• en op 1 november 1650 leende Van der Bom 800 Carolus 
gulden aan Pauwels Gerrits van Aken. ' 9 

Op 9 december 1651 werden Jacob Pietersen Bom en zijn dienstmaagd Ariaentje Engelbrechts na be
lijdenis lidmaat te Westmaas. Nadien werd achter zijn naam genoteerd: 'gestorven'. '9 De dienstmaagd 
vertrok later met attestatie naar Puttershoek. Op 20 december 1652 werd zij overigens, als komende uit 
Puttershoek, wederom als lidmaat te Westmaas ingeschreven.30 

Van der Bom moet in zijn laatste levensjaren nog een testament hebben gemaakt, maar ik heb dit 
te Westmaas of in omliggende dorpen niet kunnen terugvinden. Hij werd in de kerk van Westmaas 
begraven onder een zerk met het volgende opschrift: 'Hier leyt begraven Iacop / Pietersen vander Bom 
was / out 71 iaren ontrent 30 / weken ende is gestorven op / den 22 augusty anno 1652 / op donderdach 
tsavons/ ontrent ten 8 uren'. Boven het (later uitgekapte) wapen is een boomstam uitgehouwen, waar 
over heen een ketting met massieve, ietwat grillig gevormde, schakels loopt, die een wapenschild 
draagt. Onderaan de zerk zijn zeer vage sporen van een oudere inscriptie waarneembaar.• Jan Ariens 
Roos, wonende in Nieuw-Cromstrijen, verklaarde bij akte van 18 februari 1653 aan de gezamenlijke 
kinderen en erfgenamen van zaliger Jacob Pieters van der Bom, wonende op Westmaas, 600 Carolus 
gulden schuldig te zijn naar aanleiding van een lening. Hij had hiervoor schriftelijke borgstelling door 
Cornelis Ghijsbrechts de Groot, schoenmaker op het dorp Strijen.' ' Blijkens een akte van 13 november 
1653 waren de te Westmaas wonende Jan Pieters Schellingh en de in De Group wonende Leendert Leen
derts Cappendijck testamentaire voogden over de onmondige en nagelaten kinderen van de in West
maas overleden Jacop Pieters van der Bom. Zij machtigden Neeltjen Jacops van der Bomsdochter om 
uit hun naam en voor de onmondige kinderen renten, inschulden en dergelijke te innen, kwitanties te 
verstrekken, onwillige betalers te manen etc. ter 'comptoire vande gemeen lants middelen' binnen Rot
terdam.'' Uit deze akte moet blijken dat Neeltjen toen reeds meerderjarig (twintig jaar; zonen werden 
geacht met 25 jaar meerderjarig te zijn) was en bovendien van wanten wist, zoals ook uit een hierna nog 
te behandelen akte zal blijken. 

Op 8 juli 1655 leende de onder Mijnsheerenland wonende Leendert Wouters Hooge Werff van de al 
genoemde Schel(l)ingh en Cappendijck, als voogden van de drie nagelaten kinderen van Van der Bom, 
1.400 Carolus gulden." 

In 1656 waren er moeilijkheden gerezen rond de op 18 februari 1653 aan Jan Ariens Roos verstrekte le
ning van 600 Carolus gulden en op 8 januari dat jaar legden de schepenen van Westmaas op verzoek van 
Pieter Jans Breeborst, een van zijn borgen, de verklaring af dat zij kennis hadden van de op 18 februari 
1653 gepasseerde obligatie, maar dat zij niet gezien hadden dat deze 600 gulden ook aan Roos verstrekt 
waren.34 

In 1657, dus jaren na zijn dood, stond er ten behoeve van Jacob Pieters van der Bom nog een schuld 
open van 17 gulden 19 stuivers in de boedel van Pieter Lauerissen in Cromstrijen.35 

Op de rechtdag te Westmaas van 20 november 1659 eiste Neeltgen Jacobs van der Bom, meerderja
rige dochter, uit haar naam en vanwege haar broeder en zuster, van diverse personen betalingen welke 
zij opgetekend had gevonden in een destijds door haar vader zaliger bijgehouden register. Van Arien 
Ariens Pons eiste zij 18 gulden 3 stuivers en 8 penningen vanwege de leverantie 'wagemackers werck'; 
van Yssebrant Pieters Westdijck eiste zij 1 gulden 18 stuivers over een schuld van 19 maart 1646 en van 
Steven Ariens Schipper 25 gulden 7'/, stuiver met interest naar aanleiding van een van 8 maart 1649 da
terende obligatie. Van al deze stukken overhandigde Neeltgen een kopie aan de schout en schepenen.36 

Op 18 februari 1668 kwam het op de rechtdag te Westmaas tot een zaak tussen Pieter Jacobs van der 
Bom, als mede-erfgenaam van zijn overleden vader Jacob Pieters van der Bom, en DirckJacobs Kooyer, 
als getrouwd hebbende NeeltgenJacobs van der Bom, tevens mede-erfgenaam van haar vader. Verhaald 
werd dat Neeltgen als oudste dochter na het overlijden van haar vader de directie van diens boedel had 
aanvaard en dat Pieter gedurende zijn minderjarigheid nooit enige kennis van de staat daarvan had 
gehad. Pas bij zijn huwelijk was het tot deling van de boedel gekomen, maar nadien had hij ondervon
den dat er nog inkomende gelden en andere goederen waren geweest, welke door Neeltgen verzwegen 
zouden zijn. Ondanks minnelijke verzoeken had hij hiervan zijn aandeel niet ontvangen. Pieter eiste 
nu dat er van de volledige boedel van zijn vader door een bekwaam persoon een inventaris met ver
antwoordingen zou worden opgemaakt en aan hem overlegd zou worden en dat hij naar behoren zijn 
aandeel hiervan diende ontvangen. Nadat de partijen elk een procureur in de arm hadden genomen 
werd Pieter uiteindelijk in het gelijk gesteld.37 Dit alles zal voor de goede familieverhoudingen niet 
bevordelijk zijn geweest! 
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Op 20 maart 1668 legde Leendert Leenderts Cappendijck, oud-schepen van De Group annex West
maas, op verzoek van Pieter Jacobs van der Bom voor schout en schepenen te Westmaas de verklaring 
af dat Jacob Pieters van der Bom en Ariaentgen Jans, de dan overleden ouders van voornoemde Pieter, 
voor Balthazar van Beaumont, notaris residerende te Westmaas, op een niet nader in deze akte inge
vulde datum voogden hadden gesteld over hun na te laten kinderen en wel de personen van Jan Pieters 
Schellingh en Pauwels Pleunnen - zijn wederzijdse naaste buren volgens het kohier der 200' penning 
van 1638 - en dat met uitsluiting van de weeskamer. Deze voogden hadden bij dode van Ariaentgen in 
functie moeten treden, maar Pauwels Pleunnen was hiertoe weigerachtig gebleken en daarom had de 
weduwnaar Jacob van der Bom voornoemde Cappendijck gevraagd om als voogd in zijn plaats te tre
den, hetgeen hij geaccepteerd had, en dat vergezeld met het verzoek van Van der Bom om zijn oudste 
dochter Neeltgen Jacobs van der Bom, 'kennende de selve daer toe bequaem geno(e)ch, als zijnde van 
jonghs aen tot het winckelhouden opgevoet', het bewind over de boedel te geven. Van deze regeling 
was echter geen publieke akte door de notaris opgemaakt. Na overlijden van vader Van der Bom had 
Cappendijck met de later ook gestorven mede-voogd Schellingh getracht Neeltgen er toe te bewegen 
een inventaris van de boedel te maken. Zij en de andere kinderen hadden de boedel echter 'gesecre
teert' zoals volgens hen de wens van hun vader was geweest. In het jaar 1653 hadden de twee voogden 
Neeltgen, 'als zijnde met haer jaeren meer als gemeen bequaem tot het redden van de boel', aangera
den om een akte van procuratie te laten opmaken waarmee zij de renten en inschulden in de boedel zou 
kunnen manen en invorderen en naar behoren administreren (hetgeen ook geschiedde). Cappendijck 
verklaarde nog dat hij en de mede-voogd nooit enige administratie van de boedel hadden gehad, maar 
Neeltgen en de andere kinderen alleen hadden geadviseerd en dat er nooit enige inventaris en rekening 
van was gedaan.38 

Uit dit huwelijk: 

1. Neeltje Jacobs van der Bom, mondig in 1652, j.d. van Westmaas (1665), winkelierster, overl. 

Piershil na 19-9-1684, otr./ tr. Westmaas 15-2/8-3-1665 Dirck]ans Koyer (Koojer, Coyer), ged. 

Poortugaal 31-5-1628, j .m. van Hoogvliet (1660), weduwnaar wonende onder Piershil 

(1665), bouwman te Piershil, schepen (1665-1670, 1673-1675, 1685-1687), diaken (1670), 

ouderling (1677, 1683-1691, 1693) van Piershil, dijkgraaf van Nieuw-Piershil (1676, 1679, 

1685), dijkgraaf van Klein-Piershil (1684), overl. Piershil in 1693, zn. van Jan Claes Koyer, 

boer onder Hoogvliet, schepen, schout van Hoogvliet, schepen van Langebakkersoord, en 

Maertje Dircks van Driel.39 

Dirck otr. (1) Oud-Beyerland 20-6-1660 Marittie Bouwens Roobol, uit Rhoon, over!. na 9-6-1663, 
dr. van Boudewijn Cornelis Roobol, dijkgraaf van Rhoon, en Trijntge Ariens. Zij tr. (1) Oud-Beyer
land 15-5-1650 Pieter Jacobs Slickboer, geb. Oud-Beyerland, zn. van Jacob Pieters Slickboer, boer 
onder Oud-Beyerland, schepen van Oud-Beyerland, en Neeltje Bastiaens.40 

Nog tijdens het leven van haar vader in 1652 moetNeeltgen mondig zijn geweest. In 1653- toen 
zij de boedel van haar overleden vader ging beredderen - was zij in ieder geval mondig, dat wil 
zeggen zeker 21 of wellicht 25 jaar oud. Zij moet dus op al wat latere leeftijd zijn getrouwd, maar 
aangezien zij op 19 augustus 1668 nog een kind te Nieuw-Beyerland liet dopen 2al zij toen niet 
ouder dan een jaar of 40 zijn geweest. In 1662 leverde Neeltje stoffen en laken aan bedeelden van de 
heilige-geestarmen van Mijnsheerenland.•• 

Op 9 juni 1663 kwamen de erfgenamen vanJaephet Cornelis, gestorven weeskind van Trijntgen 
Bauwens (Roobol), overleden huisvrouw van de Katendrechtse schout Cornelis Jaephets (Westdu
el), te Charlois tot een akkoord. Onder hen was DirckJans Koyer, man van Maertgen Bouwens, die 
op 9 mei 1663 te Poortugaal hiervoor een akte van procuratie had laten passeren.4' Dirk Jans Cojer 
en Neeltje Jacobs van der Bom in Nieuw-Piershil worden in 1667 als lidmaten van de gemeente 
Piershil genoemd.43 Volgens een fiche in het Streekmuseum te Heinenoord zouden 'Koyert met 
Neeltie Jacobs van der Bom sijn huysvrouw' in Nieuw-Piershil al in 1659 aldaar als lidmaten zijn 
vermeld 44, maar deze datering kan niet juist zijn, want zij huwden pas in 1665! 

De op 'Oosthoeck' woonachtige Aeltie Wouters van Wael, weduwe van Cornelis Pietersse van Es, 
die op 25 september 1669 voor de notaris te Piershil hadden getesteerd, benoemde bij akte gepas
seerd voor de notaris te 's-Gravendeel op 25 maart 1679 DirckJansse Coyer, dijkgraaf van Nieuw-
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Piershil, en Willem Pietersse van Es, wonende te Wieldrecht, tot mede-voogden van haar kinderen 
en erfgenamen.•• 

Op 4 september 1680 werd Koyer aangeslagen voor heregeld en redemptiegeld. Als dijkgraaf en 
bouwman te Piershil en heel kapitalist bestond zijn huishouden uit man, vrouw, een groter kind 
en twee kleinere met twee bedienden.46 

Op een op 17/19 september 1684 aangelegde Piershilse lidmatenlijst is Koyer als dijkgraaf van 
Klein-Piershil genoemd met vrouw Neeltje Jacobs en zoon Pieter Dirks Koyer. Achter haar naam 
werd naderhand 'overleden' bijgeschreven.43 

Koyer zelve stierf in 1693 toen hij nog de functie van ouderling bekleedde. 43 

2. Pieter, volgt III. 

3. Maeycke (Maria) Jacobs van der Bom, onmondig 5-7-1661, j.d. van en wonende Westmaas 

(1666), winkelierster (1662), begr. Zwijndrecht 1-6-169747, otr./ tr. Westmaas 11/26-4-1666 

Hu(y)go (Huyg) Pieters Bijl, ged. Zwijndrecht 20-11-1647, j.m. van Zwijndrecht, wonende 

te Utrecht (1666), te Westmaas (1667), te Zwijndrecht (sedert 1675), overl. na 1-6-1697, zn. 

van Pieter Bastiaens Bijl, wagenmaker, en Teuntje Huygens Blaeck. 
Pieter Jacobs van der Bom, als last hebbende van de voogd van zijn zuster Maeycke Jacobs, zij

nde een minderjarig weeskind, nam op 5 juli 1661 in arrest de successie en besterfenisse van de por
tie in een perceel land in het Oude Zomerland onder Heinenoord, welke Mariken Leendertsen als 
weduwe van Pouwels Geeritsen van Aken was aangekomen bij dode van Rokus Leendertsen van de 
Waell, haar overleden broeder. Dit land was destijds door Pouwels belast met een schuld van 800 

Carolus gulden ten behoeve van Jacob Pietersen van der Bom, het weeskind haar overleden vader, 
welke schuldbriefMaeycke van der Bom bij kaveling was aangekomen.•• 

Bij Maeycke's huwelijk was voor haar getuige Dirck Janssen Kooyer en voor haar bruidegom 
Gijsbert (Jorissen?). 

Hugo Pieters Bijl en Maria Jacobs van der Bom, echtelieden wonende op het dorp Westmaas, 
maakten op 11 juli 1666 ten hunnen huize voor de notaris uit Mijnsheerenland een testament op 
de langstlevende. Deze diende hun kind of kinderen naar behoren op te voeden en op de leeftijd 
van twintig jaar met hun allen 500 Carolus gulden uit te reiken als ouderlijke legitieme portie. Bij 
hertrouwen van de langstlevende der echtelieden zouden de kinderen een jaar na de trouwdag 
van hun langstlevende ouder daarboven nog eens een gelijke som ontvangen welke tegen interest 
uitgezet diende te worden. In geval van kinderloos overlijden van de eerste der echtelieden zou
den diens naaste 'vrinden' en erfgenamen de kleding en lichaamssieraden van de gestorvene ont
vangen. De langstlevende zou voogd over de minderjarigen zijn en na diens overlijden de oudste 
en naaste van den bloede, zo van vaders- als moederszijde. Beiden ondertekenden de akte; zij als 
'Marya Jacobs van der Bom'. 49 

Op 5 december 1666 werd MaeyckeJacobs van der Bom op belijdenis lidmaat te Westmaas.50 Op 
23 oktober 1666 verklaarde de op Westmaas wonende Hugo Pietersen Bijl uit handen van Annetje 
Cornelis, weduwe van Rochus Bastiaens Bijll, zijn gewezen oom en administrerend-voogd, drie 
'principale' rekeningen met alle bijheborende documenten ontvangen te hebben 'daer toe dienen
de' voor schout en schepenen van Hendrik-Ido-Ambacht, van de administratie van de goederen 
die hem van zijn overleden vader en moeder waren aangekomen en gedateerd 20 mei 1660, 10 juni 
1662 en 23 juni 1666, een eigenbrief van een huis en erf op Zwijndrecht, twee morgen 300 roeden 
land in Barendrecht en één morgen 400 roeden in het Volgerland van Strevelshoek en Rijsoord, 
alsmede obligaties etc.'' 

Bij akte van 28 november 1666 transporteerde Huygh Pieterse Bijll een ' thuyntghe ofte boom
gaen· van 159 roeden aan de 'Langhe Wech' in Zwijndrecht aan GijsbertJordense." 

Op de rechtdag te Westmaas van 17 november 1667 eiste Huygh Pieters Bijll, als getrouwd heb
bende MaykenJacobs van der Bom, van Danniel Lamme dat hij een volgens hem illegaal gebouwd 
schuurtje op zijn aan Lamme verhuurd stuk grond zou afbreken. Lamme verweerde zich door te 
zeggen dat er op die plaats 30 of 40 jaar lang een ouder schuurtje had gestaan hetwelk hij had ver
vangen. Dezelfde dag eiste Bijll uit naam van zijn vrouw van de meester timmerman Cornelis Wil
lems Kuyper betaling van door Mayken van der Bom op 13 november 1662 aan Kuyper's huisvrouw 
geleverde winkelwaren." 

De te Klaaswaal woonachtigeJanJans Gijsselmans transporteerde op 1 december 1667 aan Hugo 
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Pieters Bijl(!), wonende te Westmaas, voor 330 Carolus gulden een huis met erf aan 'sheere straet' 
aldaar. Dezelfde dag werd voor het hele bedrag een schuldbrief ten laste van Bijl opgemaakt welke 
op 31 januari 1669 afgelost was.54 

Op 8 februari 1668 had de op Westmaas woonachtige Bijll circa 2'/, morgen land gelegen in de 
hofstede van Marichje Daenen (van Driel) in het Oudeland van West-Barendrecht verkocht. Hier
over kwam het tot een zaak voor het hof en de hoge vierschaar van Zuid-Holland.55 Op 15 augustus 
1668 stelde de Westmaase schepen Pieter Dircks Laensloot zich als borg voor Bastiaen Outraet, 
schout van Barendrecht, en voor de voornoemde Marichjen Daenen (van Driel), weduwe wonende 
in Barendrecht, als gedaagden in deze zaak door Huygh Pieters Bijll, wonende te Westmaas.56 

Bij akte van 11 oktober 1668 transporteerde Bijl voor het gerecht te West-Barendrecht en Car
nisse voor 1.175 Carolus gulden het betreffende land aan de heer Symon Cornelissen de Vries te 
Dordrecht." 

Huygh Pieters Bijl werd op 25 september 1669 op belijdenis lidmaat te Westmaas. 50 

Op 28 augustus 1675 woonde Huygo Pieters Bijl op Zwijndrecht toen hij het in de akte van 1 

december 1667 genoemde erfje te Westmaas 'mette den gebleven matriaele van het huysken' voor 
32 gulden overdroeg aan Leendert Gijssen Steenhouck. 53 Wellicht was dit huis tevoren afgebrand, 
zoals zovele toen in het dorp Westmaas. 

Op een op 18 juni 1691 opgemaakte lijst van Zwijndrechtse lidmaten is Huig Bijl genoemd. 
Achter zijn naam werd later 'gestorven' geschreven.59 Opmerkelijk genoeg is zijn vrouw, die toch 
tot in 1697 leefde en voorheen lidmaat te Westmaas was, niet als lidmaat te Zwijndrecht vermeld 
gevonden. 

111. Pieter Jacobs van der Bom, geb. ca. 1637, j.m. wonende Westmaas (1659), meester schoen

maker te Numansdorp (1659-1666), nadien te Westmaas, wellicht ook veehouder ald., overl. 

tussen 10-5-1671 en 1679, tr. Westmaas 24-9-1659 Pietertje Pouwels (Paulus), j.d. (1659), we

duwe (1679) wonende Westmaas, over!. Numansdorp na 1679, dr. van Pauwel (Paulis) Pleun en 

(Spruyt), boer in het Munnikenland onder Westmaas, schepen, diaken, armmeester, ouder

ling van Westmaas, en Bastiaentge Cornelis in 't Velt. 
Zij hertr. Westmaas (otr. Numansdorp 19-2) 12-3-1679 Maerten Maljaert (Maljarts) Rommont (Ram

mont), geb. ca. 162360, aannemer van grondwerkzaamheden, polderwerker, woonde te Numansdorp 
(1671), zn. van Meljaert Maertens Ramont (Rombout) en Jannitge Mehuis, weduwnaar (tr. vóór 13-12-

16496') van Floortje (Fleurtje)Jans. 
Pieter moet identiek zijn geweest met 'de soon van Jacob Pietersz. van der Bom', vermeld in het 

in 1638 opgestelde kohier der 200' penning over Westmaas met een vermogen van maar liefst 6.000 

gulden.• Hij werd wellicht tot schoenmaker opgeleid door zijn voogd, de Westmaase schoenmaker Jan 
Pieters Schelling, die in het kohier van 1638 na hem genoemd is en dus vlak bij zijn ouderlijk huis moet 
hebben gewoond. 

Van der Bom's latere vrouw Pietertje Pauwels en haar zuster Sychje, als dochters van ouderling 
Pauwels Pleunen, werden op 22 december 1653 op belijdenis lidmaat te Westmaas.3° Zij zal enige jaren 
ouder dan haar latere eerste echtgenoot zijn geweest. 

Op 13 december 1658 verklaarden de schout en schepenen van Westmaas op verzoek van Pieter Ja
cobse van der Bom, minderjarige jongeman wonende op Westmaas, dat hij een persoon was 'staende 
ter goeder naem ende faem' en gekomen was tot de ouderdom van omtrent 21 jaar. Tot die tijd had hij 
zich naar hun beste weten eerlijk en onbesproken gedragen en zij oordeelden dat hij bekwaam genoeg 
geacht 1nocht w orden o n.,. - als z ijnde uit de voog dij gesteld - z ijn goed e ren zelf te administreren en 

bezitten.6' 

In 1659 verhuisden Van der Bom en zijn vrouw vanuit Westmaas naar Numansdorp. Aldaar werd Pie
tertje Paulus op 25 december 1659 met attestatie van Westmaas lidmaat,63 terwijl Pieter Jacobs van der 
Bom op 25 december 1660 aldaar op belijdenis tot lidmaat werd aangenomen.63 

Op 2 juni 1660 transporteerde te op Numansdorp wonende huistimmerman Pieter Gleynse van der 
Meer voor 900 Carolus gulden aan Pieter Jacobs van der Bom, meester schoenmaker, een huis en erf aan 
de westzijde van de Voorstraet te Numansdorp en westelijk belend door de haven.•• 

In akten van 3 juni 1661 werden diverse personen ondervraagd op verzoek van Paulus Thonis Ipelaer 
over de op 8 oktober 1660 ten huize van Pieter Jacobs van der Bom te Numansdorp gedane koopover-
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eenkomst van een daarachter gelegen huis en tuintje.65 Hieruit zou men kunnen afleiden dat Van der 
Bom naast zijn schoenmakerij ook een soort drankgelegenheid had. 

Blijkens een notitie van 2 oktober 1665 was ene Ariaentie Cornelis toen als meid in dienst van Van der 
Bom.•• 

Zijn huis in Numansdorp telde blijkens het haardstedenkohier van circa 1664 twee haardsteden.67 

Dit huis deed hij op 23 oktober 1665 voor 700 Carolus gulden - dus met een aanzienlijk verlies - over 
aan Willem Jans Pluym•• en met zijn vrouw keerde hij in het erop volgende jaar naar Westmaas terug, 
alwaar zij op 11 juli 1666 met attestatie van Numanspolder als lidmaten werden ingeschreven.50 Ge
noemde Pluym, als getrouwd hebbende Annitgie Aeryens, nagelaten dochter van zaliger Aeryn Aeryns 
V(er)meulen bij Leentie Pietersen, en uit dien hoofde mede-erfgenaam van Pieter Pauwels en Maritgie 
Leenderts, deed op zijn beurt op 9 november 1665 voor 800 Carolus gulden transport aan Pieter Jacobs
se van der Bom van circa één morgen 560 roeden drie voet in het Oudeland van Strijen.•• 

Van der Bom bezwaarde dit land bij akte van 16 december 1665 met een schuld van 600 Carolus 
gulden ten behoeve van de heer Matthijs van der Merck, stadhouder van de baljuw van het Land van 
Strijen. Op 18 januari 1668 vertoonde Van der Bom de ingeloste schuldbrief aan de schout en schepenen 
van Strij en.7° 

Deze schuldbrief was tenietgedaan omdat Van der Bom het bezwaarde land voor 1.000 Carolus gul
den overgedaan had aan dijkgraaf Cornelis van Herwijnen.7° 

Het is niet duidelijk of Pieter met vrouw en kind daarna uitsluitend nog in Westmaas zijn blijven 
wonen, want opmerkelijk genoeg zijn daar zijn andere kinderen niet ten doop gehouden. 

In 1667 verkeerde hij kennelijk in financiële moeilijkheden, want op de Westmaase rechtdag van 15 
september 1667 werd (zijn schoonvader) Pauwels Pleunne gedaagd door de vertegenwoordiger van juf
frouw Margreta Dirckx, weduwe van Johan Cools, omdat hij borg was voor een schuld van 300 Carolus 
gulden van Pieter Jacobs van der Bom. Pauwels verzocht dit bedrag met interesten sedert 9 oktober 1665 
in verscheidene termijnen te mogen voldoen. De schepenen stemden daarmee in en de schuld mocht 
worden voldaan in vier porties met telkens drie maanden tussentijd. Op 21 september verklaarde Hugo 
Pieters Bij Il zich vanwege deze inlossing door Pouwels Pleunne als borg vanwege (zijn zwager) Van der 
Bom.7' Het is duidelijk dat van der Bom in financiële moeilijkheden verkeerde. 

Op 15 april 1668 stelde hij zich op zijn beurt als borg voor (zijn schoonvader) Pouwels Pleunne, wo
nende in het Munnikenland aldaar, toen deze 330 Carolus gulden leende van de Armen van Westmaas. 
Vermoedelijk hield deze lening weer verband met de aflossing aan de weduwe Cools. Op 10 mei 1671 
vertoonde Pieter met (zijn zwager) Cornelis Pouwelsen ter secretarie de kwitantie van de weduwe van 
Pouwels Pleunne, waarna de schuldbrief geroyeerd werd." 

Van 1 januari 1670 tot Kerstmis 1674 pachtte Pieter Jacobs van der Bom, schoenmaker te Westmaas, 
voor jaarlijks 107 Carolus gulden circa drie morgen 350 roeden weiland in het Oude Land van Westmaas 
van Hendrick van Bergen, rentmeester van de weduwe en erfgenamen van Willem Kettingh de J ongh, 
in leven raad en rekenmeester van de Prins van Oranje. Het pachtcontract werd op 15 april 1670 opge
steld.73 Kennelijk hield Van der Bom naast zijn schoenmakerij ook wat vee. Ten tijde van haar hertrou
wen in 1679 woonde de weduwe Pietertje Paulus nog te Westmaas en met Pasen 1679 werd zij op attes
tatie lidmaat te Numansdorp. Naderhand werd bij haar naam in het Numansdorpse lidmatenregister: 
'dood' genoteerd, zodat zij in die kerkelijke gemeente zal zijn gestorven.63 

Uit dit huwelijk (voor zover bekend, volgorde onzeker): 

1. Jacob Pieters van der Bom, ged. Numansdorp 4-11-1663, wonende te Klaaswaal ( 1685 ), nadien 

(zeker sedert 1695) te Westmaas, overl. na medio 1711, tr. vóór 18-12-1695 Catharina Kosters 
(Costers), over!. na maart 1712. 

Op 16 februari en 24 april 1685 was Jacob Pieters van der Bom getuige bij te Klaaswaal opgestelde 
notariële akten. De eerste tekende hij in een vrij behoorlijk handschrift als 'Jacob Pieters van der 
Bom'; de tweede als 'Jacob Bom'.74 Aangenomen mag worden dat hij toen ook in of onder dat dorp 
woonachtig was. 

Het is mogelijk dat hij daar ook getrouwd is, maar er zijn geen zeventiende-eeuwse trouwboe
ken van Klaaswaal bewaard gebleven. 

Over de herkomst van zijn vrouw Catharina, die nimmer met patroniem vermeld is gevonden, 
werd in Hoekschewaardse bronnen geen spoor aangetroffen. De namen Boudewijn en Philippus 
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doen vermoeden dat haar familie van elders kwam. Haar herkomst blijft een hardnekkig genealo
gisch probleem, ondanks het feit dat vele hoofden zich hierover in het verleden gebogen hebben! 
Het is opmerkelijk dat het echtpaar Van der Bom-Kosters nimmer lidmaat te Westmaas is gewor
den, terwijl zijn ouders en ook hun kinderen dit wel werden. 

Uit dit huwelijk, ged. te Westmaas: 
a. Pieter, ged. 18-12-1695 (get. Ariaentje Pieters), schepen van Westmaas (1751), wiens wapen in een 

venster in de kerk van Westmaas werd aangebracht (zie de Inleiding). 
b. Boudewijn, ged. 15-12-1697 (get. Mary Koyers). 
c. Catharina, ged. 7-2-1700 (get. Catharina van Stighel). 
d. Philippus, ged. 23-4-1702 (get. Maria Jacobs d' Jong). 
e. Pietertje, ged. 7-3-1706 (get. Mary Cornelis Come). 
f. Jacob 75, ged. 8-12-1709 (get. Marige Cornelis Kome). 
g. Neeltje, ged. 20-3-1712 (get. Maritje Dirks). 

2. Ariaentje Pieters van der Bom, geb. 1666/1672, weduwe wonende Westmaas (1696), begr. 

Mijnsheerenland 29-3-170276, tr. (1) vóór 21-2-1691 Cornelis Cornelis Vermolen (Vermeu
len); tr. (2) Westmaas (hij impost pro deo Mijnsheerenland 10-3) 25-3-1696 Cornelis Jans 
Coomen (Come, Coomans), geb. Westmaas, j.m. wonende te Gouda (1674), weduwnaar 

wonende onder Mijnsheerenland (1696), soldaat in de burgerbewapening onder kapitein 

Rutger van der Lith in garnizoen te Moordrecht ( 1673 ), kleermaker te Gouda (167 4 ), arbei

der te Mijnsheerenland (in of kort na 1674), deurwaarder der gemenelands middelen te 

Mijnsheerenland (1679-1683), polderwerker (1694, 1697, 1698), overl. in 1704, zn. van Jan 
Cornelis Coomans (Comen), meester kleermaker te Westmaas, en N.N. 

Hij tr. (1) (otr. kort voor 23-7) 1674 Dirkje (Dierckje) Gijsberts van Crimpen, j.d. wonende te 
Gouda in 1674, begr. Mijnsheerenland 11-5-169568, dr. van Ds. Petrus van Crimpen, predikant te 
Westmaas, nadien te Puttershoek, en Maria Groenendijk. 

Op 21 februari 1691 lieten Ariaentje en haar eerste man een zoon Pieter te Heinenoord dopen met 
als peet Aerjaentje Wouters. 

Ariaentje Pieters van der Bom werd op 5 oktober 1692 met attestatie van Heinenoord lidmaat te 
Westmaas.n 

Op 23 juli 1674 gaven de schout en schepenen van Westmaas een akte van goed gedrag af voor 
Cornelis Janssen Coomans, kleermaker geboren en opgevoed te Westmaas, en zijn ouders, die 
beiden toen nog in leven waren, had hij 'getrouwelijck ende eerlijck gedient'. Dezelfde dag com
pareerde aldaar Jan Cornelisen Coomans, meester kleermaker te Westmaas, en verklaarde dat zijn 
zoon Cornelis Jansen Coomans, jongman, ondertrouwd was met Dierckje Gijsberts van Crimpen, 
jongedochter, beiden zich ophoudende in de stad Gouda, en dat zij voornemens waren met de 
eerste gelegenheid te zullen gaan trouwen, waarvoor hij zijn toestemming gaf, en dat de geboden 
binnen Gouda of elders, als zij dat verzochten mochten, zouden worden gedaan.78 Coomans was na 
zijn periode als ingeloot soldaat in garnizoen te Moordrecht in 1673 wellicht in de omgeving van 
dat dorp blijven hangen en had zich vervolgens tijdelijk in Gouda gevestigd. Dirckje van Crimpen 
werd met attestatie van Woerden lidmaat te Westmaas op 6 oktober 1669; tezamen met haar ou
ders Ds. Petrus van Crimpen, de nieuw benoemde predikant te Westmaas, en Maria Groenendijk. 50 

Blijkens het kohier van het familiegeld over Mijnsheerenland, dat kort na 1674 moet zijn opge
steld, woonde Coomen als arbeider met vrouw en een kind beneden de acht jaar aan de Westdijck 
aldaar.79 

Op 31 januari 1680 ontving hij a l s deurwaarder salaris voor het innen van de zoo" penning en 

verponding over 1679. 80 

Blijkens een Mijnsheerenlandse diaconierekening van 12 december 1682 woonde hij met vrouw 
Dierckje van Krimpen als lidmaten op de Westdijck aan de blauwe steen.' ' Coomen is ook in 1683 

genoemd als deurwaarder van de gemenelandsmiddelen.'' In 1694, 1697 en 1698 kreeg Coomen 
schoon te maken watergangen aanbesteed in de polder het Westmaas Nieuwland.'' 

Op 25 december 1703 werd ene Aert Keyserswaert van het heilig-avondmaal te Mijnsheeren
land afgehouden omdat hij 'ergelijk leven' hield met een dochter van Coomen.84 In 1703 woonde 
Coomen als lidmaat te Mijnsheerenland nog aan de Westdijck, beginnende van de blauwe steen, 
waarbij aangetekend is dat hij in 1704 overleed. 84 
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3. Ary Pieters van der Bom, over 1. na 19-4-1699. 
Ary Pieterse van der Bom werd op 19 april 1699 lidmaat te Westmaas.85 Van hem werden verder 

geen gegevens gevonden. Hij zal kort nadien gestorven zijn, dan wel De Hoeksche Waard hebben 
verlaten. 

Afkortingen 
GA= Gemeentearchief; GAD = Gemeentearchief Dordrecht; NA= Nationaal Archief te 's-Gra
venhage; ONA= Oud notarieel archief; ORA= Oud rechterlijke archief. 
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Het portret van ... 1 

[Yke Tjerks de Boer] 
DOOR TIDDE DE BOER 

Yke Tjerks de Boer, geb. Bolsward 21-11-1825, wever, koopman, lid van de gemeenteraad, overl. 
Bolsward 24-3-1904, zn. van Tjerk Wigles de Boer en Tjetske Antonius Scholier, tr. (1) Bols
ward 30-5-1847 Yjke Jans Mulder, geb. Bolsward 1-1-1820, over 1. Bolsward 7-2-1881, dr. van Jan 
Jacobs Mulder en Maaike Jans Schuurmans; tr. (2) Bolsward 31-12-1884 Hieke Fetses Elgersma, 
geb. Schraard 21-4-1834, overl. Bolsward 26-6-1892, dr. van Fetse Annes Elgersma en Fokeltje 
Louws Bakker. 

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1849 en 1860 te Bolsward zes ]ánderen geboren. 

In 1888 was Yke Tjerks de Boer één van de voortrekkers van de Doleantie in Bolsward. 

De foto is door fotograaf A. Molenaar, Grote Dijlakker, te Bolsward waarschijnlijk rond 1880 

gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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Klerk en Willig (Beemster, 17'1e-19de eeuw) 
DOOR R. H. KLERK 

Deel 2 (vervolg van pagina 661} 

Vb. Jan Pieters Klerk, ged. Beets 13-6-1723, veehouder, overl./begr. Beemster/Beets (aang. 
Beemster 29-10-1760 'aan de Oosthuijserweg om Morgen op de beets begraven'), tr. Maartje 
Cornelis Minnes, ged. Schermerhorn 26-10-1727, begr. Beemster 22-10-1759 (won. 'aan de Oost
huijserweg'), dr. van Cornelis Jans Minnes (Zijp) en Maartje Jacobs Jonker. 
Zij woonden in de Beemster aan de Oosthuizerweg en laten hun kinderen dopen te Beets. In de gerefor
meerde lidmatenregisters van beide gemeenten worden zij echter niet aangetroffen. 

5-1-1761'0 ' : voor de heren weesmeesters van de Beemster compareren Cornelis Hooijberg en Dirk Doets, 
die verklaren dat Jan Pieters Klerk en Maartje Cornelis Minnes overleden zijn, nalatende drie minderjarige 
kinderen (Pieter, Maartje en Cornelis). Deze zijn met hun grootmoeder GeertjePoulus Doets, en hun tante 
Grietje Pieters Klerk, gecombineerd in één gemene boedel. Daarom vragen zij de heren weesmeesters of er 
niet voogden aangesteld dienen te worden, teneinde separatie van deze boedel mogelijk te maken. De 
weeskamer stelt deze voogden inderdaad aan op 6 april 1761. 

27-4-1761'°3: voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend wordt er dan opgemaakt een 'Staat en Inventaris 
van den Boedel en Goederen van Geertje Poulis Doets, wed' wijlen Pieter Jansz Clercq, soodanig dezelve 
tusschen haar, haare soon wijlen Jan Pietersz Clercq en dogter Grietje Pieters Clercq tot dato deses in 
gemeenschap is gepossideert en beseten geweest'. De vaste goederen bestaan uit vijf morgen land aan 
de Oosthuizerweg ( No. 22 A.R.), drie morgen en 160 roeden land aan de Kruisoorderweg (de Poltum) 
en 513 roeden land gelegen op Kruisoord onder de bedijking van Beets. Dit laatstgenoemde land zal 
afkomstig zijn uit de familie Doets. 'In 't voorhuijs' bevinden zich onder meer 'een Bijbel met sijn 
stander' en, in 'Een eeken kas', 'De klederen van wijlen den overledene Jan Pietersz Clercq en desselfs 
Huijsvrouw'. De gehele inventaris wordt beneden de 5.000 gulden geschat. 

11-4-1763'°4: de weeskamer van de Beemster is debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen 
Jan Pieters Clercq en Maritje Cornelis Minnes (Pieter 9 jaar, Maartje ca. 7 jaar, Cornelis ca. 5 jaar). Door wees
meesters aangestelde voogden zijn]acob Hartogh, won. Beemster,Jacob Minnes, won. Ursem en Pieter Jans 
Visser, won. Scharwoude. 

7-5-1764 '°': Wanneer grootmoeder GeertjePoulus Doets in 1764 overlijdt, compareren de voogden voor 
de weeskamer met de vraag hoe nu met de voornoemde gemene boedel te handelen. Men besluit deze 
dan tot het einde van het jaar te continueren. 

Uit dit huwelijk, ged. te Beets: 

1. Pieter Jans Klerk, volgt Vle. 
2. Maartje Jans Clercq, ged. 3-8-1755, overl./begr. Beemster/Beets (aang. Beemster 13-8-1755, 

won. Oosthuizerweg; impost Hoorn 8-1755 'op de Beets zullende begraven worden' ,f 3 ). 

3. Maartje Jans Klerk, ged. 8-8-1756, j.d. in de Beemster, over 1. Beemster 29-6-1829 (won. Ax
wijk, overl. in de Beemster), otr./tr. Beemster/Middelie 14/28-2-1779 Reijer Willems Muus, 
geb. Axwijk, ged. Middelie 19-11-1752, overl. Axwijk 9-9-1824 (aang. Middelie, won. Ax
wijk), zn. van Willem Pieters Muusses en Aaltje Reijers van Gent. 

4- ConiclisJans Klerk, volgt VIf. 

5. Paulus, ged. 29-7-1759, begr. Beemster 6-6-1760 (won. Oosthuizerweg). 

Vc. JanReijers Clerk, ged. Beemster 7-10-1736 (won. 'aan de Middel weg'), j.m. wonende Edam, 
begr. Edam 26-6-1797 (Grote Kerk), otr./ tr. (1) Edam 18-12-1762/2-1-1763 Geertje Cornelis Kiens, 
j.d. wonende Edam, begr. ald. 28-9-1768 (Grote Kerk); otr./tr. (2) Edam 13/28-5-1769 Dirkje 
Martens Sem, ged. Edam 6-9-1744, j.d. wonende Edam, begr. ald. 10-1-1784 (Grote Kerk), dr. 
van Maarten Sem en Maretje Keijser; otr./ tr. (3) Edam 7/22-5-1785Jannetje Klaas Wester, ged. 
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Edam 25-9-1746, begr. ald. 11-11-1805 (Grote Kerk; impost Edam 9-11-1805, f 3 ), dr. van Klaas 
Wester en Aaltje Snooy. 
Jannetje tr. (1) Edam 24-4-1774Jan Trompetter, j.m. van Edam, begr. ald.17-2-1780 (Grote Kerk). 

JanRijerse komt met attestatie van Kwadijk binnen te Edam 3 februari 1763. 
10-9-1768: graf nr. 34 in de Noordkap van de Grote Kerk wordt door 'Jan Reijertsz Klerk, in veijling 

gecogt' van de kerk. 
9-2-1770'°6:Jan Reijerze Clerk en Dirkje Martens Sem testeren mutueel voor notaris Simon Plas te Edam. 
29-8-1797: graf 36 in de Noordkap van de Grote Kerk wordt door Jannetje Wester van de kerk gekocht. 
30-9-1822: Nadat de graven nr. 34 en 36 in 1822 aan de kerk vervallen zijn, worden deze gekocht door 

Martinus Medik, gehuwd met Aaltje Jans Klerk(Edam, legger der graven Grote Kerk). 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Edam: 

1. ReijerClercq, ged.11-11-1763, begr. Edam 1-12-1763 ('Reijer Jansz Klerq sijn kint', N.B. waar
bij naam en patroniem abusievelijk zijn verwisseld; impost 29-11-1763,f 3). 

2. Neeltje Jans, ged. 14-11-1764, begr. Edam 22-11-1764 ('Jan Reijersz zijn kint'; impost 21-11-
1764,f3). 

3. ReijerClercq, ged. 4-10-1767, begr. Edam 9-10-1767 ('Jan Clerk zijn kint'; impost 8-10-1767, 

f3). 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Edam: 

4. Trijntje Jans Klerk, ged. 14-2-1770, 'uytdraagster', j.d. wonende Edam, overl. Edam 10-3-
1812 (Nieuw Vaartje), otr./ tr. (1) Edam 19-4/4-5-1794 Hendrik van Velsen, j.m. wonende 
Edam, begr. ald. 18-5-1796 (Grote Kerk); tr. (2) Edam 11-11-1798 Arend Sliskes, begr. ald. 
3-11-1807 (Kleine Kerk), wednr.; otr./tr. (3) Edam 15/30-10-1808 Pieter Zweed, geb. ca. 1746, 
overl. ald. 6-12-1811, wednr. van Aagje Jacobs. 

5. Maretje]ans Klerk, ged. 7-6-1772 ( doophefster is haar tanteAa.ffe]ans Huijgen) , j.d. van Edam, 
overl. ald. 16-5-1839 (Voorhaven), otr./tr. (1) ald. 19-4/4-5-1794 Klaas Jans Dekker, ged. ald. 
9-9-1767, j.m. van Edam, koopman, over 1. ald. 2-2-1812 ( op het Bagijnenland), zn. van Jan 
Klaas Dekker en Geertje Sijmons Plas; tr. (2) Edam 17-3-1814 Pieter Portier (Poortier), ged. 
Kwadijk 27-11-1774, arbeider, overl. Edam 29-10-1835 (op het Bagijnenland), wednr. van 
Klaasje Westerveld, zn. van Jan Portier en Grietje Edel. 

6. Lijsbet, ged. 19-1-1776, begr. Edam 25-1-1776 ('Jan klerk zijn kint'; impost 24-1-1776, een 
kind van 'Jan Clercq (Lijsbet)',f 3). 

Uit het derde huwelijk: 

7. Aaltje Jans Klerk, ged. Edam 23-4-1786, j .d. van Edam, overl. ald. 7-9-1839 (Grote Kerk
straat), otr./ tr. (1) (gerecht Edam, 'Bruijd Consent van de voogd op zegel') Edam/Slie
drecht 28-4/13-5-1810 Poulus van Wijngaarden, j.m. van Sliedrecht, geb./ged. Sliedrecht 
6/13-11-1785, overl. ald.14-2-1812, zn. van Poulus van Wijngaarden enAnnigje Visser; tr. (2) 
Edam 2-12-1813 Martinus Medik, ged. ald. (Ev. Luth.) 7-1-1770, timmerman, overl. ald. 27-
11-1s34 (Grote Kerkstraac), wcdnr. van Zusanna van der Wcijdc, zn. van Harmen Mcdik en 

Marijtje Wolman. 

Vd. Dirk Rei.fers Clerk (Hoek), ged. Oosthuizen 26-11-1741 (uit de Beemster), j.m. van Kwadijk, 
begr. ald. 7-6-1786 ('met Extra ordin. Luijden'), otr. (impost Edam 1770 'Dirk Reijers sullende 
trouwen met AafjeJansz',f 6) Kwadijk 4-11-1770Aajje}ans Huijgen ( dan abusievelijk Aagje ge
noemd), ged. Beemster 13-8-1747, j.d. uit de Beemster, overl./begr. Kwadijk 30-12-1820/5-1-1821 
(graf nr. 178), dr. van Jan Maartens Huijgen en Neeltje Jans Willig(= IIIb-7, hiermee is Aafje 
een volle nicht van Dirk). 
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Bij de dopen van zijn kinderen wordt hij als Dirk (Reijersz)Haek vermeld, bij de boedelscheiding van zijn 
ouders echter als DirkReijerze Clerk, en tekent ook als zodanig. 

Uit dit huwelijk, ged. te Kwadijk: 

1. Reijer Dirks Hoek, ged. 23-5-1773, j.m. tot Kwadijk, huisknecht, overl. Koog aan de Zaan 
25-6-1844 (Reëele pad), tr. (impost Edam 1-5-1802,f 3 voor de bruid, pro Deo voor de brui

degom) Pietertje]acobs Worp, ged. Middelie 12-4-1778, j.d. van Middelie, overl. Koog aan 
de Zaan 19-11-1846 (Reëele pad), dr. van Jacob Worp en Aaltje Mijnders. 

Tussen 1803 en 1819 worden er uit dit huwelijk zes kinderen (Dirk, Aaltje, Dirk, Aaltje, Jacob, 
Aafje) geboren te Koog aan de Zaan, waaruit nageslacht Hoek aldaar. 

z. Neeltje Dirks, ged. 9-4-1775, begr. Kwadijk 19-1-1776 ('een kint van Dirk hoek'). 
3. Neeltje Dirks Hoek, ged. 12-10-1777, overl. Broek in Waterland 23-3-1856, tr. Leendert de 

Oude, ged. Oosthuizen 14-2-1776, koetsier, overl. Broek in Waterland 2-12-1845, zn. van 
Gerbrand Leenderts de Oude en GuurtjeJans Boekjes. 

4. Trijntje Dirks Hoek, ged. 19-3-1780. 
5. JanDfrks Hoek, ged. 2-2-1783. 
6. Pieter Dirks Hoek, ged. 21-8-1785, begr. Kwadijk 10-9-1785 ('een kind van Dirk hoek'). 

Vla. Maarten Jans (de) Klerk, ged. Beemster 29-11-1744, over 1. Enkhuizen 4-3-1797 (impost 6-3-
1797, pro Deo, Nieuwe W. Straat, 'aan de Galsiekte overleeden'), otr./tr. (1) (j.m.,j.d., 'Beijde op 
de Beets') Beets 19-7/2-8-1767 Aagje Theunis Klerk, ged. Beets 26-3-1742, dr. van Teunis Jacobs 
Klerk en Neeltje Klaas'0 7; tr. (2) (impost Hoorn 21-3-1772, beiden te Schardam,f 6)Neeltje]acobs 
Kwak, ged. Etersheim en Schardam 7-9-1738 (DTB Oosthuizen), begr. Enkhuizen 28-12-1785 
(Zuiderkerk; impost 'op de kuypersdijk, Aan den Tering overleeden', overl./begr. 22/27-12-
1785, pro Deo), dr. van Jacob Cornelis Kwak en Neeltje Jans; tr. (3) ( otr. gerecht 30-9-1786, wed
nr. op de Kuijpersdijk, wed. op de Zuijderboerevaart; impost 30-9-1786, pro Deo) Enkhuizen 
15-10-1786 Aafje Dirks, overl. /begr. ald. 1/5-5-1788 (impost 'op de kuijpersdijk, oud 46 jaaren, 
aan de sinkend koors overleeden', pro Deo); otr./tr. (4) (gerecht 'beide op de kuypersdijk') Enk
huizen 17-1/1-2-1789 Maritje van Leeuwen, geb. Broekerhaven, ged. Bovenkarspel 10-3-1760, 
j.d. van Enkhuizen, overl. ald. 9-10-1835 (Nieuwe Westerstraat), dr. van Hendrik Andries van 

Leeuwen en Meijnoutje Maartens Slot. 
4-5-1766: Maarten Jans Klerk lidmaat op belijdenis te Beets. 

3-8-176710' : Hij verschijnt voor de Beemster weeskamer om zijn erfdeel te ontvangen, aangezien hij 
door het huwelijk meerderjarig geworden is. Op dezelfde datum komt hij met attestestatie van Beets 
binnen te Nieuwe Niedorp. 

13-3-1768: Maarten Jans Klerk wordt samen met zijn huisvrouw te Etersheim en Schardam als lidmaat 
aangenomen, met de melding dat zij later naar Beets vertrokken zijn. Vandaar zullen zij dan weer naar 
Nieuwe Niedorp vertrokken zijn, want in september 1768 vertrekt hij vanuit deze plaats weer terug 
naar Beets. 

zo-8-1772: Maerten Klerk en Neeltje Jacobs, echtelieden van Etersheim en Schardam (DTB Oosthuizen), 
komen met attestatie weer te Beets binnen. met de aantekening dat zij later weer naar Etersheim en 
Schardam zijn vertrokken. 

zo-9-1778: zij komen met attestatie van Beets binnen te Etersheim en Schardam, en komen vandaar 
vervolgens weer met attestatie binnen Beets 11 augustus 1782. Hierna zullen zij verhuisd zijn naar Enk
huizen. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Beets: 

1. Jan Maartens de Klerk, ged. 16-7-1775, j .m. 'gebooren in de Beets bij Oosthuizen', landbou
wer, veehouder, dagloner, overl. Hoog en Laag Zwaagdijk 12-2-1833 (aang. Enkhuizen), 
otr./ tr. (1) (gerecht) Enkhuizen 12/27-4-1800 Engeltje de Griek, ged. Medemblik 14-6-1772, 
j.d. geb. Medemblik en won. Enkhuizen, overl. Enkhuizen 12-9-1820 (Romeinstraat), dr. 
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van Barend de Griek en Els je Claas; tr. (2) Enkhuizen 2-11-1828 Doortje Schermer, ged. Oos
terblokker 3-2-1788, ventster, overl. Enkhuizen 22-12-1865 (Zuiderboerenvaart), wed. van 
Arke Bijl, dr. van Freek Schermer en Rens je Pieters. 

Uit het tweede huwelijk vanJanMaartens Klerk nageslacht. 
2. Jacob Klercq, ged. 1-3-1778, begr. Beets 2-6-1783 'Een kind van M' . Klerk' (impost Hoorn 31-

5-1783,f 3, 'het lijk van Jacob Klercq op de Beets in de 4' classe overleden'). 
3. Jannetje de Klerk, ged. 10-11-1782, overl. Enkhuizen 17-8-1854 (Oude Westerstraat), otr./tr. 

(gerecht, j.m., j.d., beiden geb. en won. Enkhuizen, Jantje de Clercq 'sedert eenige tijt 
ontslagen uijt de directie van 't Aelmoeseniers en Nuuwe Arme Weeshuis') ald. 25-4/10-

5-1807 Tjipke de Wit, ged. Enkhuizen 5-3-1786, kuiper, over 1. ald. 13-5-1855 (Oude Wester
straat), zn. vanJanJurjaans de Wit en Sjoukje Tjepkes. 

Uit het vierde huwelijk, geb./ged. te Enkhuizen: 

4. Hendrik de Klerk, ged. 12-1-1791 (get. Meinouwtje Slot), metselaar, tr. Enkhuizen 26-5-1816 

GeertruiKroonstuiver, geb. /ged. Enkhuizen (Ev. Luth.) 5/7-1-1797, dr. van Albertus Kroon
stuiver en Hilletje Mooij. 

Zij worden nog te Enkhuizen genoemd 27 juni 1833 (geboorte dochter Wilhelmina), in 1840 
(volkstellingsregister) niet meer. Uit dit huwelijk nageslacht. 

5. Jacob Klerk, ged. 26-8-1792 (get. Meinouwtje Slot), metselaar, over 1. Den Helder 26-5-1846, 

tr. ald. 28-8-1828 WilhelminaMeijers, ged. Utrecht (r.-k.) 7-11-1807, over 1. Den Helder 13-11-

1877, dr. van Hendrik Meijers en Grietje Schouten. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

6. Maarten de Klerk, geb./ged. 20/22-10-1794 (get. Trijntje van Leeuwen), metselaar, over 1. Den 
Helder 14-3-1850, tr. Enkhuizen 10-9-1820AnnaMargarethaBusken, geb./ged. Enkhuizen 
(Ev. Luth.) 26/28-5-1795, naaister, dr. van Jan Buske en Gesina Helmers. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
7. Willem de Klerk, geb./ged. 24/26-10-1796 (get. Aaltje Ham), overl. Enkhuizen 25-10-1797 

(impost 27-10-1797, pro Deo, won. Prinsestraat, 'aan de masel overleeden'). 

Vlb. Pieter Jans Klerk, ged. Beemster 14-6-1750 ('van Spijkerboord'), j.m. van Benningbroek, 
schoenmaker, overl. Benningbroek (aang. Sijbekarspel) 19-12-1817, otr./ tr. (1) (impost Sijbe
karspel 6-9-1777, f 12) Benningbroek 7 /21-9-1777 Maartje Pieters Knol, j .d. van Benningbroek, 
overl. Benningbroek 6-11-1777 (impost Sijbekarspel 12-11-1777,f 3), dr. van PieterTheunis Cnol 
en Maartje Jans Kamp; otr./tr. (2) (impost Sijbekarspel 4-12-1778, f 3) Benningbroek 6/20-12-

1778 GeertjeDaniëls,j.d. van Nibbixwoud, overl. Benningbroek(aang. Sijbekarspel) 21-7-1815. 

In de lidmatenlijst van de Beemster van 1772 wordt hij genoemd aan de Middelweg, van de 
Buurt tot Hobrederweg. 
26-3-1775: Pieter Jans Klerk vertrekt met attestatie van de Beemster naar Benningbroek. 

21-1-1778 '°9: boedelscheiding russen Pieter Jans Clercq, won. Benningbroek, als in huwelijk gehad heb
bende Maartje Pieters Cnol, en Pieter Theunis Cnol, erfgenaam ab intestato van wijlen zijn dochter Maartje 
Pieters Cnol, mede won. Benningbroek. Hierbij wordt bepaald dat Pictcr]aus Cforcq o.a. ten goede kon-ic 

'de winkel met alle desselfs gereedschappen en 't gene daar verder aan dependeert'. Dit betreft waar
schijnlijk een schoenmakerswinkel, aangezien hij in zijn overlijdensakte als schoenmaker wordt aan
geduid; tevens wordt in 1794 in de 'staat en inventaris van nagelaten goederen' van wijlen zijn dorpsge
note Maartje Cornelis Stam, onder 'schulden en lasten des boedels' vermeld 'P. Clercq voor klompen'. "0 

3-1-1779"': Pieter Jans Klerk en Geertje Daniëls testeren mutueel voor notarisJakobSmit te Benningbroek. 
De kindersterfte in dit gezin was hoog, alleen zoon Jan (1786) heeft de kinderjaren overleefd. 

Uit het tweede huwelijk, geb./ged. te Benningbroek (DTB Sijbekarspel), overl./begr. te Ben
ningbroek/Sijbekarspel: 
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Contributie: Gewoon lid:€ 35,-(€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
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 machti
ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging lidmaatschap uitsluitend 
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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), Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA 
Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH 

Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

Deelnemers gevraagd voor het Project Genetische Genealogie in Nederland 

Vrijwel iedereen, die genealogisch onderzoek doet naar zijn of haar (mannelijke) voorouders, krijgt 
vroeg of laat te maken met 'puzzels' die vaak moeilijk op te lossen zijn. Men heeft bijvoorbeeld dui
delijk aanwijzingen om de opgebouwde stamreeks met nog enige generaties verder terug de tijd in te 
brengen, maar er ontbreekt bewijsvoering over het bestaan van één generatie een zogenaamde 'missing 
link'. Of er zijn een paar families met dezelfde weinig voorkomende achternaam (die soms vanuit het 
buitenland in Nederland zijn komen wonen) en waarbij het de vraag is of zij wel of niet een gemeen
schappelijke voorouder hebben. Ook is het mogelijk dat in een bepaalde streek families voorkomen 
die van oudsher hetzelfde (erfelijke) wapen voeren, maar waarbij een familieband in de mannelijke lijn 
oorkondelijk niet te bewijzen valt. En ook als er geen aanwijzingen zijn van verwantschap bijvoorbeeld 
door het voeren van verschillende achternamen kunnen families uit een bepaalde regio wel degelijk 
tot hetzelfde geslacht behoren, maar hoe is dat aan te tonen? Dergelijke hardnekkige 'puzzels' of open 
vragen kunnen nu mogelijk opgelost worden met behulp van DNA-techniek. We zullen de toepassing 
van deze techniek in het vervolg Genetische Genealogie noemen. Als u met een dergelijk hardnekkige puz
zel zit, dan is het 'Project Genetische Genealogie in Nederland' wellicht uw redder in de nood. Boven
dien geeft genetische genealogie antwoord op de interessante vraag welke route uw verre voorouders 
hebben gevolgd in de afgelopen duizenden jaren om daar terecht te komen waar u ze in de bronnen 
uiteindelijk tegenlcv.,am. Dit onderzoek geeft tevens ant"Woord op d e vraag tot welke 'grotere stan1-' van 

de menselijke familie u behoort. 
De Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 

Voorgeslacht' werken beiden mee aan het landelijke 'Project Genetische Genealogie in Nederland'. Het 
project is een initiatief van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 
in het kader van de viering van haar 125-jarig bestaan volgend jaar 2008. 

Sinds enige jaren is er sprake van een duidelijke toename in de belangstelling voor genetische gene
alogie, die enerzijds gegenereerd wordt door de uitbreiding van het aanbod van wat genetisch onder
zoek kan opleveren en die anderzijds ook zelf die uitbreiding van het aanbod genereert. Het belang van 
een betrouwbaar inzicht in het in Nederland voorkomend genetisch materiaal wordt al sinds geruime 
tijd door diverse disciplines onderschreven. De genetische genealogie belooft de horizon van genea-
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logisch onderzoek op termijn aanzienlijk te verbreden. Genetische genealogie biedt de mogelijkheid 
familierelaties vast te stellen die niet via archiefonderzoek vastgesteld kunnen worden en biedt tevens 
de mogelijkheid om die familierelaties die wel via geschreven bronnen vastgesteld kunnen worden bi
ologisch te bevestigen. Het project zal bestaan uit het verzamelen van zowel genetisch als genealogisch 
materiaal van enige honderden Nederlanders via het afnemen van wangslijm (middels het eenvoudig 
schrapen met een stokje van de binnenkant van de wang). Daarbij is gekozen voor het verzamelen van 
de erfelijke informatie over het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is altijd van de vader afkomstig en 
wordt in principe één op één doorgegeven. Kortom het Y-chromosoom van een vader en zoon zijn op 
zijn minst bijna geheel identiek. Ook over meerdere generaties blijft het Y-chromosoom vele gelijke 
kenmerken houden. De kleine mutaties die optreden helpen de 'stamboom' op te bouwen. Dit maakt 
het onderzoek naar het Y-chromosoom bij uitstek geschikt om gekoppeld te worden aan genealogisch 
onderzoek. Een hieruit voortvloeiend nadeel is dat het onderzoek naar het Y-chromosoom alleen maar 
gedaan kan worden met behulp van mannelijke donoren. Dat houdt in dat vrouwen, die informatie 
over de genetische stamboom van hun vaders familie willen ontvangen, een mannelijk familielid be
reid moeten vinden als donor op te treden. Mannen en vrouwen, die deze informatie willen ontvangen 
over bijvoorbeeld hun moeders familie, dienen een mannelijk lid van de moeders familie bereid zien te 
vinden als donor op te treden. Door middel van dit onderzoek wordt de haplogroep van de deelnemer 
vastgesteld; h t rotere familieverband, de 'stam', waar de familie uit afkomstig is. Zo kan ook min of 
meer vastgesteld worden welk traject over de wereld de voorouders in e stamreeks in de afgelopen 
duizenden jaren hebben afgelegd. De 16 markers op het Y-chromosoom die worden onderzocht geven 
aan welke andere families tot dezelfde familie of mannelijke stamreeks behoren. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Forensisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit 
Leiden onder leiding van professor Peter de Knijff. De werkgroep 'Projectgroep Genetische Genealogie 
in Nederland' heeft voor dit instituut gekozen vanwege de hoogstaande kwaliteit van het onderzoek. 
Daarnaast zal het Laboratorium het DNA van de deelnemers ook vergelijken met het DNA dat bij het 
laboratorium al_bekend is uit archeologisch onderzoek. Te noemen zijn onder meer: de Graven van 
Holland, de opgraving van het middeleeuwse kerkhof te Eindhoven en het verzamelde materiaal voor 
de zoektocht naar de 'Oer-Vlaardinger'. Het is de bedoeling om de eerste resultaten medio 2008 aan 
de deelnemers mee te delen. Tijdens het congres dat in oktober 2008 zal worden gehouden, zullen de 

. •· bereikte resultaten naar buiten worden gebracht. Deelnemers hebben de mogelijk te kiezen voor open-

1
1 baar heid van de gegevens of niet. De eerste 300 deelnemers, die zich aanmelden, krijgen de mogelijk

heid de resultaten (eventueel) gekoppeld aan een geïllustreerde) stamreeks, te publiceren in een boek. 
Dit boek zal onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen
kunde, de Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht' worden uitgegeven. Vanzelfsprekend dienen de deelnemers zich ervan bewust te 
zijn dat het biologische erfelijke materiaal in niet alle gevallen 100% gelijk hoeft te zijn aan dat wat het 
'papieren' onderzoek aan genealogisch materiaal heeft opgeleverd. Het DNA-onderzoek blijft beperkt 
tot 16 markers, die voor de genealogie van belang zijn. Het onderzochte materiaal zal nergens anders 
voor gebruikt worden. Erfelijke ziekten kunnen en zullen bijvoorbeeld hier niet uit aangetoond wor
den. Het materiaal blijft alleen bewaard voor dit onderzoek wat contractueel vastgelegd wordt tussen 
de deelnemende verenigingen en het Forensisch Laboratorium. Een dergelijk onderzoek met de door 
de werkgroep gewenste kwaliteit (haplogroep en 16 markers) en zorgvuldigheid zal bij een deelname 
van minstens 400 personen€ 155,- per persoon bedragen. 

Deelnemers aan dit hoogst interessante project, dat een nieuwe fase inluidt in het genealogisch 
onderzoek in Nederb.nd, kunnen z ich per e-mail of schriftelijl-c aanmelden of verdere inlichtingen 

verkrijgen bij Toon van Gestel, email: awjmvangestel @cs.com of 040-2524598, Prins Alexanderstraat 
16, 5616 BLEindhoven. 

Degenen, die zich opgegeven hebben als deelnemer, worden uitgenodigd om op 24 januari 2008 aan
wezig te zijn op de 'innamedag' te Leiden. Op deze dag zal een lezing gehouden worden over genetische 
genealogie en worden de monstersetjes uitgedeeld en kunnen na het afnemen van het wangschraapsel 
weer worden ingeleverd. Voorts zullen alle deelnemers worden gevraagd - indien voorhanden - een 
goed uitgewerkte stamreeks in te leveren. Locatie: zaal 028 in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 

2311 BD Leiden. Tijd: 13.30-15.00 uur, 24 januari 2008. 

De werkgroep bestaatuitdrs.H.Aeij eltsAverink,L. A. F. Barjesteh van WaalwijkvanDoorn, drs.A. W. J. M. 
van Gestel, C. E.G. ten Hou te de Lange, B. de Keijzer, dr. M. S.F. Kern p, dr.J. W. Koten en dr. F. X. Plooij. 
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Utrechts Nieuwsblad 1893-2005 digitaal toegankelijk 

Het Utrechts Archief heeft besloten tot het digitaal toegankelijk maken van het Utrechts Nieuwsblad 
over de periode 1893-2005. Iedereen kan deze krant straks op een efficiënte en gebruikersvriendelijke 
manier thuis via internet (periode 1893-1937) of op de studiezaal van Het Utrechts Archief (periode 
1893-2005) raadplegen. Het Utrechts Nieuwsblad wordt gepubliceerd via de applicatie 'Gedrukte Ma
terialen'. Deze applicatie is speciaal toegesneden op het via internet aanbieden van gedrukte documen
ten zoals kranten, brieven, verslagen, etc en voldoet aan de eisen die HUA stelt aan her presenteren van 
historische kranten. Ook biedt de applicatie 'Gedrukte Materialen' goede zoekmogelijkheden. Zo kan 
het programma omgaan met spellingsvarianten en fouten die door de geautomatiseerde tekstherken
ning zijn ontstaan. Daarnaast wordt een goede beveiliging tegen misbruik geboden. Het Utrechts 
Nieuwsblad komt deels beschikbaar via de website van HUA: www.hetutrechtsarchief.nl. 

Wageningse archiefinventarissen digitaal beschikbaar 

Met ingang van 20 september 2007 biedt her Gemeentearchief Wageningen (GAW) onderzoekers en 
belangstellenden drie nieuwe handige hulpmiddelen. De inventarissen van her oud archief (1335-1815) 
en het oud rechterlijk archief (1542-1811) staan vanaf die dag namelijk op de gemeentelijke website. Ook 
een overzicht van alle 155 archieven die het GAW beheert, is op de site geplaatst. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herziening van de inventarissen van de twee oudste 
archieven van de gemeente Wageningen. De voormalige inventarissen dateerden uit de jaren dertig van 
de vorige eeuw en waren alleen in gedrukte of ges tencilde vorm beschikbaar. De informatie uit deze 
inventarissen inclusief uitbreidingen is nu in de computer gezet en alle stukken en beschrijvingen zijn 
opnieuw gecontroleerd. Verder zijn de bestaande beschrijvingen op verschillende plaatsen aanzienlijk 
uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld nu vele persoonsnamen in de inventarissen te vinden, een mooie hand
reiking voor met name de stamboomonderzoeker! Daarnaast is er voor het eerst een volledig overzicht 
gemaakt van alle 155 grotere en kleinere archieven die bij het Gemeentearchief Wageningen te vinden 
zijn. Ook dat overzicht staat nu op de gemeentelijke website. 

Alle drie documenten zijn als pdf-bestand op de website van Wageningen geplaatst. Deze actie is een _ 
eerste stap in de gewenste verdere digitalisering van het Gemeentearchief. In de toekomst moeten meer ~ 
inventarissen digitaal worden ontsloten. Momenteel wordt nog onderzocht wat daarvoor de beste en 
meest haalbare manier is. Voorlopig is alvast met deze stap een eind tegemoet gekomen aan de wensen 
van veel archiefbezoekers. 

De webpagina van het Gemeentearchief Wageningen is te vinden op de website van de gemeente: 
www.wageningen.nl. Klik daar op de link in het nieuwsbericht over het Gemeentearchief. 
Wie liever toch een inventaris op papier heeft, kan die bestellen bij het Gemeentearchief. Email: ge
meentearchief@wageningen.nl of telefonisch: (0317) 492 631. De Inventaris Oud Archief kost€ 7,50 en 
de Inventaris Oud Rechterlijk Archief€ 4,- euro. Verzendkosten€ 3,- per bestelling Vermeldt duide
lijk uw naam en postadres en welke inventaris(sen) u wilt ontvangen. 

Nieuwe leden 

131624 Dhr.J.J. Vegt, Coulissen 143, 4811 DX Breda 
131625 Dhr.d rs P. E. E. Henssen, Ringslang 17, 3824 VD Amersfoort 
131626 Dhr. E. Leijten, Van derTakstraat 82, 3071 LM Rotterdam 
131627 Dhr. H.R. Klip, Gamander 10, 8252 DC Dronten 
131628 Dhr. E. Hoek, Talmastraat 160, 4812 KE Breda 
131629 Dhr.J.W. Walraven Borst, Bosappelgaarde 4, 3824 BP Amersfoort 
131630 Dhr.J. Hendriks van Warbij , Ridderstraat 39, 5311 CL Gameren 
131631 Dhr.R.R.J. van Stijn, Vesting 49, 3961 LN Wijk bij Duurstede 
131632 Dhr.J.W. Schröder, Steenweg 74D, 5301 HN Zaltbommel 
131633 Mw. M. Bode, Hagepreekgang 13, 4331 G R Middelburg 
131634 Mw.E. van Kreuningen, Bahnhofstrasse 16, D-79805 Eggingen, Duitsland 
131635 Mw.A.C. Meijer-Ie Clercq, Toccatastraat 39, 1312 TK Almere 
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131636 Dhr.W.A. Mulder, Hilsondusstraat 87, 3291 HD Strijen 
131637 Dhr.G. L. van Bekkum,Jan van Arkel weg 1, 3791 AA Achterveld 
131638 Mw.C.C. Scholten-de Groot, Fortunalaan 142, 7321 GN Apeldoorn 
131639 Dhr. P.A. Welling, Zeelt 4, 4007 NV Tiel 
131640 Dhr.D.S. Knibbe, Piuslaan 54, 5614 CM Eindhoven 
131641 Dhr.J.W.A.M. Beckers, Napo 899, 3509 VP Utrecht 
131642 Dhr. W. F.J. Krommendijk-Tuinhof, P s Gerbrandystraat 3, 8802 RRFraneker 
131643 Dhr. R. P. Hildering, Kogerwatering 50, 1541 xn Koog aan de Zaan 
131644 Dhr.J.A.M. Peijnenburg, Amethiststraat 30, 3051 VD Rotterdam 
131645 Dhr. W. P. Pool man, Herenstraat 82, 1211 cc Hilversum 
131646 Dhr. P. Hervij, Ruisvoornstraat 20, 1317 NL Almere 
131647 Dhr.R. Barleeus Garrelfs, De Wulp 11, 7905 CN Hoogeveen 
131648 Dhr.P. Terpstra, Mevrouw De Rooweg 103, 9203 ns Drachten 
131649 Mw.J.W. Gouw-Boer, Meikoninginlaan 11, 2645 NS Delfgauw 
131650 Dhr.J.P. van Geffen, Achlumerdijk 33, 8862 AK Harlingen 

Agenda afdelingsbijeenkomsten 

8 dec 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Wapen van Emmen, Schirmerweg 1, Emmen. 
Lezing door de heer M. Bulte: "Migratie vanuit Oost-Drenthe" en tevens presentatie van het boek 
met dezelfde titel. 

8 dec 14.00 uur.Afdeling Twente 
Partycentrum Luttikhuis Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal. 
Lezing door de heer Tonnie Peters: "Genealogisch onderzoek en de Overijsselse Bibliotheek Dienst". 

10 dec 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid", Grotestraat 12, Oploo. 
Lezing door mevrouw Schreuder-Derks: "De geloofswereld van onze voorouders". 

11 dec 20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 
Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Contactavond met als thema: "Mijn eigen verhaal". 

12 dec 19.30 uur.Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Lezing van de heer H. de Vos: "De archieven van de VOC". 

12 dec 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht. 
Lezing door de heer A. Doedens: "Lokale geschiedenis in beelden: identiteit in zicht(elijk). De geschiede
nis van De Bilt''. 

13 dec 19.30 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Lezing door mevrouw Van Kleinwee-van den Dijssel: "Genealogisch onderzoek in de archieven van 
de Nederlandse Spoo1wegen". 

15 dec 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Zalencentrum "Intermezzo", Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Lezing door de heer J. C . B:auer: "De sprekende familiegeschiedenis". 

15 dec 14.00 uur.Afdeling Amersfoort e.o. 
Restaurant "Oud Leusden", zaal "Trekerhof', Vlooswijkseweg 1, Leusden. 
Lezing door de heer R.J. P. M. Vroom en: "Wapengekletter - Op zoek naar de heraldische bronnen van 
onze familie". 

Eindejaarssluiting Verenigingscentrum 
Het Verenigingscentrum te Weesp is van 22 december 2007 tot en met 3 januari 2008 

voor bezoekers gesloten. Op zaterdags januari 2008 is iedereen weer welkom. 
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1. Trijntje, ged. november 1779, begr. 18-1-1781. 

2. Jan, geb./ged. 10/15-4-1781, begr. 9-3-1782. 
3. Trijntje, geb./ged. 3/8-6-1783, begr.19-6-1783. 
4. Trijntje, ged. 13-2-1785, begr. 16 of 21-2-1785 ('t kind van Pieter Clercq a Benningbroek'). 
5. Ariaantje, ged. 13-2-1785, begr. 16 of 21-2-1785, tweeling met voorgaande. 

6. Jan Klerk, geb./ged. 25/27-8-1786, arbeider, over 1. Benningbroek 24-7-1864 ( ongehuwd). 
7. Daniël, geb./ged. 7/9-12-1787, begr.13-2-1789. 
8. Trijntje, geb./ged. 31-3/5-4-1789, begr. 21-4-1790. 
9. Trijntje, geb./ged. 13/20-6-1790, begr. 6-7-1790. 

10. Daniël, geb./ged. 12/14-8-1791, begr. 10-10 of 15-11-1793 ('t kind van Pieter Clercq a Ben
ningbroek'). 

11. Cornelis, ged. 13-1-1793, begr. 10-10 of 15-11-1783 ('t kind van Pieter Clercq a Benning
broek'). 

12. Daniël, ged. 23-2-1794, begr 27-3-1795. 
13. Cornelis, geb./ged. 18/22-11-1795, begr. 22-1-1800. 

Vlc. Jan Jans (de) Klerk, geb. Beemster, ged. De Rijp 6-10-1754 (als 'Jan Boeij'), j.m. geb. Beem
ster en won. Purmerend, arbeider, overl. Purmerend 25-3-1816 (won. op het Nieuwland), 
otr./tr. (impost 29-4-1785 pro Deo) ald. 1/15-5-1785 Antje Steen, geb./ged. Purmerend (Ev. Luth.) 
27/29-11-1761, j.d. geb. en won. Purmerend, overl. ald. 20-4-1819 (won. op het Nieuwland), dr. 
van Tedel Arend Steen en Maria Matthijs de Rue. 
Jan Jansen Klerk wordt als gereformeerd lidmaat aangenomen te Oudorp 25 januari 1780, hij vertrekt 
vandaar met attestatie naar Purmerend waar hij 19 september 1783 binnenkomt. 

Uit dit huwelijk, ged. te Purmerend: 

1. Trijntje Jans Klerk, ged. 21-5-1786 (get. Maria de Ru), werkster, overl. Purmerend 1-2-1833 
(won. op het Nieuwland), tr. (gerecht) Purmerend 14-5-1808 Dirk Stam, geb. Purmerend 
ca. 1759, arbeider, overl. ald. 30-10-1816 (won. op het Nieuwland, oud 57 jaar), verm. zn. 
van Willem Stam en Lijsbet Pieters. 

Dirk otr./tr. (1) Purmerend 24-10/7-11-1790 Dina Elisabeth Kreuger, wed., over!. ald. 6-12-1806 
(lidmatenlijst). 

Trijntje Klerk komt 4 december 1807 binnen te Purmerend met attestatie van Akersloot. 
2. Maria Jans Klerk, ged. 21-8-1788 (get. Maria de Ru), begr. Purmerend 3-10-1798 (impost, 'het 

lijkje van MietjeJanze Klerk', pro Deo). 
3. JannetjeJans Klerk, ged. 9-10-1791 (get. Maria de Ru), begr. Purmerend 17-10-1798 (impost, 

pro Deo). 

Vid. Cornelis Jans Klerk, ged. De Rijp 18-1-1756, schoenmaker, overl. Beemster 28-10-1827, tr. 
(impost Hoornf 6, 'CornelisJansz Klerk, wonende op de Beets, zullende trouwen met Geertje 
Everts van Dijk, wonende meede aldaar') Beets 11-1-1794 GeertjeEvertsvanDijk, geb. verm. Ou
dendijk na 10-12-1769 (hiaat doopboek tot en met 7-6-1777), begr. Beemster 4-11-1802 ('van de 
Klijne Buurt, opt Kerkhof voor den Arme', pro Deo), dr. van Evert Cornelis van Dijk en Antje 
Cornelis Smit. 
Crelis]anszen Clerk, 'in 't weeshuis', lidmaat op belijdenis Beemster 23-6-1780. 

In juni 1784 wordt Krelis Jansz Klerk te Beemster vermeld als lidmaat, wonende aan de Middel weg, 
op het traject van Volgerweg tot Rijperweg. In de lidmatenlijst van september 1789 wordt, onder ver
melding van buiten de Beemster wonende lidmaten, op de Beets vermeld Crelis]anse Klerk. In oktober 
1792 krijgt Crelis Janze Klerk attestatie van de Beemster naar Beets, waar hij 6 november 1792 wordt in-
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getekend. Later is, blijkens vermeldingen bij het begraven, dit echtpaar naar Middenbeemster (Kleine 
Buurt) vertrokken. 

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

1. Trij'ntje Klerk, geb./ged. 15/22-3-1795, begr. Beets 22-10-1802. 

2. Antje Klerk, geb./ged. 5/10-12-1797, begr. Beemster 8-11-1802 ('van de Klijne Buurt', 'op t 
Kerkhof voor den Arme', pro Deo). 

3. Jantje Klerk, geb./ged. 12/15-9-1799, begr. Beets 7-10-1802. 

Vle. Pieter Jans Klerk, ged. Beets 24-3-1754, j.m. in de Beemster, landman, overl. Heerhugo
waard 1-6-1831, otr./ tr. Beemster 8/22-4-1781 Geertje Jans Leeuwenkamp, ged. Beemster 15-3-

1761, j.d. in de Beemster, overl. Heerhugowaard 26-10-1826, dr. van Jan Teunis Leeuwenkamp 

en Maartje Maartens Huigen. 
Bij zijn doop en in zijn overlijdensakte worden, abusievelijk, als moeder respectievelijk vermeld Maertjen 
Jans en Maartje Beets. Blijkens (o.a.) het weeskamerarchiefis hij echter een zoon van Maartje Cornelis Minnes. 

7-6-1779"': Pieter Jans Klerk compareert voor de Beemster weeskamer teneinde zijn ouderlijk erfdeel te 
ontvangen, 'volgens doopcedule vertonende zijn meerderjarigheijd'. 

20-8-1782"3: Pieter Jans Clercq, is wonende 'in de Waart' (Heerhugowaard). 
27-4-1786: Na er al enige tijd gewoond te hebben, wordt dit echtpaar te Oudorp als lidmaat aangeno

men ( Overigens woonde in de Schermer onder Oudorp een, niet verwante, Pieter Klerk, welke kinderloos 
overleed 14 april 1806, 72 jaar oud, vermoedelijk gehuwd met Neeltje Ruiter, overleden 13 april 1806, 64 
jaar oud (Oudorp overlijden successie, gequalificeerde)). 

Uit dit huwelijk: 

1. Maartje, ged. Beemster 30-12-1781, begr. ald. 11-1-1782 (won. 'aan de Suijdringdijk'). 
2. Maartje Pieters Klercq, begr. Oterleek (impost Heerhugowaard 3-3-1783, pro Deo). 

Haar doop is niet te Beemster gevonden, evenmin als te Oudorp (in deze laatste gemeente was 
in de periode van 25 augustus 1782 tot en met 20 april 1783 de post van predikant vacant, hetgeen 
mogelijk tot enige hiaten in de doopinschrijvingen heeft geleid). 

3. N.N., begr. Oterleek (impost Heerhugowaard 14-2-1784 'heeft Pieter Klercq aangeegeven 
het lijk van sijn dogtertie ongedoopt gestorven is te Oterleecq begrave pro deo'). 

4. Jan Pieters Klercq, ged. Oudorp 6-2-1785, begr. Oterleek (impost Heerhugowaard 16-2-1785, 

pro Deo). 
5. Jan Klerk, geb./ged. Heerhugowaard/Oudorp 30-12-1785/1-1-1786, beroep 'boerenbedrijf, 

over 1. Heerhugowaard 25-11-1826 ( ongehuwd). 
6. Maartje Pieters Klerk, ged. Oudorp 22-7-1787, begr. Oterleek (impost Heerhugowaard 24-9-

1787,!3). 

7. Jacob Pieters Klerk, ged. Oudorp 6-7-1788, begr. Oterleek (impost Heerhugowaard 11-4-

1789,f3). 

8. Sijmen Pieters Klerk, ged. Oudorp 27-9-1789, begr. Oterleek ( over!. successie (gequalificeer
de) Heerhugowaard 29-4-1806, '16 jaaren'). 

9. Maartje Klerk. geb./g e d . Heerhugowaard / Oudorp 17/ 21-4-1793, over!. Ve enhuizen 11- 3 -

1845, tr. Heerhugowaard 8-4-1819 Klaas Blom, ged. Egmond Binnen 12-7-1795, landman, 
overl. Obdam 1-9-1853, zn. van Jacob Blom en Trijntje Blokker. 

Klaas tr. (2) Veenhuizen 23-10-1846 TrijntjedeMaijer, geb./ged. Hoogwoud 25/28-2-1799, wed. van 
Jan Helder, dr. van Klaas de Maijer en Antje Koeten. 

10. Grietje Klerk, geb./ged. Heerhugowaard /Oudorp 29/30-11-1794, overl. Oudorp 3-2-1869, 

tr. (1) ald. 16-2-1823 Cornelis Schoen, ged. Oudorp 10-7-1796, timmerman, overl. ald. 20-

6-1832, zn. van Arien Dirks Schoen en Guurtje Jacobs Voerman; tr. (2) Oudorp 23-2-1837 

Klaas Hoogendijk, ged. Heerhugowaard 26-10-1802, overl. Sint Pancras 1-1-1873, zn. van 
Pieter Klaas Hoogedijk en Neeltje Pieters Hoogland. 
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11. Geertje Klerk, geb./ged. Heerhugowaard/Oudorp 12/13-4-1800, over 1. Oudorp 24-3-1837, tr. 
Sint Pancras 30-12-1821Jan Visser, geb./ged. Sint Pancras 16-9/10-11-1799, landman, over 1. 
Koedijk 16-9-1880, zn. van Ariën Visser enJannetje Klaver. 

Jan tr. (2) Oudorp 24-12-1837 Antje Oudes, geb./ged. Oudorp 4/6-4-1800, over!. ald. 27-5-1850, 
wed. van Hark de Vries, dr. van Cornelis Jacobs Oudes en Grietje Dirks Houtkooper; tr. (3) Oudorp 
12-9-1850 Maartje Tjallewal, geb. Noord-Scharwoude 10-3-1820, over!. Koedijk 26-6-1880, dr. van Jan 
Tjallewal en Neeltje Houtkooper. · 

Vlf. Cornelis Jans Klerk, ged. Beets 16-7-1758, j.m. in de Beemster 'aan de Oosthuijserweg', 

veehouder, kerkmeester (1804-1805,1807-1809), diaken (1805-1807,1810-1811,1822), ouder

ling (1811-1813,1815-1818) en notabele (bij K.B. d.d. 6-1-1821) in de Hervormde gemeente te 

Beemster"<, onderpoldermeester van de Arenbergerpolder (1811-1839)115, overl. Beemster 21-

8-1839, otr./ tr. ald. 17/31-3-1782Lijsbeth]ans Leeuwenkamp, ged. Beemster 20-4-1755, j.d. in de 

Beemster 'aan deJisperweg', overl. Beemster 20-11-1826, dr. van Jan Teunis Leeuwenkampen 
Maartje Maartens Huigen. 
Na hun huwelijk vertrekken zij naar de Purmer, waar hun kinderen te Ilpendam gedoopt worden. 

20-8-1782"6 : voor dijkgraaf en hoogheemraden van de Beemster compareert Cornelis Jans Clercq, 'woo
nende in de Purmer', voor hemzelf en de navolgende supplianten: Grietje Pieters Clercq, wed.Jacob Muus 
Beets, wonende in de Beemster, Pieter Jans Clercq, wonende 'in de Waart' (Heerhugowaard), en Reijer 
Muuses, als in huw. hebbende Maritje]ans Clercq, ' tot Axwijk woonagtigh'. Grietje Pieters Clercq is voor de 
helft, en haar neef Cornelis Jans Clercq met zijn broer en zuster ieder voor 'een sesde part' eigenaar van 
drie morgen en 160 roeden land in de Beemster, bekend onder de letter A, genaamd 'de Poltum'. Na 
eerder overgeboekt te zijn van de naam van hun moeder en grootmoeder, Geertje Paulus Doets, op hun 
eigen naam, hebben zij op 30 april 1782 'in publicque veilingeinde Beemster' dit land verkocht aan 
Jacob Hartogh, wonende te Beemster, voor f 2891. Tevens transporteren zij op die datum vijf morgen land 
in no. 22 A. R. aan Sijvert van der Burg, 'Raad in de vroedschap der stad Purmerent', voor f 4000. Tenslotte 
hebben zij aan Cornelis Si/ver verkocht 'de nomber van vijfhonderd dertien roeden wij land, geleegen op 
Cruijsoord, onder de Jurisdictie der stad Hoorn', voor f 630. 

Volgens procuratie voor notaris Bernardus Se/leger te Purmerend, d.d. 13-6-1782"7, heeft Cornelis Jans 
Klerk van de overige comparanten volmacht gekregen om deze transporten voor dijkgraaf en hoog
heemraden van de Beemster, alsmede het gerecht van Hoorn, te bekennen. 

8-12-1797: graf G nr. 8 in de Beemster kerk wordt 'overgetekend op de naam van Cornelis Klerk in 
huwelijk hebbende Lijsbet Jans Leeuwenkamp dochter van Jan Teunis Leeuwenkamp die er in begra
ven is en verdere erven van laatstgenoemden, mits caveerende voor alle namaning'. In 1809 koopt hij de 
'verder portien van de Eigenaars' (legger der graven, Beemster). 

In 1799 is Cornelis Klerk lidmaat te Ilpendam, wonende in de Purmer, en vertrekt van daar met at
testatie naar de Beemster 31 mei 1802, alwaar hij op 12 oktober 1802 wordt ingetekend. Daar heeft hij 
gewoond aan de Hobrederweg, tussen de Purmerenderweg en Nekkerweg, waar hij de boerderij 'de 
Glazekas' in zijn bezit had."' 

Cornelis Klerk was 28 jaar lang, tot aan zijn overlijden op 81-jarige leeftijd, als adjunct van de opper
poldermeester van de Arenbergerpolder, betrokken bij het polderbestuur. In januari en februari 1818 
maakte hij samen met een aantal andere kerkenraadsleden een reis naar Nienhuizen (Neuenhaus) in 
het graafschap Bentheim om daar de dominee Schotsman te horen. Wegens het vertrek van ds. G.J. van 
der Kuijp naar Breukelen moest de Beemsterkerk namelijk een nieuwe predikant hebben. Hiervan is 
een uitgebreid reisverslag bewaard gebleven."9 Zij vertrekken met de veerboot van Amsterdam naar 
Elburg, van waar de reis in etappes per postkoets wordt vervolgd. Tussen Zwolle en Hardenberg ver
wonderen zij zich over het heidelandschap, met herders: 'Zoo reizende dachten wij aan onze gelukkige 
Beemster, daar hier niets anders te zien was als zand. Met onze Beemstersche boerenwagens zouden 
wij hier niet terecht kunnen. Maar wij waren gezond en vermaakten ons onderling in groote vriend
schap'. Op hun reis ontmoeten ze een Engelsman 'die zeer knorrig was en met pistolen beladen'. Het 
is nacht als zij verder rijden en ieder probeert, zo goed en zo kwaad als het gaat, wat te slapen. De En
gelsman wordt echter al 'knorriger', vooral omdat de kerkenraad het inwendige van de postkoets heeft 
uitgesloopt om het zich wat gemakkelijker te maken. 'We hielden ons eerst wat stil en eindelijk begon 
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Cornelis Klerk maar wat verhalen te vertellen, die vrij leugenachtig waren, maar ons zeer vermaakten, 
evenals de Engelsman, die Hollands verstond. Zoo sjokten wij verder en bereikten eindelijk Ulsem, 
waar we onze intrek namen in het Rustende Hart'. De terugreis over de Zuiderzee duurde vanwege het 
slechte weer ruim dertig uur. Ds. Schotsman werd met algemene stemmen beroepen, doch bedankte, in 
zijn plaats kwam Ds. Van Dam. 

In 1830 woonde Cornelis Jans Klerk aan de Hobrederweg nr. 411, en had twee werklieden en twee dienst
bodes in dienst. "0 

Uit dit huwelijk, ged. te Ilpendam: 

1. Maartje Cornelis Klerk, ged. 5-11-1786, overl. Beemster 5-11-1840, tr. ald. 28-2-1813 Hendrik 
Pieters Eijssen, geb. Beemster 23-12-1787 (doopsgezind geboortenboek), overl. ald. 4-5-

1863, zn. van Pieter Pieters Eijssen en Aagje Hendriks Bouman. 
2. N.N., overl. Purmer, begr. Ilpendam (impost 20-2-1788,f 3, 'een eerstgeb. kind van Corne

lis Klerk'). 
3. Jan Cornelis Clerq, ged. 15-8-1790, over 1. Purmer, begr. Ilpendam (impost 23-8-1790,f 3). 

4. Jan Cornelis Klerk, volgt VII. 

VII. Jan Cornelis Klerk, geb. Purmer, ged. Ilpendam 7-8-1791, veehouder, hoofdingeland 
(1849-1867) en hoogheemraad (1851-1852,1854-1855) van de Beemsterm, diaken (1820-1821,1822-

1823,1827-1828) en ouderling (1835-1836) in de Hervormde gem. ald.'22, keurmeester van de 
stieren (1841)"3, gemeenteraadslid Beemster (1844,1846,1849,1850,1861)"4, overl. Beemster 25-

7-1867, tr. ald. 28-2-1813 Neeltje Simons Bouman, geb./ged. Beemster 24/30-8-1795, overl. ald. 
26-1-1843, dr. van Simon Hendriks Bouman en Maartje Jans Kwadijk. 
Aanvankelijk wonen zij na hun huwelijk in de Wijdewormer, aan de Noorderweg. Zij zijn dan lidmaat 
te Purmerend, en komen vandaar met attestatie naar de Beemster 16 juni 1817. Zij vestigen zich aldaar 
aan deJisperweg nr. 257, in de stolpboerderij 'Boschzigt', op 81 D.K. (Dijk Kavel). In 1830 hebben zij een 
werkman en twee dienstbodes in dienst. "0 

Jan Klerk had eigendomsrechten in zes boerderijen te Beemster en Wijdewormer. In de periode 1854-

1859 heeft hij een landbezit van meer dan 63 bunder, en omstreeks 30 koeien en 100 schapen."' In deze 
tijd behoorde hij hiermee tot de grootste ingelanden. Uit hoofde van zijn functies binnen het polderbe
stuur nam hij deel aan de vergaderingen hiervan, die beurtelings op het stadhuis te Purmerend en het 
burgerweeshuis te Amsterdam gehouden werden. Dit polderbestuur bestond enerzijds uit de grootste 
ingezetenen (waaronder de aangetrouwde families Bouman en de Heer), anderzijds uit representanten 
van de oude regentenfamilies. In 1850 en 1852 was hij , als hoogheemraad, lid van de commissie voor 
opname van de polderomslagen, in 1853 en 1855 lid van de commissie ter bepaling van de glooiing van 
de buitendijk van het Noordhollandsch Kanaal. 

Hij wordt vermeld op de 'Wapenkaart van Heeren Hoofdingelanden van het Waterschap de Beem
ster', echter met blank schild. "6 

Neeltje Bouman was een nicht van de Beemster historicus en schrijver Jacobus Bouman (1799-1877). Op 
de intekenlijst van diens 'Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster' (Purmerend, 1857), heeft Jan 
Klerk zich ingetekend voor een exemplaar op 'best papier' . Na het overlijden van zijn schoonvader Si
monBouman, in 1839, heeftJanKlerk tot aan zijn dood jaarlijks een legaat van 1.000 gulden verstrekt aan 
diens tweede vrouw Maria Christina Wilhelmina Overmann, die in 1867 te Düsseldorf woonde."' 

De omvangrijke erfenis van dit echtpaar moest onder 13 kinderen verdeeld worden. De jongste zoon 
wordt in het testament echter iets bevoordeeld: 'Dat bovengenoemde erflater de heer Jan Klerk Corne
liszoon, bij zijn testament, op den 8 november 1853, voor Simon de Vries, notaris te Purmerend, verle
den na herroeping aller vroegere door hem gemaakte testamenten heeft gelegateerd aan zijn jongsten 
zoon de aangever Jan Klerk Junior, het gouden zakhorlogie met ketting en toebehooren, zoodanig als 
hetzelve tijdens het passeren der acte bij den heer erflater in gebruik was.'"' 

Uit dit huwelijk: 
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1. Lijsbeth Klerk, geb. Wijdewormer 21-10-1814 (aang. Jisp), veehoudster, overl. Beemster 19-1-
1890, tr. ald. 4-11-1838 CassenMehrings, geb./ged. Beemster/Purmerend (Ev. Luth.) 30-3/11-4-
1810, veehouder, over 1. Beemster 16-2-1889, zn. van Cassen Mehrengs en Geertruij Meijers. 

2. SijmenKlerk, geb. Wijdewormer 21-11-1815 (aang.Jisp ), landman, over 1. Beemster 13-4-1881, 
tr. ald. 31-3-1839 Wilhelmina Poen, geb. Enkhuizen 9-11-1815, overl. Oosthuizen 10-10-

1875, dr. van Adrianus Poen en Bregje van der Velden. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

3. Maartje Klerk, geb. Beemster 26-11-1817, overl. Purmerend 28-3-1894, tr. Beemster 25-4-1841 
Cornelis Henricus Switzer, geb. Nieuwer-Amstel 16-8-1818, veehouder, overl. Beemster 6-

12-1857, zn. van Jan Switzer en Aagje Kort. 
4. Geertje Klerk, geb. Beemster 19-8-1819, overl. ald. 22-9-1819. 

5. Geertje Klerk, geb. Beemster 24-2-1821, overl. Wijdewormer 25-2-1898, tr. Beemster 25-4-

1847 Klaas Couwenhoven, geb. Zaandijk 24-4-1825, landman, overl. Wijdewormer 23-2-
1910, zn. vanJ an Couwenhoven en Trijntje van Hoorn. 

6. Cornelis Klerk, geb. Beemster 17-11-1822, overl. ald. 6-12-1822. 
7. Cornelis Klerk, geb. Beemster 5-4-1824, landman, overl. Alkmaar (aang. Schermerhorn) 

12-4-1904, tr. Beemster 25-4-1847 Geertje Plas, geb. Schermerhorn 10-8-1821, overl. ald. 23-
5-1861, dr. van Klaas Plas en Geertje Willig. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
8. Hendrik Klerk, geb. Beemster 30-8-1825, overl. Schermerhorn 20-5-1863, tr. Beemster 13-3-

1853AkkeRodenburg, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 7-10-1834, overl. Schermer
horn 12-5-1863, dr. van Klaas Feddes Roden burg en Antje Atzes van der Ley. 

Hun kleinzoon Hendrik Klerk, geb. Heerhugowaard 18-5-1882, over!. Leiden 19-7-1943 (aang. 
Oegstgeest), zn. van Jan Klerk en Neeltje Kuit, is burgemeester van Krommenie (van 16 maart 1916 
tot eervol ontslag op 26 maart 1938). De Burg. Klerkstraat te Krommenie is naar hem vernoemd. 

9. Pieter Klerk, geb. Beemster 26-12-1826, veehouder, over 1. Scheveningen 4-1-1915 (won. Oter
leek), tr. Beemster 26-4-1857 Cornelia Kreuger, geb. Beemster 28-12-1828, over 1. ald. 23-6-
1866, dr. van Jan Kreuger en Eijtje de Boer. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
10. Aaltje Klerk, geb. Beemster 26-2-1828, over 1. ald. 14-10-1904, tr. ald. 13-4-1851 Frederik Köh

ne, geb. Zaandam 20-5-1826, veehouder, overl. Beemster 16-6-1903, zn. van Johan Harman 
Köhne en Catharina Heijnis. 

11. Neeltje Klerk, geb. Beemster 15-6-1829, over 1. ald. 30-12-1891, tr. ald. 31-5-1857 Klaas de Heer, 
geb. Beemster 18-7-1829, veehouder, over 1. ald. 18-9-1904, zn. van Aris de Heer en J annetje 
Hoogland. 

12. Try·ntje Klerk, geb. Beemster 12-2-1831, overl. De Rijp 8-12-1909, tr. Beemster 20-3-1859 
Pieter Kramer, geb. Beemster 15-10-1828, veehouder, overl. ald. 19-11-1886, zn. van Sijmen 
Kramer en Beletj e Rus. 

13. Aagje Klerk, geb. Beemster 22-9-1832, overl. Purmerend 11-2-1907, tr. Beemster 27-4-1862 
Floris Lakeman, geb. Edam (Purmer) 7-3-1835, landman, overl. Ilpendam 9-10-1882, zn. 
van Jan Lakeman en Eegje Kloker. 

14. Grietje Klerk, geb. Beemster 17-5-1834, overl. ald. 9-10-1834. 
15. Grietje Klerk, geb. Beemster 22-7-1837, overl. Purmerend 8-12-1916, tr. Beemster 1-5-1863 

Louwrens Lakeman, geb. Edam (in de Purmer) 11-3-1838, veehouder, overl. Beemster 22-11-
1905, zn. van Jan Lakeman en Eegje Kloker. 

16. Jan Klerk, geb. Beemster 9-12-1840, veehouder te Beemster (1863-1885) en Krommeniedijk 
(gem. Uitgeest, 1885-1887), daarna broodbakker te Beemster, overl. ald. 25-11-1912, tr. ald. 
13-12-1863 Antje de Boer, geb. Beemster 10-4-1839, over 1. ald. 6-12-1896, dr. van Cornelis de 
Boer en J annetje Eyssen. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
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Noten 
SAW= Streekarchief Waterland; RANH = Rijksarchief in Noord-Holland; ORA = Oud rechter
lijk archief; NA= Notarieel archief; OPB = Oud Polderarchief Beemster; NPB = Nieuw Polder
archief Beemster. 
(Voor OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, geldt dat er omnummering heeft 
plaatsgevonden, zowel oude als nieuwe nummers worden vermeld). 

1. SAW, OPB, Algemene rekeningen van ontvang en uitgaaf, inv.nr. L 100, fol.14: In 1625: 'Betaelt aan 
Jacob Jansz Klerk onrfanger van de gemene landts middele tot Purmereijndt',en in 1660: 'clerck 
Frans Hendriksz Toegeleyt tot een tractement F250 en F100 van den Secretaris mits de polder ont
fang waar te nemen'. 

2. De Veenhoop bestond uit de dorpen Berkhour, Avenhorn, de Goorn, Grosthuizen, Scharwoude, 
Oostmijzen, Oudendijk, Beets en Schardam. Zij kregen in 1408 het stadsrecht van Hoorn. 

3. Evenzo kwam bijvoorbeeld de naam Joris relatief veel voor in de omgeving van Berkhout, omdat 
hier de kerk aan St. Joris gewijd was. 

4. SAW, OPB, Rekeningen van ontvang en uitgaaf van de Middelpolder en Lage Polder, inv.nr. L288, 
'beginnende Paesch 1635 tot Paesch 1636' (geen folionummering). Deze toelage bedroeg 6 gulden. 
Aangezien het jaarloon 90 gulden bedroeg, betreft het hier dus een klein extra maandloon. 

5. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. L53 (oude nummering L51), fol. 
29v, 36v, d.d. 23, 24 en 25 april 1642. Vergadering 'int princenhoffbinnen Amsterdam'. 

6. Idem, fol. 209, d.d. 27-8-1646. Vergadering 'opt slot binnen Purmerende'. 
7. SAW, OPB, Rekeningen van ontvang en uitgaaf van de Middelpolder en Lage Polder, inv.nr. L98, 

fol. 16v, d.d. dec. 1622- juni 1623: een GleijnJansz wordt vermeld als 'molenaer op de zuijdelijkste 
ondermolen aan Cruijsoordt'. Vermoedelijk betreft het hier dezelfde ondermolen. Deze zou zijn 
gebouwd in de periode 1610-1611 (G.H. Keunen, Geschiedenis van de bemaling, Alphen aan den Rijn, 
1985). Iets verder zuidelijk stonden bij Kruisoord nog twee ondermolens, maar deze behoorden 
administratief onder de Arenbergerpolder. 

8. In 1613 stonden er 43 molens in de Beemster, waarvan bij Beets 12 molens in vier gangen van drie 
molens elk. Omstreeks 1632 werd bij Beets voor een betere bemaling aan elke gang een vierde 
molen als ondermolen toegevoegd, bovendien werd er een nieuwe gang toegevoegd, en een extra 
havenmolen. Hiermee stonden er 21 molens bij Beets. Na 1635 vond er geen vermeerdering meer 
plaats. (J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, Purmerend 1857, pag. 137, 206, 226). 
Overigens zijn beide situaties, voor en na de uitbreiding, te zien op de kaarten van de Beemster van 
Abraham Goos (1615) en de 'Beemsterlants Caerte' van Baltasar Floris van Berckenrode (1644). De 
molen aan het einde van de Molentocht bij 37/38 G.R. was zowel in de oude als de nieuwe situatie 
een ondermolen in de Middelpolder. 

9. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. L54 (oude nummering L52), fol. 
156, d.d. 12-4-1651. 

10. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. L55 (oude nummering L53), fol. 
187, d.d.19-11-1654. 

11. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. L56 (oude nummering L54), fol. 
18v, 19, d.d. 16-11-1656. 

12. Idem, fol. 87v, d.d. 20-3-1659. 
13. Idem, fol.139-139v, d.d. mei 1661, 21-5-1661. 
14. Beemster inwoners die nabij de ringdijk woonden gingen vaak ter kerke in de naburige plaatsen. 

Hieruit ont,cond af en toe onenigheid met de gereformeerde gemeente te Beemster. De Synode 
van Noord-Holland poogde in 1645 hieraan een einde te maken. Zo werd o.a. bepaald dat men 
elders ter kerke mocht gaan, zonder nochtans geheel uit de kerk te Beemster weg te blijven. Kinde
ren mochten elders gedoopt worden, maar de doopinschrijvingen moesten eens per jaar opgeëist 
worden voor inschrijving in het Beemster doopregister. (J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de 
Beemster, Purmerend 1857, pag. 231-232). Valt hieruit ook de plotselinge doopaangifte van Susanna 
in 1646 te verklaren, na een hiaat van vele jaren? 

15. Zijn schoonmoeder, Anne Claes, was van Grosthuizen afkomstig. Ook bij het begraven van zijn 
vrouw Lief Pieters kan er dus, daar waar er in het Beemster begraafregister slechts gesproken 
wordt van 'buiten begraven', heel goed deze plaats bedoeld zijn. Grosthuizen behoorde tot de 
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'Veenhoopdorpen', en daarmee tot het gerechtsgebied van Hoorn. De registratie van de impost 
van dit dorp vond dan ook te Hoorn plaats. Veel Beemster inwoners, die bijvoorbeeld te Berkhout, 
Avenhorn, Grosthuizen of Beets begraven zijn, worden hierin teruggevonden. Tevens werd het 
begraven dan ook nog in de Beemster begraafregisters aangetekend. De registratie te Hoorn 
begint officieel in 1695 maar feitelijk pas januari 1698, een aantal maanden na het overlijden van 
Ariaen Jans. Overigens wordt hierin ook geen aangifte gevonden van lief Pieters in 1699. Het kan 
zijn dat zij buiten de Veenhoop begraven is, maar de registratie is zeker niet altijd vlekkeloos ver
lopen. Dit laatste blijkt uit een aantal begrafenissen in een Veenhoopdorp, vermeld in de Beemster 
begraafregisters, maar toch niet geregistreerd te Hoorn. 

16. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. 156 ( oude nummering 154), fol. 
139, 139v, d.d. 21-5-1661. 

17. Mogelijk kunnen binnen dit gezin ook geplaatst worden: Anne, ged. Beets 10-12-1656 ('de vader 
uij t de muelens') en 1ijsbetie, ged. Beets 11-11-1663 (' de vader AriaenJ ansen'). Deze laatste zou ech
ter ook binnen het gezin van het te Beets wonende echtpaar Ariaen Jans Kat en Trijn Jans kunnen 
passen. Mogelijk is zij identiek met: 1ijsbet Aerjans, j.d. van de Beemster, otr./tr. Berkhout 19-1/4-
2-1685 Joris Jans, j.m. van de Hoogedijk. 

18. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. 156 (oude nummering 154), fol. 
139, 139v, d.d. 21-5-1661. 

19. SAW, NA Edam, inv.nr. 638, aktenr. 349, d.d. 18-11-1723, not. Claes Kroon. 
20. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. 156 (oude nummering 154), fol. 

18v, d.d. 16-11-1656. 
21. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in 

en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Deel IV, Utrecht 1930, pag. 144. 
22. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4296, d.d. 18-9-1731 'out omtrent 74 jaren', not. Hendrik Ribbers. 
23. Ariaen Jans Kat j,g. van Oudendijk, tr. Beets 12-3-1655 Trijn Jans, j.d. van Beets, kinderen ged. te 

Beets 1653 - 1669; de doop van 1659 past goed in hun gezinssamenstelling. Bovendien is het zo 
dat wanneer de vader uit (de molens in) de Beemster afkomstig was dit veelal expliciet werd ver
meld, en dat is bij deze doop niet het geval. Tenslotte zien wij in 1696 een Jan Ariaens Kat te Beets 
huwen en daar later kinderen laten dopen. Feitelijk wordt Jan Aerjans Klerck nimmer tezamen 
met zijn ouders aangetroffen, in het DTB evenmin als in secundaire bronnen. Chronologie, locatie 
(noordoost Beemster), gebruik van patroniem en toenaam, vernoeming van zijn kinderen alsmede 
sociale situatie rechtvaardigen zijn plaatsing hier in de genealogie. Bovendien wordt zijn moeder 
lief Pieters, aanvankelijk wonende in de Beetsermolens, bij haar begraven vermeld aan de Oost
huizerweg, en woonde als weduwe vermoedelijk bij hem in. 

24. Zo wordt er op 13-12-1665 een aantal kinderen gedoopt, waarvan bij de derde dopeling wordt 
vermeld: 'het derde ... de vader ... uit de molens in de beemster'. Hier worden dus zowel het kind 
als de vader niet bij naam genoemd! Dergelijke intekeningen komen in dit doopboek vaker voor, 
vermoedelijk verband houdende met het systeem van losse doopbriefjes, aan de hand waarvan de 
doop pas later werd ingeschreven. Zie ook: De redactie, 'Doop van een dood kind?', in: Gens Nostra 
46 (1991), pag. 266; P.H. Ietswaart, 'Nogmaals hiaten in DTB-registers', in: Gens Nostra 49 (1994), 
pag. 284. Ter illustratie een doopinschrijving te Beemster, d.d. 19-2-1672: 'Een schamel mans kine 
uijt Keijsers lant van braack in de noord beemster geboren. de naam van de vader en moeder is 
mijn door [ ... ]lijckheijt vergeten. de get. gent. Sara en 't kine 1ijsbet. de namen van de vader en 
moeder staan op haar doopceel'. 

25. SAW, ORABeemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, fol. 4, d.d. 7-5-1691. 
26. SAW, Archjefherv. gent. Been"l.ster, Kerkeraad, inv.nr. 3, fol. 31., d.d. 27-5-1.692.. 

27. SAW, NA Beemster, inv.nr. 200, akte nr. 1, d.d.13-1-1751, not. Fredrik van der May. 
28. SAW, ORA Oosthuizen, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4102, d.d. 21-1-1693. 
29. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. 158 (oude nummering 156), fol. 

126, d.d.13-11-1696. 
30. SAW, ORABeemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4057, fol. 34v, d.d. 2-7-1709. 
31. RANH, NA Avenhorn, inv.nr.193, d.d. 8-11-1711, not.Jan Nierop. 
32. SAW, Archief van de gemeentesecretarie Beets, Kohieren van de verponding, inv.nr. 285, land boek 

1718 (periode 1717 t/m 1723), landboek 1725 (periode 1724 t/m 1730). 
33. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4059, fol. 46v, d.d. 16-9-1724. 
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34. SAW, ORA Oosthuizen,Allerhande schepenakten, inv.nr. 4109, d.d. 3-6-1731. 
35. SAW, NA Beemster, inv.nr. 200, akte nr.1, d.d. 13-1-1751, not. Fredrik van der May. 
36. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4062, fol. 254v-259v, d.d. 30-4-1756, ver

wijzing naar een akte gepasseerd voor secretaris Jacob de Veth, Zuiderwoude, d.d. 9-4-1756. 
37. SAW, OPB, Legger der perceelen van den Middel Polder, inv.nr. L 307, fol. 299, d.d. 8-5-1703. 
38. SAW, OPB, Resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden, inv.nr. 158 (oude nummering 156), fol. 

316, d.d. 10-11-1705. 
39. SAW, Archief van de gemeentesecretarie Beets, Kohieren van de verponding, inv.nr. 285. 
40. SAW, Archief van de gemeentesecretarie Beets, Kohieren van de verponding, inv.nr. 286, land boek 

1739. 
41. J. Doets, De geslachten Doets en Beets uit de Beemster, z. pl. 1992, pag. 46-47. 
42. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4058, fol. 282, 282v, d.d. 27-4-1723; aan

sluitend een kustingbrief. (B.K. = Binnen Kavel, K.K = Kleine Kavel). 
43. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 3-3-1734 (geen 

folionummering). 
44. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4060, fol. 237,238, d.d. 18-3-1738. 
45. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 18-11-1738 (geen 

folio nummering). 
46. Idem, d.d.10-3-1739. 
47. Idem, d.d. 16-6-1739. 
48. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4023, d.d. 5-11-1743, 17-11-

1744, 1-10-1745 (geen folionummering). 
49. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4344, aktenr. 354, d.d. 29-6-1762, not. Klaas Schoorl. 
50. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4063, fol.i57, d.d. 16-4-1763. 
51. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4082, fol. 252v, d.d. 8-4-1721. 
52. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 3-3-1734 (geen 

folionummering). 
53. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4060, fol. 236, d.d.17-1-1738. 
54. SAW, NA Beemster, inv.nr.199, d.d.16-1-1741, not. Fredrik van der May. 
55. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4023, d.d. 14-11-1747 (geen 

folionummering). 
56. SAW, NA Beemster, inv.nr. 200, akte nr.1, d.d.13-1-1751, not. Fredrik van der May. 
57. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4061, fol. 364 t/m 366, d.d. 20-3-1751. 
58. Idem, fol. 366, d.d. 23-3-1751. 
59. SAW, ORABeemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4062, fol. 254v -259v, d.d 30-4-1756. 
60. RANH, NA De Rijp, inv.nr. 4511, akte nr. 734, d.d. 9-1-1756, not. Pieter Schoolhouder. 
61. J. Doets, De geslachten Doets en Beets uit de Beemster, z. pl. 1992. 
62. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4060, fol. 9v, d.d.1-2-1732. 
63. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 3-3-1734 (geen 

folionummering). 
64. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4306, d.d.14-11-1737, not. Otto Luurs. 
65. SAW, Archief van de gemeentesecretarie Beets, Kohieren van de verponding, inv.nr. 286, landboek 

1739. 
66. J. Doets, De geslachten Doets en Beets uit de Beemster, z. pl. 1992, pag. 46. 
67. SAW, NA Beemster, inv.nr. 200, akte nr.1, d.d.13-1-1751, not. Fredrik van der May. 
68. SAW, ORA Bee mster, Transporten en hypothe ken, inv. n.r. 4062, fol. 2 71v-276, d.d . 8-6-1.756. 

69. Idem, fol. 283v t/m 284v, extract uit de notulen van de heren weesmeesters van de Beemster, d.d. 
5-7-1756, alsmede twee transportakten, d.d.10-8-1756. 

70. SAW, NA Oosthuizen 4108, d.d. 6-3-1763, not. Pieter Pet. 
71. SAW, Archief van de herv. gem. Beemster, Kerkeraad, inv.nr. 3, fol. 91v, d.d. 15-3-1733 (Aanstelling 

tot diaken of ouderling gold voor twee jaar). 
72. Idem, inv.nr. 3, (geen folnr.), d.d. 15-3-1750, 18-3-1759; Idem, inv.nr. 4, (geen folnr.), d.d.13-3-1763, 

7-3-1773; ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4023, d.d. 29-11-1764. 
73. SAW, ORA Beemster, Rol van schout en schepenen, inv.nr. 4041, 4042 (aanstelling tot schepen over 

de periode 28-4-1757 tot 3-5-1759). 
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74. In dit verband kan er bijvoorbeeld ook gewezen worden op een, niet verwante, Godfrid Willigh, 1695 
genoemd als strandvoogd te Wangeroog (Dld.) (NA Enkhuizen, inv.nr.1153, akte 97, d.d. 27-8-1695, 
not. Sirp Ouckama). 

75. SAW, ORABeemster, Transporten en hypotheken, inv. nr. 4060, fol. 81, d.d. 4-11-1732. 
76. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 3-3-1734 (geen 

folio nummering). 
77. SAW, Archief van de gemeentesecretarie Beets, Kohieren van de verponding, inv.nr. 286, landboek 

1739. 
78. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d .d. 18-11-1738 (geen 

folionummering). 
79. Idem, d.d. 16-6-1739. 
80. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4023, d.d. 5-11-1743, 17-11-

1744, 1-10-1745. 
81. Idem, d.d. 20-4-1750. 
82. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4062, fol 35ov-351, d.d. 22-11-1757. 
83. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4344, d.d. 29-6-1762, not. Klaas Schoorl. 
84. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4084, fol. 8v, d.d. 9-8-1762. 
85. G.T. Willig, Genealogisch ove1zicht van de familie Willig, Schoorl 1983. Zijn nageslacht wordt hierin 

uitvoerig beschreven met veel feiten, fotomateriaal en overige illustraties. 
86. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4022, d.d. 18-11-1738 (geen 

folio nummering). 
87. Idem, d.d. 16-6-1739. 
88. SAW, NA Beemster, inv.nr.199, d.d. 16-1-1741, not. Fredrik van der May. 
89. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4344, d.d. 29-6-1762, not. Klaas Schoorl. 
90. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4346, aktenr. 542, d.d. 1-2-1769, not. Klaas Schoorl. 
91. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4063, fol. 424, d.d. 7-3-1769. 
92. SAW, NA Edam, inv.nr. 669, aktenr. 81, d.d. 8-3-1770, not. Simon Plas. 
93. SAW, Archiefherv. gem. Kwadijk, inv.nr. 2, d.d. 25-1-1728, fol. 39. 
94. SAW, ORA Beemster, Civile rol van baljuw en hoogheemraden, inv.nr. 4023, d.d. 22-3-1746 (geen 

folionummering). 
95. Idem, d.d.14-11-1747. 
96. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4083, fol.142v, d.d. 1-12-1749. 
97. SAW, NA Beemster, inv.nr. 200, akte nr.1, d.d.13-1-1751, not. Fredrik van der May. 
98. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4083, fol. 201 v, d.d. 6-8-1754. 
99. Idem, fol. 264v, d.d. 3-8-1761. 
100. SAW, Archief weeshuis herv. gem. Beemster, Stamboek der kinderen welke in het gereformeerd 

weeshuis worden opgenomen, inv.nr. 22, d.d. 14-6-1765. 
101. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4083, fol.132v, d.d. 4-3-1771. 
102. SAW, ORA Beemster, Resolutiën van weesmeesters, inv.nr. 4080, d.d. 5-1-1761 en 6-4-1761 (geen 

folionummering). 
103. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4344, akte 316, d.d. 27-4-1761, not. Klaas Schoorl. 
104. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4084, fol. 23v, d.d. 11-4-1763 (en vervolg op fol. 84v, d .d . 4-1-

1773). 
105. SAW, ORA Beemster, Resolutiën van weesmeesters, inv.nr. 4080, d.d. 7-5-1764 (geen folionumme

ring). 
106. SAW, NA Edam, inv.nr. 669, aktcnr. 7z, d.d. 9-z.-1770, not. Sünon Pla.s. 

107. Deze Tennis Jacobs Klerk is gedoopt te Beets 2-8-1699 als zoon van Jacob Jans Wever (en Guert 
Jans). Dit echtpaar otr. Beets 16-12-1691 'Jacob Jansz jm nijt de Beemster met GuertieJans jd beijde 
woonachtig op den Beets'. Tennis Jacobs Klerk huwt, als j.m., Beets 31-3-1723 met Neeltje Klaas, 
j.d., beiden woonachtig op de Beets. Zij laten daar tussen 1723 en 1742 zeven kinderen dopen. 
Hiervan worden in ieder geval, naast Aagje, later ook met de naam Klerk aangetroffen: Leijsebet 
Teunis Clerq (ged. Beets 15-5-1729, otr./tr.ald. 16/30-8-1761, als j .d. met Frederik Martens, j .m., bei
den won. Beets), Claes Thennis Klerk (ged. Beets 19-9-1734) en Gnertje Theunis Klerk (ged. Beets 
7-4-1737, over!. Beets 27-8-1821 als dr. van Teunis Klerk en Neeltje Klaas). Een verwantschap met de 
in deze genealogie behandelde familie Klerk kan niet aangetoond worden. 
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K.UIIT JII. 

'Kaart van de Beemster1856', door A.W. vanKleeff, molenbaas, opzichter en landmeter van de Beemster. 
Bijlage van:]. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, Purmerend 1857-

De kleinere polders waarin de Beemster was opgedeeld werden elk afzonderlijk bemalen. 
Rondom de ringdijk bevonden zich de molengangen waarmee dit gebeurde. 

108. SAW, ORA Beemster, Wees boek, inv.nr. 4083, fol.132v, d.d. 3-8-1767. 
109. RANH, NA Benningbroek, inv.nr. 4779, akte 97, d.d. 21-1-1778, not.Jacob Smit. 
110. RANH, NA Benningbroek, inv.nr. 4783, akte 42, d.d. 8-12-1794, not. Willem Zeijlemaker. 
111. RANH, NA Benningbroek, inv.nr. 4780, akte 2, d.d. 3-1-1779, not.Jacob Smit. 
112. SAW, ORA Beemster, Weesboek, inv.nr. 4084, fol. 85, d.d. 7-6-1779. 
113. SAW, ORABeemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4065, fol. 205v-206v, d.d. 20-8-1782. 
114. SAW, Archiefherv. gem. Beemster, Kerkeraad, notulenboeken, inv.nrs. 5, 6, diverse vermeldingen. 
115 . SAW. NPB. Notulen van Hoofd-Ingelanden. in v. nrs. 1. 2. diverse vermeldingen. (De Beemster was 

opgedeeld in een aantal kleinere polders, de Arenbergerpolder lag in het noordoostelijke deel. 
Daarnaast zijn er nog de Middelpolder, Bovenpolder en Lagepolder. Elke polder werd door zijn 
eigen molens bemalen). 

116. SAW, ORA Beemster, Transporten en hypotheken, inv.nr. 4065, fol. 205v-206v, d.d. 20-8-1782. 
117. SAW, NA Purmerend, inv.nr. 4378, akte nr. 9, d.d.13-6-1782, not. Bernardus Selleger. 
118. RANH, Memorie van aangifte voor het regt van successie der nalatenschap van Cornelis Klerk in 

de Beemster, d.d. 7-10-1839, D. 12, fol. 9, volgnr. 1420. 
119. De Schouwschuit, 4' jaargang, no. 4, mei 1939. 
120. SAW, Archief gemeentesecretarie Beemster, Registers van volkstellingen, inv.nr. 4oe,jaar 1830. 
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121. SAW, NPB, Notulen van Hoofd-Ingelanden, inv.nrs. 2, 3, 4, diverse vermeldingen. 
122. SAW, Archiefherv. gem. Beemster, Kerkeraad, notulenboeken, inv.nrs. 5, 6, diverse vermeldingen. 
123. SAW, Archief gemeentesecretarie Beemster, Registers van notulen van de raadsvergaderingen, inv. 

nr. 4, d.d. 15-12-1841. 
124. SAW, Archief gemeentesecretarie Beemster, Registers van notulen van de raadsvergaderingen, inv. 

nr. 4 (1837-1862), diverse vermeldingen. 
125. SAW, Archief gemeentesecretarie Beemster, stukken betreffende de veetellingen, 1854, 1858-1867, 

inv.nr.78. 
126. Van deze wapenkaart bestaat een versie 'Sedert de invoering van het nieuwe reglement 1856', als

mede een oudere versie. Op beide wordt Jan Klerk Cz. vermeld. Beide kaarten zijn in opslag bij het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Edam. Van wapenvoering was in dit geslacht 
dus geen sprake. 

127. RANH, Memorie van aangifte der nalatenschap van den heereJan Klerk Cz. gewoond hebbende in 
de Beemster, en aldaar overleden den 25 july 1867. De Rijp 2-1-1868. Deel 11, blad 39, volgnr. 2101. 

Kwartierstaat van Gerrit Achterberg (1905-1962) 

DOOR A.J. STASSE 

Inleiding 
De dichter Gerrit Achterberg werd op 20 mei 1905 geboren in de koetsierswoning bij kasteel 
Sandenburg in Nederlangbroek (provincie Utrecht). In 1924 haalde hij zijn hulpakte en werd 
aangesteld als onderwijzer aan de hervormde lagere school in Opheusden. Om onder dienst 
uit te komen ging Achterberg studeren voor zijn hoofdakte, maar deze zou hij nooit behalen. 
Hij debuteerde in 1931 met de bundel Afvaart. Daarna volgden nog zo'n 30 gedichtenbundels, 
onder meer met het thema van een gestorven liefde. Achterberg werd verschillende keren we

gens psychopathie opgenomen. Hij werd ook bekend vanwege het feit dat hij op 15 december 
1932 in de Boomstraat 20-bis te Utrecht zijn hospita Roel van Es (Roeltje van Es-van den Berg) 
vermoordde en haar dochter Bep (Albertina Johanna Gerarda van Es) verwondde. Hij overleed 
op 17 januari 1962 aan een hartaanval en werd begraven op begraafplaats Rusthof in Leusden. 
Hij werd per ongel uk in het verkeerde graf begraven. Toen iedereen na de begrafenis weg was, 
werd de fout hersteld. 

Achterberg geldt als één van de belangrijkste dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse 
poëzie. Hij is bekroond met de P.C. Hooftprijs (1949) en de Constantijn Huygensprijs (1959). 
Zijn werk is in minstens vijf talen vertaald. Sinds 1981 bestaat een Achterberg Genootschap 
dat aandacht besteedt aan zijn leven en werk. 

Achterberg stamt af van Clara Jans van Spaerwoude via zijn voormoeder Maria Willems 
Puyk (kwartiernummer 65). Een andere dichter die van Clara afstamt, is Jacques Perk'. Het is 
twijfelachtig of Gerrit van de Meent zijn grootvader van moeders kant is, omdat hij zijn doch
ter Pietje pas na negen jaar erkende. De kwartieren van Pietje zijn dan ook blanco gelaten. 

Literatuur 

G. van Colmjon, 'Meisje van zestien', in: Trouw, 16 november 2002, pag. 37-39. 
Wim Hazeu, Gerrit Achterberg: een biografie, Amsterdam 2001, 4e uitgebreide druk (1e druk 

1988). 
G. Meijer enJ. Meijer-de Vries, Een voetspoor van zeven eeuwen naar de familie Achterberg, Ede 1993. 

Noot 
1. A.R. Kleyn, 'Kwartierstaat van Jacques Fabrice Herman Perk (1859-1881)', in: Gens Nostra 11 (1956), 

pag. 84-85. 
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RIJK WILLEMS HENDRINA/ 
ACHTERBERG HENDRIJNTJE 

VAN 
SCHAFFELAAR 

zn. van Willem dr. van Gerrit 
Achterbergen Peters van 
Cornelia van Schaffelaar 

der Steeg en Neeltje 
Gijsberts van 

Vulpen 
landbouwer 

ged. Leersum ged. Nederlang-
22-1-1769 broek 17-10-1773 

over!. Langbroek overl. Amerongen 

20-9-1834 23-6-1845 

rr. voor 28-9-1800 

RIJK 
ACHTERBERG 

landbouwer 

geb./ged. Nederlang
broek 11/28-8-1808 
over!. Langbroek 

3-3-1886 

,, 
CORNELIS GEERTJE 

VAN VULPEN BURGGRAAF 

zn. van Hendrik dr. van Jacob 
van Vulpen en Burggraaf en 
nna Maria Kemp Marigje/Maria 

Zaal 

landbouwer 

ged.Bu nnik geb./ged . Zegveld 
17-4-1786 11/12-1-1794 

overl. Zeist overl. Zeist 
8-4-1859 11-12-1863 

tr. Zegveld 21-1-1816 

HENDRIKA 
VAN VULPEN 

geb.Zeist 
10-9-1822 

over!. Langbroek 
29-9-1885 

tr. Zeist 15-11-1844 

JAKOB ELISABETH 
DEMOED/ BOS 
DEMOED 

zn . van Jacob dr. van Hendrik 
Demoeden Marcelis Bos en 

Maria van der Mijntje van der 
Scheur/van de Meide 

Schuur 

dagloner, land-
bouwer 

ged.Rhenen ged . Renswoude 
6-9-1795 17-8-1800 

over!. Ede overl. Ede 
19-1-1855 9-3-1877 

tr. Ede 4-12-1819 

HENDRIK DEMOED/ 
DEMOED 

landbouwer 

geb.Ede 
10-5-1820 
over!. Ede 
11-12-1891 

TEUNIS GERRITJE 
ROBBERTSEN KOPPELING 

zn. van Robbert dr. van Adolf Ko 
Teunisze en Jen- pelingenJacob 

neke Laurens van Domselaa1 

landbouwer landbouwster 

ged. Renswoude ged. Rhenen 
2 1-10-1765 4-4-1787 

over!. Veenendaal overl.Ede 
(Gld) 29-6-1849 21-1-1822 

tr. Ede 17-3-1809 

GIJSBERTHA 
ROBBERTSEN 

geb.Ede 
15-7-1820 
over!. Ede 
21-8-1899 

RIJK ACHTERBERG GERRITJE DE MOED 

daggelder, bouwknecht, pachtboer 

geb. Langbroek 8-8-1845 
overl. Leersum 23-3-1937 

geb. Ede 7-12-1846 
over 1. Langbroek 9-2-1901 

750 

tr. Ede 4-12-1869 

HENDRIK ACHTERBERG 

veehandelaar, koetsier 

geb. Langbroek 25-1-1875 
overl. Doorn 21-2-1968 

tr. Achttienhove 

GERRI1 
geb. Nederlangbroek 20-5-1905, onderwijzer, landbouw 

overl. Leusden 17-1-1962, tr. Neede 27-6-1946 Johann 
winkelbediende, overl. Leusden 14-5-1985 
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N. N. N.N. N. N. N. N. WILLEM ADRIANA GIJSBERT AALTJE 
VELTHUIZEN DE BREE GROOTVELD SELDE(N)RYK 

zn. van Jan (van) dr. van Jan de Bree zn . van Gerri t dr. van Rutger 
Veldhuizen en en Aaltje (van) Peters Groot- Seldenr ij k en 

~riaantje Koud ijs Renswou(de) veld en Aaltje Marritje van der 
Tijmensrer Enden 

Heijden 

tabaksplanter, landbouwer 
landbouwer 

ged. Eemnes bin-
ged. Wouden- ged. Wouden- nendams ged. Nieuw-Loos-
berg 22-2-1795 berg 3-3-1799 22-10 -17 80 drecht 26-2-1792 
over!. Wouden- over!. Wouden- overl. Eemnes overl. Eemnes 
berg 29-9-1867 berg 8-3-1865 13-10-1858 29-8-1843 

tr. Woudenberg 19-9-1818 tr. De Vuursche s -s -1820 

" 
,, 

" 
,, 

N.N. N.N. WILLEM VELDHUIZEN/ MARRETJE 
VELTHUIZEN GROOTVELD 

tabaksplanter, 
landbouwer 

geb. Woudenberg geb. Eemnes 
31-12-1830 20-3-1835 

over 1. Maartensdijk overl. De Bilt 
15-7-1908 1-10-1885 

tr. (2)Tull en 'tWaal 6-11-1891AagjeAdriana van der 
Kwast; tr. (1) Eemnes 6-11-1857 

6 7 

N.N. PIETJE VELDHUIZEN 

geb. De Bilt 13-4-1863 
over 1. Achttienhoven 18-9-1927 

tr. De Bilt 11-5-1888 Gerrit van de Meent 

PIETJE VAN DER MEENT 

geb. De Bilt 21-7-1879 
(erkend 11-5-1888 bij het huwelijk van haar 
moeder), over 1. Neerlangbroek 14-4-1942 

·-6- 1901 

~CHTERBERG 
risisambtenaar bij de Crisis Vee Centrale in Utrecht, dichter, 
:atharina (Cathrien) van Baak, geb. Wageningen 1-1-1908, 

r. van Jan van Baak en Catharina Zaaijer. 
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Het portret van ... 1 

[Berend Eenschooten en 
Eva (Maria) Held] 

DooRA.J.M. VAN AKEN 

Berend Eenschooten, geb. Kampen 3-1-1839, knecht sigarenfabriek, arbeider, pakhuisknecht, 
kuiper, klompenmaker, overl. Kampen 29-11-1918, zn. van Wijnand Eenschooten', melkverko
per, modderman, landbouwer, veehouder, klompenmaker, en Gergjen Stuurop, tr. Kampen 
5-6-1862 Eva (Maria) Held, geb. Kampen 11-11-1836, overl. Kampen 28-12-1916, dr. van Andries 
Held3•4, timmerman, stads baas, hoofdopzichter gemeentewerken van Kampen, en Femmigje 
Boeve. 

Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren waarvan er vier jong zijn overleden. De an
dere twee zonen Andries en Wijnand en twee dochters Femmetje en Hendrika bereikten de 
volwassenheid en huwden. 

De forn is gemaakc ce Kampen bij A. Peters & Co omstreeks 1890. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
2. Tr. (1) Amsterdam 26-6-1816 Harmina Kruijthof en tr. (2) IJsselmuiden 3-8-1822 Gergjen Stuurop 

(zie verder vraag 597 op pagina 784). 
3. S. Laansma, 'Held (Zalk)', in: Gens Nostra 30 (1975), pag.143-147: De familie Held, oorspronkelijk uit 

Zalk. 
4. Tr. Kampen 28-10-1830. 
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rubriek archiefnieuws 

Website VOC-opvarenden brengt700.ooo personen online 

Het project Uitgevaren voor de Kamers; 700.000 

mensen over zee is omgedoopt tot VOC-opva
renden. De database met de persoonsgege
vens uit de achttiende-eeuwse scheepssoldij
boeken van de Verenigde Oostindische Com
pagnie (VOC) is vernieuwd en uitgebreid. On
derdeel van het project zijn de gegevens van 
de circa 150.000 opvarenden voor de Kamer 
Zeeland. De bemanningen van de VOC-sche
pen bestonden voor het grootste deel uit zee
lieden en soldaten. Ook voeren er handwerk
lieden, predikanten, chirurgijns, kooplieden 
en passagiers mee. De opvarenden vormden 
een uiterst internationaal gezelschap. Naast 
de persoonsgegevens zijn ook de namen van 
de schepen, hun uit- en thuisreizen en de 
verschillende kamers in de database terug 
te vinden. Niet alle beschikbare informatie 
is verwerkt in de database. Daarom zult u, 
als u meer wilt weten over een bepaalde per-

soon, het originele scheepssoldijboek moe
ten raadplegen. Van de originele boeken van 
de Kamers Zeeland, Delft en Rotterdam zijn 
microfiches gemaakt, die ook te raadplegen 
zijn in het Zeeuws Archief. De scheepssoldij
boeken van vijf van de zes kamers zijn inmid
dels ingevoerd. Met de invoer van de grootste 
kamer, Amsterdam, is in 2006 begonnen. In 
2012 zal naar verwachting de database com
pleet zijn. De invoer van de 150.000 in Mid
delburg aangemonsterde opvarenden in de 
centrale database is mede mogelijk gemaakt 
door de bijdrage van het Europees Fonds Re
gionale Ontwikkeling. 

Website VOC-opvarenden via 
www.zeeuwsarchief.nl met extra informa
tie over de Kamer Zeeland of direct via 
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl. 

[Zeeuws Archief nieuws, 
nr. 35, sept. 2007, pag. s] 

Volkskunde Vlaanderen 

'Aan de slag met archief en documentatie' 
Deze handleiding voor de lokale erfgoed
beheerder is een aanrader voor iedereen 
met interesse voor archief en documentatie. 
Deze brochure zit boordevol tips voor het 
goed beheer van een collectie archief en do
cumentatie .. Want het beheer van archief en 
documentatie is niet eenvoudig. Hoe moetje 
bijvoorbeeld archiefdocumenten inventari
seren? Of hoe maak je een bibliotheekcatalo
gus? En wat is juist het verschil tussen archief 
en documentatie? Hoe bepaal je welke stuk
ken je in je collectie opneemt en welke niet? 
Welke temperatuur en vochtigheidsgraad 
zijn de beste bewaaromstandigheden voor 
papier/ Hoe bewaar je foto 's en videobanden? 

Gens Nostra 62 (2007) 

En hoe digitaliseer je die bronnen? Wat zegt 
tenslotte de wetgeving over de bewaring van 
archief en documentatie? Deze publicatie 
past binnen de tweede fase van het project 
'Pro Memorie' . Een eerstelijns helpdesk voor 
archief- en documentatiebeheerders in erf
goedverenigingen & promemorie.be: het vir
tueel 'historisch archief van d e cultuur van 

alledag'. Dit project is een samenwerkings
verband van verschillende organisaties van 
het volkcul turele veld. 

info@volkskunde-vlaanderen.be 
www.volkskunde-vlaanderen.be 

[Volkskunde Vlaanderen vzw, 
digitale Nieuwsbrief 04/ 2007] 
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Nederlands Centrum voor Volkscultuur 

Tentoonstellingen te huur 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
heeft een aantal tentoonstellingen gemaakt 
die te huur zijn voor bibliotheken, musea, 
scholen en andere geïnteresseerden. De ten
toonstellingen zijn basistentoonstellingen, 
die u ook kunt gebruiken als algemeen kader 
voor uw eigen expositie. 

Op panelen van 70 bij 100 cm wordt een 
bepaald thema met tekst en afbeeldingen 
uitgewerkt. De panelen zijn niet kwetsbaar, 
goed schoon te maken, gemakkelijk op ver
schillende manieren te bevestigen en kun
nen in een personenauto vervoerd worden. 

Ideaal voor openbare ruimten. De huurprijs 
is € 20,- per paneel per maand. Vanaf twee 
maanden krijgt u een oplopende korting. 

Thema's zijn: geboortegebruiken, huwe
lijksgebruiken, begrafenisgebruiken, kleder
dracht, winterfeesten, kerstmis, sinterklaas, 
kermis, kermiskunst, circus, kamerplanten, 
roodkapje, oude sporten, dagelijkse maal
tijd, brood, feestgerechten, boerenleven, 
boerderijen, boerenerven, tradities en ritue
len, toerisme. 

Meer informatie: 030-2760244 

[Volkscultuurberichten 6, 

jg. 4, najaar 2007, pag. 6] 

Koninklijke opening 

Na een aantal jaren van verbouwen en restau
reren was het grootste stadsarchief ter wereld 
in augustus weer voor het publiek openge
steld. De tien verdiepingen van het gebouw 
in de Vijzelstraat te Amsterdam, dat al snel 
in de wandeling 'De Bazel' genoemd werd, 
herbergen naast een hypermodern informa
tiecentrum en een studiezaal 'originelen' en
kele stijlkamers, waaronder de Koningszaal 
voor conferenties, bijeenkomsten en lezin
gen. In de centrale hal bevinden zich o.a. een 
boekhandel en een café. In de Schatkamer 
- een verdieping lager - worden stukken uit 
de archieven en collecties tentoongesteld. 
Op woensdag 12 september was de centrale 
hal gevuld met vrienden en relaties van het 
stadsarchief, die de officiële opening door 
Hare Majesteit Koningin Beatrix bijwoon
den. Vooraf ging een presentatie door Hans 
Goedl<oop van het progra mma Archiev en Spre

ken. Zes bekende Nederlanders citeerden uit 
een Amsterdams archiefstuk, begeleid door 
een filmimpressie over het onderwerp. Bur
gemeester Cohen sloot af met een treffende 
kenschets van 'de' Amsterdammer, na te le
zen op de website van het stadsarchief: 

www.stadsarchief.amsterdam.nl. 
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Het daarop volgende weekend van 15 en 16 

september was een feestelijk Open Weekend, 
waar bijna 8000 bezoekers op afkwamen. Op 
de tweede etage werd een Amsterdam Markt 
gehouden, waar de NGV-afdeling Amster
dam e.o. ook vertegenwoordigd was. 

[M.V-K] 

Koningin Beatrix ontvangt het nieuwe boek De 
Bazel. Tempel aan de Vijzelstraat uit handen 

van Ludger Smit [foto M. V-K} 
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Stadsarchief Amsterdam 

Raadpleeg archieven thuis 
Via de Archiefbank kunt u onze archieven 
raadplegen op uw eigen computer. Wij [ar
chiefmedewerkers] digitaliseren inventaris
nummers op uw aanvraag, voor 0,50 euro 
per scan. Eenmaal online zijn de scans voor 
iedereen tegen betaling te raadplegen. 

Wekelijks kunnen we circa 10.000 scans 
produceren van openbare en geïnventari
seerde archiefstukken. Een greep uit wat we 
de laatste weken voor u hebben gescand: 
• Uit het Archief van de Politie: over de op

richting en training van de stormbrigade, 
1952 

• Foto van en artikel over Jan den Tex, 1961, 

1971 

• Stukken betreffende de boedel van Klaas 
de Roos, 1815 

Scans kosten 0,50 per stuk en de transactie
kosten bedragen 2,50 of 7,50 per transactie. 
Verwacht u meer dan één scan te kopen, dan 
is dat voordeliger in één transactie scante-

goed te kopen voor meerdere scans. Uw scan
tegoed blijft een jaar geldig. Aangekochte 
scans kunt u in pdf downloaden en printen, 
maar u kunt ze ook blijven bekijken in de 
nieuwe documenten viewer. De documenten
viewer is speciaal door ons ontwikkeld voor 
het lezen van oude teksten via internet. 

De Archiefbank in het Informatiecentrum 
In het Informatiecentrum zijn alle scans gra
tis raadpleegbaar. Dat komt goed van pas bij 
onderzoek waarbij je van de ene bron naar 
de andere wordt doorverwezen. In korte tijd 
bladert u hier door een heel inventarisnum
mer en van het ene inventarisnummer naar 
het volgende. Daarmee bespaart u de tijd van 
het inzien van de originele documenten in de 
Studiezaal. 

[Nieuwsbrief Stadsarchief Amsterdam, 
afl. 67, 25 sept. 2007] 

Koninklijke Bibliotheek (KB) 
Portal tot het middeleeuwse boek in Nederland 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan het voltooien van de website Medieval 
Manuscripts in Dutch Collections. De website 
bevat een database met korte beschrijvin
gen en afbeeldingen van alle middeleeuwse 
handschriften in Nederland, in totaal meer 
dan 8.000 stuks. De database wordt gekop
peld aan de gegevens van andere digitale 
catalogi, zoals de Bibliotheca Neerlandica 
Manuscripta, en op termijn ook aan de By
vanclc-da tabase v a n d e KB. De webs ite wordt 

verder aangevuld met achtergrondinforma
tie over het middeleeuwse boek in Neder
land. Zo komen er onder meer collectiebe
schrijvingen en een digitale atlas. Op 21 sep
tember zullen de resultaten officieel worden 
gepresenteerd. 

www.mmdc.nl 

[KB.nl, jg. 6, 
nr. 3, sept. 2007, pag. 10 ] 

Nordrhein-Westfalen (NRW) 

Sinds mei 2007 is een (ver)nieuw(d) inter
netportal 'Archive in NRW' online: www. 
archive.nrw.de. Inventarissen en afbeeldin
gen van archivalia bieden de mogelijkheid 
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archiefstukken voorafgaand aan een bezoek 
te reserveren. 

(Der Archivar, Jg. 60, 

Heft 3,Juli 2007, S. 249] 
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Gelders Archief 

Verhuizing Westervoortsedijk verliep vlot 
De ontruiming van het pand aan de Wes
tervoortsedijk in Arnhem is voorspoedig 
verlopen. Omdat de luchtbehandelingsap
paratuur niet goed functioneerde en om een 
schimmelinfectie - zoals in 2006 gebeurde 
- te voorkomen, besloot de directie om het 
pand te verlaten. Het personeel is verhuisd 
naar het publieksgebouw aan de Markt 1 in 
Arnhem, de vrijwilligers zijn gehuisvest in 
de bunker Diogenes in Schaarsbergen. Om 
het personeel aan de Markt 1 goed te huisves
ten is de studiezaal verbouwd. De collecties 
zijn overgebracht naar de bunker in Schaars
bergen en het publieksgebouw aan de Markt 
1 in Arnhem. Ruim zeven km archief en be
standen is verplaatst. 

Bezoekers ondervinden hierdoor korte 
tijd enige overlast. Zo zijn verschillende ar
chieven tijdelijk niet beschikbaar voor het 
publiek. Actuele informatie vindt u op onze 
website 

www.geldersarchief.nl 

Digitale Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief vormt samen met de sterk 
verbeterde website van het Gelders Archief 
(www.geldersarchief.nl) een nieuwe mijl
paal. Digitale bereikbaarheid staat hoog op 
ons verlanglijstje. Steeds meer geïnteres
seerden vinden hun weg via internet naar 
de historische collecties van het Gelders Ar
chief. Om de digitale bezoekers verder tege
moet te komen, werken wij samen met an
dere erfgoedinstellingen, onder meer via de 
erfgoedsite www.mijngelderland.nl. Onze 
nieuwe website is daarom in dezelfde stijl 
opgemaakt. 

Deze Nieuwsbrief van het Gelders Archief 
• die minimaal vier keer per jaar verschijnt 
• informeert u over nieuws, evenementen, 

aanwinsten, wat er achter de schermen ge
beurt, tips voor onderzoek op de studie
zaal, informatie op de website et cetera. 

[ Gelders Archief, 
digitale Nieuwsbrief nr. 1, sept. 2007] 

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland 

Schouwen-Duiveland is sinds 1997 een ge
meente. Door herindelingen beheert het 
Gemeentearchief nu de archieven van een 
dertigtal voormalige gemeenten, van Bom
menede tot en met Zonnemaire. Het belang
rijkste is het archief van Zierikzee. Het oud
ste stuk dateert van 1275. De poorterboeken 
beginnen in 1302 en zijn daarmee de oudste 
van Nederland. Er zijn archieven van kerken, 
scholen en verenigingen. Van nl.usscngildc 

tot varkensvereniging en van begrafenis
beurs tot commissie voor tuingrondverhu
ring. Het gemeentearchief verzamelt alles 
wat de regio betreft w.o. boeken, foto's, kaar
ten, prenten en kranten. Via de website is een 
overzicht te raadplegen van alle archieven en 
verzamelingen en de catalogus van de biblio
theek. 
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Adres: Laan van Sint-Hilaire 2, Zierikzee. 
Tel.: 0111-452317 

Geopend: alle werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 
tot 21.00 uur. Op donderdagavond en tussen 
12.00 en 13.00 uur is er beperkte dienstverle
ning; stukken dienen vooraf aangevraagd te 
worden. 

Mail: 

gemeentearchief@schouwenduiveland.nl 
www.schouwen-duiveland.nl 

De beeldcollectie, de toegang op de nota
riële archieven en de catalogus van de bibli
otheek zijn te benaderen via 'zoeken in de 
collectie'. 

[ontleend aan Zeeuws Erfgoed, 
jg. 6, nr. 3, sept. 2007, pag.19] 
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Archief Staten van Drenthe on line 

Het overzicht van de Oude Staten Archieven 
van het Drentse bestuur vóór 1811 is nu op 
internet beschikbaar. De inventaris, zoals het 
overzicht wordt genoemd, is te vinden op de 
site van het Drents Archief: 

www.drentsarchief.nl 
Daarmee zijn alle inventarissen van de ar
chieven in het Drents Archief via internet 
toegankelijk. 

Zelfstandige staat 
Drenthe functioneerde als een zelfstandige 
staat binnen de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. De schriftelijke 
weerslag van alle zaken waarmee het 
bestuur van Drenthe zich bemoeide, is te 
vinden in de Oude Staten Archieven, die 
bewaard worden in het Drents Archief. 

Net als tegenwoordig had het bestuur be
moeienis met zaken op velerlei gebied. Van 
maatregelen in oorlogstijd, tot het beheer 
van het landschap, van onderhandelingen in 
Den Haag tot maatregelen tegen veeziektes 
en van de aanpassing van het wagenspoor 
tot grensgeschillen. Interessante kost voor 

onderzoekers is de serie resoluties vanaf 
1600. De besluiten zijn chronologisch in
geschreven; in het Drents Archief zijn in
dexen aanwezig op de vele onderwerpen 
die aan de orde kwamen. De documenten 
zijn te raadplegen tijdens de openingsuren 
van het Drents Archief. 

Het bestuur van Drenthe 
De Landdag, ook wel Ridderschap en Ei
generfden genoemd, was de hoogste en 
wetgevende macht van Drenthe. In de ver
gadering had de ridderschap ( de stand van 
de edelen) één stem en de eigenerfden (de 
stand van de boeren met een eigen erf) 
twee stemmen. Het dagelijks bestuur was 
in handen van het college van Drost en 
Gedeputeerden. Het bestond uit de drost en 
vier leden, twee uit de eigenerfden en twee 
uit de ridderschap. Het bestuur vergaderde 
meestal in het voormalige kloostergebouw 
in Assen, waardoor de plaats uitgroeide tot 
de hoofdstad van de provincie. 

[persbericht 21 augustus 2007] 

Zelf speuren op WatWasWaar.nl 

Deze maand wordt de website WatWasWaar. 
nl gelanceerd. Het is een landelijke site met 
historische informatie over elke plek in Ne
derland. Door middel van het invoeren van 
een postcode of het inzoomen op een kaart 
van Nederland kan elke plaats worden be
reikt. De site schotelt de gebruiker dan al
lerlei historisch materiaal voor. Denk aan 
oude stad- en landkaarten, bouwtekeningen, 
foto's en gegevens uit het kadaster. Ook kun

nen RAF-luchtfoto's uit de Tweede wereld
oorlog en topografische militaire kaarten uit 
1840-1861 worden bekeken. Op termijn zal er 
ook beeld en geluid beschikbaar zijn. 

Wie klikt op een locatie op de kaart ziet 
direct een overzicht verschijnen van alle his
torische informatie die er over die plek be
schikbaar is. Er zijn diverse tools beschikbaar 
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om vondsten beter te bekijken en zelf relaties 
te leggen. Kaarten van toen en nu kunnen 
bijvoorbeeld interactief vergeleken worden 
door ze over elkaar heen te leggen. Zo is in 
een oogopslag te zien hoe steden en het land
schap zich hebben ontwikkeld. 

De informatie op de website is afkomstig 
uit de omvangrijke collecties van het kadas
ter en verschillende Nederlandse musea en 
bibliotheken. Het groeiende aantal deelne

mers bestaat onder andere uit het Nationaal 
Archief,, het kadaster, Gemeentearchief Rot
terdam, Gemeentearchief Amsterdam, Het 
Utrechts Archief en de Fryske Akademy. 

Geschiedenis van elke plek: 
www.watwaswaar.nl 

[NRC handelsblad, 29-9-2007, pagina 20] 
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Stadsarchief Ieper 

In de rubriek Voor het voetlicht in het Archie
venblad verscheen een interview met Rik Op
sommer, stadsarchivaris van Ieper. Over het 
stadsarchief werd het volgende geschreven: 
Het stadsarchief van Ieper werd volledig ver
nietigd in 1914. Het nog aanwezige oud-ar
chief is dus heel beperkt. Aanwezig zijn nog 
de archieven van de Kasselrij Ieper, zeg maar 
het omliggende gebied van de stad, in totaal 
zo'n 200 meter uit de periode van omstreeks 
1400 tot 1795 (in bruikleen van het Rijksar
chief Brugge) en allerlei archiefstukken die 
door schenking en aankoop zijn verkregen. 
Daarnaast is Rik ook OCMW-archivaris. 

OCMW's zijn typisch Belgische instellin
gen: het zijn de opvolgers van de Godshui
zen (ziekenhuizen, weeshuizen en dergelijke 
instellingen). De afkorting staat voor 'Open
baarCentrum voor Maatschappelijk Welzijn'. 
Dit archief loopt in Ieper van de veertiende 
eeuw tot 1925. Ten slotte is er dan nog het 
modern archief van Ieper en de deelgemeen
ten (grosso modo tot de grote gemeentefusies 
van 1976). Daarnaast beheert het archief de 
oude stadsbibliotheek, die de ramp van 1914 
overleefd heeft. 

[Archieven blad, jg. 111, 

nr. 5,juni 2007, pag. 38] 

Stadsarchief Antwerpen 

De richtlijnen van de leeszaal: Wat mag (niet) 
mee in de leeszaal? 
Bezoekers van de leeszaal worden steeds ge
vraagd om jassen, tassen, kaften, ... en andere 
persoonlijke spullen op te bergen in de daar
voor bestemde lockers. We vragen dit om te 
vermijden dat unieke archiefstukken al dan 
niet per ongeluk uit het archief verdwijnen. 
Maar we begrijpen uiteraard dat een onder
zoek of opzoeking soms ook eigen documen
tatie vereist. Wie persoonlijke documenten of 
een draagbare computer mee de leeszaal in
neemt, vragen we om die bij het buitengaan 
spontaan aan de baliemedewerker te tonen. 
Zo helpt u ons het geheugen van Antwerpen 
te bewaren voor de toekomstige generaties! 

[FelixArchief Antwerpen, 
Nieuwsbrief aug., nr. 8/2007] 

De richtlijnen van àe leeszaal, archicfatukkcn 

die tijdelijk alleen op een tafel achterblijven 
Leeszaalbezoekers die een korte pauze inlas
sen, laten vaak het archiefstuk dat ze in raad
pleging hebben achter op hun werktafel. Op 
die manier kunnen ze na de pauze meteen 
weer aan de slag. Het achtergelaten archief
stuk blijft in dat geval steeds de verantwoor
delijkheid van de leeszaalbezoeker. Wil u ze-
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ker zijn dat er tijdens uw pauze niets misgaat 
met het door u geraadpleegde archiefstuk, 
plaats het dan even in lezing aan de balie. 
Ook microfilms en microfilmmachines mo
gen tijdens een lunchpauze niet gereserveerd 
blijven door een leeszaalbezoeker. 

In de kijker: 'habuit coronam' 
Leeszaalbezoeker Luyckx kwam tijdens zijn 
onderzoek tot een interessante ontdekking. 
In de marge van een doopregister staat heel 
af en toe de vermelding 'ha buit coronam' (hij 
of zij heeft de kroon). Noch de leeszaalbezoe
kers, noch de leeszaalmedewerkers konden 
meteen een verklaring voor deze vermelding 
geven. De collega's van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde wisten ons gelukkig wel 
te vertellen waarvoor deze opmerkelijke uit
drukking staat. In de week die vooraf gaat aan 
Pase n, werd in d e kerken het oude gebruikte 

wijwater weggegooid en vervangen door 
nieuw gewijd water. Het eerste kind dat na Pa
sen met het nieuwe wijwater gedoopt werd, 
kreeg in het Ancien Régime een papieren 
kroontje en de vermelding 'habuit coronam' 
bij zijn of haar naam in het doopregister. 

[FelixArchief Antwerpen, 
Nieuwsbrief sept., nr. 9/2007] 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek 
van de NGV: 

Genealogie 
G. Alting, Genealogie van de familie Blok. Een fa
milie van het groninger Ho geland, Lochem 2007, 

21 pp., ill. + index. 
Een eenvoudige uitgave van een familie 

Blok met wortels in Wirdum (Gr). De oudst 
gevonden voorvader is Freerk Bokkes, die in 
1732 trouwde met Grietje Roelofs. Hun nage
slacht noemde zich Blok, deels ook in vrou
welijke lijn. De familie bestaat uit een hele 
kleine groep personen. 

C.W. Hajer-Sasse, Franken, een boerenfamilie 
in de Overbetuwe, Arnhem 2006, 120 pp., ill. + 
index. 

De familie Franken, afstammend van Jan 
Francke n (t na 1694 ) is klein gebleven. e n 

derhalve in enkele pagina's te bespreken. De 
meerwaarde van deze genealogie zit 'm dan 
ook niet zozeer in de enorme hoeveelheid na
men, maar in de gedegenheid waarmee het 
onderzoek is uitgevoerd en de behandeling 
van de bronnen, waaruit de gegevens zijn ge
haald. 
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W. Bodde, Aanzet tot een genealogie van de familie 
De Haas, Heemskerk/Lelystad 2007, 112 pp., 
ill.+index. 

Nu eens geen familie met een stamvader, 
maar één met een stammoeder. Catharina 
de Haas (ook Anna Katriena en ook wel eens 
aangeduid met patroniem Johannes) werd 
rond 1801 geboren in Linge in Duitsland en 
overleed te Finsterwolde op 12-4-1866. Zijn 
er raadsels rond haar afstamming, ook de va
der van haar zoon Johannes Geerrard de Haas 
blijft in de nevelen van de geschiedenis ver
huld. De nakomelingen blijven veelal in de 
provincie Groningen woonachtig. 

J.C.I. Koenderink-Matthesius, Th. Waaij
man-Matthesius en M.J.Th. Koenderink, 
Genealogie Matthesius, z.pl. 2007, 173 pp., ill. 
+index. 

De familienaam Matthesius is afkomstig uit 
Duitsland, waar stamvader Jacobus Mathe
sii omstreeks 1580 werd geboren. Hij was 
schoolmeester te Niedertrebra (D) en kreeg 
zeven kinderen. Zijn het-achterkleinzoon 
Christian Heinrich (1767-1828) vertrok van
uit Hameln naar Amsterdam, waar hij in 1789 

trouwde met Geertruy Maria Lindemans. 
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G. van der Wal, Roel Roels en zijn nakomelingen 
die de familienamen De Jong, Blaauw en Van der 
Wal aannamen in 1811, Uithoorn 2006, 41 pp., 
index. 

In 1711 liet Roel Roels in Boornbergum een 
tweeling dopen: Albert en Klaas. De nakome
lingen van Klaas nemen in 1811 drie verschil
lende familienamen aan: De Jong, Blaauw en 
Van der Wal. Een ( of dezelfde) Roel Roels liet 
te Boornbergum (nog) drie kinderen dopen: 
Popke Roels (18-3-1714), Joannes Roels (6-2-
1718), Anne Roels (31-8-1721). Deze kinderen 
worden niet in dit werk vermeld en het is 
derhalve ook niet bekend, of er wellicht uit 
dezelfde stamvader nog meer familienamen 
stammen. 

Parenteel 
G.K.O. Bos, Nazaten van]urjen Harms (Bakker) 
en Willemke Klaassens. Een Oldambster familie, 
Vollenhove 2006, 118 pp. + bijlagen. 

Een eenvoudig uitgegeven familieboek 
met nazaten van de uit Lippe afkomstige 
Jurjen Harms, die in 1776 te Winschoten 
trouwde met Willemke Klaassens. De afstam
mingslijnen zijn veelal in mannelijke èn 
vrouwelijke lijn uitgewerkt. Bij de samen
stelling van deze parenteel is gebruik ge
maakt van een genealogisch programma. Op 
zich is daar niets mee, maar dit programma 
is dusdanig ingesteld, dat er rare sprongen 
worden gemaakt. Op pag. 1 is te vinden dat 
Bakker Jurjen Harms (waarom de Aziatische 
volgorde en niet de Europese volgorde van 
voornaam, patroniem en geslachtsnaam) 
14 kinderen krijgt. De jongste vier kinde
ren hebben echter slechts vreemde codes als 
((8)a.ia.1a.11). Geen idee wat het betekent, 
maar op pag. 51 valt te lezen, dat het kind met 
dez e code gebore n is te Fins t e rwolde en dat 

zij een wettige dochter van haar ouders was. 
Blijkbaar gaat het hier om een dochter, maar 
op geen enkele manier wordt dat duidelijk. 
Kind ((8)a.1a.1a.12) wordt op dezelfde pagina 
vermeld, maar zonder enige uitleg of het hier 
gaat om een zoontje, een dochtertje of een 
( doodgeboren) kind van wie het geslacht niet 
is vermeld in de overlijdensakte. 

M.J. Lodde-Tolenaar, De nakomelingen van 
Bartholomeus Kits/er & Anna Willems Beuken berg, 
Hoorn 2006, 115 pp., ill. + index. 

~~:~ 
De nakomelingen van 

/lm1lw/1miru, 1,,,r,.J,, ,; \mw\\ 11/t111!. B111h ,,/,, ,~ 

Stamvader Bartholomeus Kitsler (ca. 1741-
1830) trouwde in 1771 te Nijkerk met Anna 
Willem Beukenberg (ca. 1742-1830). Hij was 
een soldaat van Duitse afkomst (stift Fulda) 
en later in Nederland jachtopziener. In 1787 
raakte hij gewond bij een aanval van patri
otten op Soestdijk. Als dank voor zijn held
halftig manier van optreden werd hij aange
steld als boswachter op Soestdijk. In de r.-k. 
statie van Nijkerk werden negen kinderen 
gedoopt, van wie de nakomelingen zijn uit
gewerkt. Overigens is de familienaam in de 
latere generaties Kitsela(a)r. 

Kwartierstaat 
S. Kopinsky, Ancestors of Alex Kopinsky (Amster
dam, Netherlands), Amsterdam 2007, 205 pp., 
ill.+index. 

Kwartierstaten lijken zich zelden in slechts 
één regio af te spelen. Vaak is het nodig on-
derzoek aan aanpalende provincies te doen 

en ook buitenlandse uitstapjes naar Frank
rijk, Duitsland en België zijn geen uitzon
deringen. Maar zelden zal men in Litouwen 
terecht komen en dat is wel waar de Kopins
ky-wortels liggen. Vanwege een huwelijk van 
een voorvader Kopinsky in Suriname met een 
Surinaamse, zijn er veel Surinaamse (jood
se) namen in deze kwartierstaat te vinden. 
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Ancestors 

Alex Kopinsky 
(Amsiwüm, NCfheriar,o,J 

by 
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Aan de andere kant zijn er Drenten (fami
lies Lanting, Welling, Oosting), Groningers 
(Van Peer, Drenth), Twenten (Agterhorst, 
Weusink), Hollanders (Van Noord) en Duit
sers (Brinkmann). Kortom, een aardige mix. 

G. Overweel, Kwartierstaat van Gert Schalk en 
Jacqueline Overweel, Baarn 2006, 204 pp., ill. 
+index. 

Kwarti<.-ntaat 

GcrtSchalkcnJacquclinc011crwttl 
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- -------------- ------------------
Gomie O\·erwccl 

Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van 
het echtpaar Schalk/Overweel is deze kwar

tierstaat samengesteld. In 41 generaties ko
men we vele bekende Hollandse geslachten 
tegen waaronder diverse lijnen richting Ka
rel de Grote. In de vierde generatie zien we de 
namen Schalk/Kruys (Gorinchem/Leerdam), 
Van Dam/Van Munster (Leerdam), Overweel/ 
Schaddelee (Mijnsherenland/Werkendam) 
en Van Someren/Verboom (Asperen). 
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Biografie 
U. M. Ubbens, Menke Ubbens 1848 Spijk (Gr) 1933, 

Sneek 2007, 202 pp., ill. + index. 

--1-IPUK ICll 11SI 
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Dit boek is primair voor de directe familie 
van de grootste waarde. Hoofdpersoon is 
Menke Ubbens, de grootvader van de au
teur, die reeds vaker boeken over Spijk heeft 
gepubliceerd. Uit het leven van Menke zijn 
persoonlijke documenten bewaard gebleven, 
die hier veelal in extenso worden weerge
geven. Brieven over een kuur van Kornelius 
Henricus Ubbens (1854-1875) in Soden (D) 
in verband met tuberculose of de verkoping 
van onroerende zaken in 1878 zijn de moeite 
van het lezen waard. Meer algemeen gene
alogisch zijn de kwartierstaten van Menke 
en zijn vrouw Antje Franssens. Beide kwar
tierstaten zijn zeer Gronings met kwartieren 
Ubbe(n)s/Freerks, Willems/Doornbos, Busz/ 
Alberts, Deddens/Ruuge resp. Franssens/Rie
tema, Buurma/Sterenbergh . 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A. Gerbers en H. Fluks, Anderhalve eeuw in een 
eeuw ig heid, 150 j aar H ervorm.de Gem eente Schoon

oord, Schoonoord 2006, 210 pp., ill. 
Het dorp Schoonoord vierde haar anderhal

ve eeuwfeest in 2004, twee jaar later was het 
het jubileum voor de Nederlands Hervormde 
Gemeente ter plaatse. De oudste gegevens 
dateren uit 1856, terwijl de oudste notulen
boeken uit1864 dateren. Het kerkgebouw dat 
nog steeds aan de Kerklaan te bewonderen is, 



werd in 1866 gebouwd. Uit de notulenboe
ken zijn chronologisch enkele fragmenten 
besproken. Doordat het chronologisch is, lij
ken de onderwerpen wat willekeurig en zit er 
weinig analyse in het boek. Er lijkt een licht 
voorkeur te zijn voor de kleine schandalen, 
zoals de openbare dronkenschap van de kos
ter-voorzanger Rudolf Zwiers van Guldener 
(1846-1893), die telkens met slechts zijn ini
tialen R.Z.v.G. aangeduid wordt. Als het feit 
wordt vermeld - en waarom ook niet - dat 
kan zo langzamerhand ook wel z'n volledige 
naam worden vermeld. Verder aandacht voor 
de predikanten,deoorlogendecontacten met 
de overige kerkgenootschappen in het dorp. 

F.J.A.M. van der Helm, 't Sluijsje (1580-1834), 

het onbekende Rijswijkse buurtschap bij' Den Haag, 
Den Haag 2007, 150 pp., ill. + index; ISBN 
978-90-803119-9-2 (voor leden NGV te bestel
len door overmaken van€ 24,95 (incl. porto) 
op giro 430182 t.n.v. de auteur te Den Haag 
o.v.v. "t Sluijsje'). 

De duidelijke vermelding van een scheeps
werf op de plaats waar thans in Den Haag 
zo ongeveer de Scheepmakersstraat ligt, was 
het begin van een zoektocht in meerdere ar
chieven naar de geschiedenis van deze vverf. 

Onderzoek wees uit, dat de scheepswerf niet 
op Haags grondgebied lag, maar op Rijswijks 
grondgebied. Het bleek ook niet te gaan om 
een enkele scheepswerf, maar om een klein 
buurtschapje, genaamd 't Sluisje. Het buur
tje bezat zelfs een kolfbaan! Van der Helm 
weet op boeiende wijze de geschiedenis vanaf 
1580 te beschrijven met - uiteraard - ook een 

genealogische inslag: dynastieën van eigena
ren en bewoners van de buurtschap. Namen 
als Binnendijk, Lusthof, Van der Burg en De 
Ruyter worden in hun onderlinge verband 
behandeld. 

R. Kappers, Schoonhoven: Keurkamers en Regels 
1705-1809. De Gildekeurkamer, de keurkamer van 
het Koningrijk Holland van goud- en zilversmeden 
en hun regelgeving, Schoonhoven 2006, 93 pp., 
ill. +index(€ 25 incl. porto op giro 1459985 
t.n.v. auteur te Schoonhoven o.v.v. Zilverca
hier6). 

Schoonhoven: Keurlcamers !.'Il R<'iels 
1705-1809 

l).ûlld.l.._.um«. 
<><K<Uru""",-..,"°'i,:~ijk"fl<,11,,>d 
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Wie aan Schoonhoven denkt, denkt aan goud 
en zilver. Het is dan ook niet vreemd, dat de 
1<:eur1<:amer van goud en zilversmeden en hun 

regelgeving onderwerp van onderzoek is ge
weest. In het eerste hoofdstuk komt de ont
staansgeschiedenis aan de orde, terwijl een 
belangrijk deel van het boek gewijd is aan 
de leden van het gilde. Een bijzondere plaats 
nemen de zogenaamde 'opvolgende wedu
wen' in: weduwen van gildeleden werden 
zelfstandig lid van het gilde. 
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A. Pietersma, R. Rommes en W. Verstegen, 
Lusten en lasten. Gids voor fiscaal-historisch on
derzoek naar inkomen en vermogen in de provin
cie Utrecht, Utrecht 2006, 64 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-76366-21-o (Het Utrechts Ar
chief, Trajecten door Utrecht 13,€ 4,50 ). 

Lu steï,t:.~rt "!~sten ''.~,t:: :. 
Gids voor fis<;a~J;l~istori~h oudelioek;J]il~~ t" 
inkomen en .ven.~~ge9 in <!f. provinFie .JJtr:~chi:1 ,,-

"-'- O:-;..., ,• 4"-Y:'-~·•/ . 

11 .1 !l 
l! 

Hoewel belasting betalen voor de meeste 
mensen een noodzakelijk kwaad is, vormen 
de fiscale bronnen voor genealogen vaak een 
belangrijke bron voor de familiegeschiedenis. 
Kan de conclusie getrokken worden dat ie
mand nog in een bepaald jaar in leven is van
wege de vermelding in een belastingkohier 
(hoewel hier voorzichtig mee omgesprongen 
moet worden), de onderlinge verhouding in 
betaling zegt iets over de vermogenspositie 
van de voorouder. Een serie kohieren biedt 
zelf de mogelijkheid trends en verlopen in 
grafieken om te zetten en zichtbaar te ma
ken. In deze bundel van het Utrechts Archief 
in samenwerking met de Stichting Stichtse 
Geschiedenis worden de verschillende soor
ten fiscale bronnen in de provincie Utrecht 
beschreven. Een nuttig en leesbaar werk. 

H. van Woudenberg, Voskuilen, een buurtschap 
onder Woudenberg en Leusden, Scherpenzeel 
2006. 355 pp. , ill. + index: H . van Wouden

berg, Vos kuilen, een buurtschap onder Woudenberg 
en Leusden. Genealogieën, Scherpenzeel 2006, 
298 pp., index. 

Een tweedelig werk (in twee verschillende 
formaten) met betrekking tot het buurtschap 
Voskuilen onder Woudenberg en Leusden. 
In het eerste deel komen in meer verhalende 
vorm de geschiedenissen van de boerderijen 
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aan de orde. De vele foto's verlevendigen het 
geheel. In een bijlage zijn de namen van de 
eigenaren en pachters kort per boerderij ver
meld, wat erg handig is voor een snel over
zicht. In het tweede boek zijn diverse genea
logieën beschreven, waarvan drie generaties 
of meer in Voskuilen hebben gewoond. De 
oudste gegevens dateren uit de 14< eeuw wan
neer de genealogie Voskuilen (hoe kan het 
ook anders) een aanvang neemt met een ze
kere Lubbert Petersen van Vosculen. Naast 
deze familie Voskuilen zijn er nog meer met 
dezelfde naam. Andere namen zijn Van de 
Haar, Koudijs, Van de Pol, Meerveld en Van 
Ginkel. 

Overig 
E.D. Eijken (t) (bezorgd door P. Brood en Js. 
Mooijweer), Compendium van het Overijssels 
recht vóór 1811, Kampen 2007, 656 pp., ill. + 
index; ISBN 978-90-6697-186-8 (publikaties 
van de IJsselacademie, nr. 199, verkoopprijs 
€ 39,95). 

Wat waren de taken van de schouten en 
richters? Wie konden wel en wie konden 
niet met elkaar trouwen? Hoe zat dat ool< 

weer met stadsrechten en burgers? Wat was 
de leenkamer en wat deed ie? Voorvader Jan 
verkocht een huisje in 1620. Was mijn voor
vader een horige? Maakte men vroeger ook 
testamenten? Vragen en gebeurtenissen die 
allemaal te maken hebben met recht, recht
banken, verbintenissen en misdrijven. Het 
Compendium van Eijken geeft de antwoorden 



op deze en nog veel meer vragen. Het recht 
in Overijssel week in sommige opzichten af 
van dat van omringende gebieden. Het boek 
is geen leesboek dat je van voor tot achter in 
een ruk uitleest, maar een geweldig naslag
werk. Dit boek bevat zo veel informatie, dat 
onderzoekers dit boek met regelmaat zou
den moeten raadplegen om alle aspecten van 
het Overijsselse recht en de rechtspraak te 
kunnen bevatten. Kortom, een aanrader voor 
elke onderzoeker in Overijsselse archieven. 

J. Winkler enJ. Nij en Twilhaar,Achternamen in 
Nederland & Vlaanderen. Oorsprong, geschiedenis 
en betekenis, Den Haag 2006, 598 pp., index; 
ISBN 901211660 0. 

Het is me niet gelukt het nut van dit boek 
te ontdekken. De eerste auteur J. Winkler is 
de man die in 1885 zijn bekende tweedelige 
werk De Nederlandsche geslachtsnamen in oor
sprong, geschiedenis en beteekenis publiceerde. 
Het is dat boek dat hier wordt overgenomen, 
zij het dat spelling en taalgebruik zijn ge
moderniseerd. Waarom? Is een boek uit 1885 

niet meer begrijpelijk? Is de Nederlandse taal 
zodanig gewijzigd, dat dit noodzakelijk is? 
Nut en noodzaak lijken me niet aangetoond, 
al is het alleen maar dat al in de tweede alinea 
van dit hertaalde werk de aanvoegende wijs 
is blijven bestaan. Het ware beter geweest dit 
dan ook te veranderen ... Als extra heeft de 
tweede auteur (wiens familienaam ik overi
gens tevergeefs gezocht heb in dit boek) een 
hoofdstuk ingelast over familienamen van 
allochtone komaf. De keuze van de door hem 
uitgekozen bevolkingsgroepen (Chinezen, 
Indonesiërs, Turken en Marokkanen, Su-

rinamers, Antillianen en Hindoestanen en 
ten slotte Joegoslaven) doet wat vreemd aan. 
Hoewel de titel van het boek (uiteraard afge
leid van de oorspronkelijke titel van Winkler) 
gaat over Nederland en Vlaanderen, is dit deel 
van het boek Nederland-centrisch. Vlaande
ren wordt er niet of nauwelijks in vermeld en 
ook de landen van herkomst hebben veelal 
banden met de Nederlandse geschiedenis 
(Indonesië, Suriname en Antillen). Op zich 
bevat dit deel wel aardige informatie, maar 
wat moeten we met de wetenschap dat in het 
Chinees de geslachtnaam Huang (de beteke
nis hiervan is 'geel', maar dat vermeldt het 
boek verder niet) in de verschillende talen 
en dialecten van China geschreven kan wor
den als Hwang, Wang, Vang, Oei, Oey, Ooi, 
Uy, terwijl de naam in Vietnam als Hoang 
of Huynh wordt geschreven. Maar waarom 
worden wel de Vietnamese varianten, maar 
niet de Koreaanse varianten van deze Chi
nese namen vermeld (Huang = Hwang), ter
wijl die veelal ook nog in dat land de Chinese 
karakters gebruiken. En waarom slechts 100 

van de 4100 bestaande Chinese familiena
men hier behandeld worden en waarop die 
keuze dan wel is gebaseerd, blijft eveneens 
in het ongewisse. De overige paragrafen ver
tonen evenmin veel diepgang en geven wat 
oppervlakkige gegevens over enige namen. 
Zo wordt een twintigtal Turkse namen ver
klaard en vertaald, maar dat lijkt me weinig 
representatief voor de Turkse achternamen 
in Nederland. Kortom, een wat onevenwich
tig samengesteld geheel, waarvan het nut 
niet direct duidelijk is. 

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

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

Nederland 
Archievenblad, jg. 111, nr. 6, juli 2007. P. Sijnke: 
RHC's in Nederland: het Zeeuws Archief; E. Met
tes: Het belang van openbaarheid. Een vergelij
king tussen Nederland en het Verenigd Konink
rijk; F. van Kan: De Japanse archieven; E. van der 
Doe: Nieuwe ronde subsidies archieventraject 
Metamorfoze [Bestuurlijk en oud-rechterlijk ar
chief Maastricht (1314-1579), Archief Hervormde 
Gemeente Gouda (1550-1766; Sint-Janskerk), 
Oud-archief Bisdom Roermond (1559-1801), Sai
ling Letters, Archief High Court of Admiralty 
(1650-1800), Archief Vereniging Gezamenlijke 
Steenkolenmijnen Limburg (1904-1975), Archief 
mijnwerkersbonden (1910-1974)]; Het duurzaam 
toegankelijkheid houden van archieven; A.E.M. 
Jonker: Simancas. Het archief van een wereldrijk 
[bij Valladolid]; Voor het voetlicht: Trix van Erp
Jacobs [geb. Eindhoven 1947]; SNAAI'er in beeld: 
Do uwe Huisman. 

Amstel Mare (Vereniging Historisch Amstelveen; 
secr.: Notenlaan 8, 1185 RS Amstelveen; lidm. 
€ 17,50; verhistoraveen@hetnet.nl; www.histo
rischamstelveen.nl),jg.18, nr.1, maart 2007.J.G.M. 
van Rooijen: Het groote sportfeest op koninginne
dag 31 augustus [1945]; P. van Schaik: Trekjagerij: 
een verdwenen beroep. 

Idem, nr. 2, juni 2007. P. van Schaik: Eigendoms
verhoudingen in de Bovenkerkpolder 1763-1828; 
G.].M.J. Lindeman: Amstelveen in de Jaarboeken 
van de Abdij van Egmond. 

Amstelodamum, 98ste jaarboek (2006). Th.H. van 
der Dunk: De Amsterdamse Nieuwe kerkstoren. 
Een herziene kijk op het mogelijke auteurschap 
van Jacob van Campen; E. 0 . G. Haitsma Mulier: De 
geschiedschrijving van Jan ter Gouw (1814-1894); 
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B. de Vries: Van deftigheid en volksopvoeding naar 
de massacultuur! Het Amsterdamse verenigings
leven in de negentiende eeuw; P. Gorter i.s.m. M. 
Bax: Vondelstraat 29. Betsy Repelius en haar op
drachten aan Joseph Cuypers en Piet Mondri
aan [Johanna Elizabeth Repelius (1848-1921)]; F. 

Gunnink/J. Jonker: Op de golven van de moderne 
geldhandel, 1860-1995. De geschiedenis van In
singer & Co, deel 3 [nieuwe firmanten: Fritz I jr 
(1844-1920) en zijn neef Maurits (1825-1891)];J. Mo
lema: De Dam kan best wat voller; Kroniek van 
Amsterdam over 2005. 

Arneklanken (Historische Vereniging Arnemui
den; www.arnehistorie.com; info @arnehistorie. 
com), jg. 12, nr. 1, maart 2007. L. van Belzen: De 
familie Theune in Arnemuiden [begin 19e-20e 
eeuw]; Verv. Aspecten van het economisch en 
maatschappelijk leven van Arnemuiden (26). De 
Burgerwacht ... tijdens de Tachtigjarige Oorlog; 
Verv. Uit de kerkenraadsnotulen van Arnemuiden 
(12) [1590]; P.J. Feij: Een hachelijk avontuur van een 
Arnemuidse jongen van 17 jaar in 1678 [Cornelis 
Fockeel (zoon van Anna van Dort) gekaapt en 
slaaf inAlgiers];A.H.G. Verouden: Vierde lidmaten
lijst van Arnemuiden 1737-1764. 

Idem, nr. 2, juni 2007. L. van Belzen: Een oud, 
verdwenen geslacht in Arnemuiden (Barthoen) 
[16e-19e eeuw]; verv. ASpecren (27). Het dagelijks 
leven van een stad in oorlogstijd (1585-1600). Deel 
1; J. Adriaanse: Arnemuiden in de jaren 1857-1862; 
Verv. Kerkenraadsnotulen (13) [1591]; P.J. Bos: Uit 
de Kerkenraadsnotulen van de Hervormde Ge
meente te Arnemuiden 1886-1895. 

It Beaken, jg. 68 (2006), nr. 3/4. D.J. Hens tra: Weer
geld in de Friese landen. Hulpmiddel bij datering 
van teksten uit middeleeuws Frisia (600-1500) 



[weergeld: vergoeding, die de dader van doodslag 
moest betalen aan de verwanten van het slachtof
fer; bestanddelen van het weergeld, rechtsopte
keningen, maatschappelijke veranderingen enz. 
Appendix: Muntsoorten gebruikt in een Fries/ 
Gronings geldstelsel tot ca. 1500]; H. Wagenaar: 
Boniface and the Frisian Lands Revisted Outline 
of a Precarious Historica! Relationship. 

Bie t Schilde (Historische Vereniging voor de dor
pen Hellum, Siddeburen, Steendam en Tjuchem; 
secr.: H. Bloemhoff, Blaauwslaan 10, 9628 BJ Sid
deburen; bie.t.schildt@jacobboerema; lidm. 
€ 16,50 p.j.), jg. 7, nr. 1, april 2007. In Memoriam 
mevrouw Corrie de Groot - van der Meulen; J. 
Steenhuizen: Sporen van de Amsterdamse School in de 
oostelijke Woldstreek. Opdrachtgevers, ontwer
pers en bouwers [o.a. Barteld Kornelis Dertien 
(1890-1965), Tonnis Klaas van Eerden (1898-1995), 
Hendrik Kaspers (1888-1959), Evert Rozema 
(1892-1964), Adrianus van der Steur (1893-1953), 
Arend Vroom (1887-1951), Gerhard Jan Wicher
tjes (1907-1977), Johannes Boerma (1897-1981), 
Johan Wilhelm Hinrichs (1903-1945), Jan Sijtse
ma (1911-1991), Johannes van Timmeren (1909-
2003)]; J. Boerema: De inventaris van een Helm
ster kastelein in 1816 [Antonie Egberts Biemolt 
(1777-1857) verkocht aan vader Egbert Antonies 
Biemolt]; H. Bloemhoff: Hypotheken vroeger en 
nu; Een verkenning van het Schildmeer; Achter 
de coulissen van het voormalige café-restaurant 
'De Witte Linden' [familie Spandauw; een inter
view]; Reine Dijkema - verzetsheld, 1920-1944 
(dee!V). 

De Biltse Grift (Historische Kring D' Oude School; 
secr.: mevr. M. Verschoor, Tollenslaan 16, 3723 DH 
Bilthoven; secretaris@historischekringdebilt.nl; 
www.historischekringdebilt.nl; lidm. € 16,- p.j.), 
16e jg., nr. 1, maart 2007. E.H. Kampelmacher: Over
leven in De Bilt [1942-45 bij de familie Kraai
kamp]; A. Doedens: De Bilt, in de kronieken van 
laat middeleeuwse bewoners van Gelderland en 
Holland; Jubileum ansichtkaarten [reproducties 
van oude ansichten]; De Le yen, deel 5; K. Kolenbran
der: tl.frikaancjes van de Rubens laan [kwekerij van 

Dirk de Rooij (geb. Maartensdijk 1905), broer van 
melkboer Willem]. 

Idem, nr. 2, juni 2007. H. Brugman: Het hoofd
kwartier van het 88ste Duitse legerkorps (LXXX
VIII Armeekorps) in Bilthoven 1944; B. Herber: 
Bankier, minister, ambassadeur: het veelzijdige 
leven van Mr. J.W. Beyen [Johan Willem Beijen, 
noemde zich later Beyen, geb. Utrecht 1897 (exm. 
Coenen]; De Leyen, deel 6. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 122 (2007) -1. B. 
Ebels-Hoving: 'Kattendyke', een goed verpakte sur
prise [Johan Huyssen van Kattendyke-kroniek; 
middeleeuws handschrift; op zoek naar de au
teur]; G. Verhoeven: Grondslagen van verandering. 
Assimilatie en differentiatie van het Antwerpse 
boekbedrijf in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw; L. Nys: Paleizen van het volle Stemmen voor 
de democratisering van het museumbezoek in 
België (1860-1914). 

Idem, 2007-2. M.E.H.N.Mout: Zielsrust en wijs
heid onder een lichte sluier van bescheidenheid: 
De uitgave van de briefwisseling van Justus Lip
sius (1547-1606); C. Santing: Spreken vanuit het 
graf. De stoffelijke resten van Willem van Oranje 
in hun politiek-culturele betekenis; G.H.Janssen: 
Dynastieke transfer in de Republiek. De politieke 
en religieuze betekenis van de stadhouderlijke 
begrafenisstoet; D. Bosscher: Het noodlot van de 
burgemeester in oorlogstijd. 

Caert-Thresoor. Tijdschrift voor de Geschiedenis 
van de Cartografie, (http://www.maphist.nl/ct), 
26e jg., 2007 -1. F. Depuydt: Aard- en hemelglobes 
in de Antwerpse schilderkunst; P.H. Meurer: Een 
atlas van Gelderland door Jacob van Biesen (Arn
hem 1672 ); F. Ormeling: De Atlas van de Nederland
se Ontdekkingen van Bennet en Van Wijk (1829) 
[R.G. Bennet, kapitein ter zee en J. van Wijk, 
kostschoolhouder, beide wonend te Hattem]; Ou
de kaarten in Google Earth. 

Idem, 2007 -2. M. van Egmond/F.J. Ormeling: Ne
derlandse thematische kaarten op internet [met 
lijst, onderverdeeld naar type en thema; http:// 
kaarten.library.uu.nl]; J. Augusteijn: Kaarten van 
Hanzesteden in een boek van J.A. van Werden
hagen uit 1641; P. van der Krogt: Latijnse teksten op 
oude kaarten. Eenvoudige Latijnse grammatica 
en cartografische woordenlijsten [instructief!]. 

De Croosduyker, nr. 23, jg. 12, voorjaar 2006. J. 
Dehé: Onderzoek naar het oudste 'Openbaar Ver
voer' in Waterland; Honderd jaar geleden; De 
Wilmckebreek ook wel genaamd 'Het Meertje' 
[droogmaking; eigenaren o.a. Schellinger, Van 

Roonhuysen, Overschie, Verreijn, Mout, Schra
verus enz.]; De Huldiging van Ds. Heijnes in het 
jaar1931. 

Idem, nr. 24, jg. 12, najaar 2006. De geschie
denis van de boerderij Noordeinde 145 [o.a. Gor
ter (1630), Kalff (1682-94), Rademaecker (1696), 
Messingh (1760), Laan (1760), Boon (1762), Stark 
(1779) enz.]; Landsmeerse Kroniek (1956); Charter 
uit 1606. 
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Devotionalia. nr. 151, 26e jg., febr. 2007. Ter na
gedachtenis aan Jan Busschots (1920-2006) [geb. 
Sint-Katelijne-Waver]. Idem, nr. 152, april 2007. 
Uitgevers van bidprentjes (24): Daveluy [Antoine 
Nicolas Alexis Daveluy, te Brugge vanaf 1835]; 
Verv. Leopold Slosse (6). Idem, nr. 153, juni 2007. 
Koen Van de Voorde (Dendermonde 1935 - 2006); 
Uitgevers van bidprentjes (25): J. Rousseau-War
rie; Bidprentje van de slachtoffers van de storm 
van 28 november 1889 [hulpverleners voor de 
kust van Blankenberge: De Waey, Van de Pitte, 
De Meulenaere]; Uitgevers van bid- en devotie
prenten [bijgewerkt overzicht van Nederlandse, 
Belgische en Duitse uitgeverijen]. 

Eigen Perk. Hilversums Historisch Tijdschrift 
(secr.: Mevr. I. de Ronde, Taludweg 121, 1215 AE 
Hilversum; contr. min. € 15,- p.j.; albertusperk@ 
hilversum-historie.nl; www. HILVERSUM-HIS
TORIE. NL), 27e jg., nr. 1, maart 2007. De huisves
ting van buitenlandse werknemers in Hilversum; 
]. Rommens: De draaischijf van mijn leven [Jean 
Rommens, geb. Hilversum 1938, pottenbakster; 
herinneringen]; De Wisseloordbunker. 

Idem, nr. 2, mei 2007. K. van Aggelen: Jelle 
Hingst, de kei van Hilversum! [1875 Amsterdam 
1927, tr. (1) 1901 (gesch.1919) Petronella de Clercq; 
tr. (2) 1922 Lumina van Rees; levensbeschrijving; 
sociale activiteiten]; G. Raven: Kamp Amersfoort 
en de Nederlandsche Seintoestellenfabriek; Ver
zamelaars van oude ansichten (1). Percy Poolman 
[met een keuze van 16 kaarten uit de collectie]; 
Architecten Hilversum 1895-2000. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 33, nr. 2, juni 
2007. K. Reuvers: Een speurtocht door Ostfries
land [naar de voorouders van Tiada Dirkse, j.d. 
van Esens, tr. Rotterdam 1791 Johann Georg Fek
keli; kwst. (5 gen.) en vijf oudere kwartieren]; J. 
Kaldenbach: Hoe boerden onze voorouders in 
Noord-Duitsland; T. Schönwetter: De Tecklenburg
connectie [verslag van een lezing door historica 
B. Jahnke] ;]. Kaldenbach: Weer een Linger in Ne
derland getraceerd [Anna H.A. Loddeken, 1760, 
1795]; R. Stöcker: De soldaten van de King's Ger
man Lcgion 1809-1813 ( verslag van een lez ing door 

]. Kaldenbach]; T. van Reeken: De betovergrootvader 
van de dichter Slauerhoff[Gustaef Schlauerhoff/ 
Slauwraaf, overl. 1815]. 

's-Graveland door de eeuwen heen (Historische 
Vereniging 's-Graveland; secr.: mevr. M.E. van 
Putten-Visser, Singel 21, 's-Graveland; contr. min. 
€ 15,- p.j.; histver@tele2.nl),jg.13, nr.1, febr. 2007. 
Het monument van Sonja Meijer(1929-1994); Een 
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leugenachtige schoolmeester [J. Smits; 1873 ]; Aart 
van der Wulp (1919-2006) vertelde over de wa
tersnood; Het portret van ... Jan Mol [1887-1964; 
exm. De Vlaming]; Brieven die burgemeester 
Dirk Roodenburg Vermaat precies een eeuw ge
leden schreef; Honderdtwintig t/m vijfentwintig 
jaar geleden; Gelezen in het archief. 

Idem, nr. 2, mei 2007. Piet van Dam vertelt [tr. 
1943 Cornelia Kreeft]; Het portret van ... [Andreas 
Mattheus Quist (1867-1946), tr. Sint Maartensdijk 
1891 Cornelia Boogaart]; Een reisverslag van 100 
jaar terug [Van der Giessen]; Oud Nieuws. 

Heemkunde Hattem, nr. 110, maart 2007. Ter na
gedachtenis aan de heer D.J. Roelofs; Christelijke 
Oratorium Vereniging 'Con Amore' vijfenzeven
tig jaar [initiatiefnemer A.A. Velthoen 1931]; De 
Hezenbergersluis ... ; Noodlottige schipbreuk 
in 1807 [Annigje Frederiks Husink, vrouw van 
schipper Pieter Mastenbroek (tr. 1785), eerder 
weduwe van Lucas ten Kate]; R. Seegers: De Hoen
waard. Deel 1; R.M. Even: Collecte onder Profes
soren [coördinator prof. Lucas Suringar, in 1822 
t.b.v. Vopiscus Horatius Acker (1751-1831), oud
rector Latijnse school te Hattem; besteding via 
ds. Albertus Booiman]; Verv. Historisch Kadaster 
van het schependom van Hattem, afl. 4. 

Idem, nr. 111, juni 2007. Ter nagedachtenis aan 
de heer D. Zielhuis; De Hoenwaard. Deel II; De 
tricotfabriek TIMA in Hattem 1902-1951; Uit de 
geschiedenis van d' Oude Vrouwen. IV. De negen
tiende eeuw; Verv. Kadaster. 

Historische Kring Diemen (www.historische
kringdiemen.nl), 1-2007. ]. Haag: Schout, burgers 
en nachtwaker. Justitie en politie in Diemen vóór 
de Bataafse omwenteling; E. van Meurs: Een gru
welijke moordzaak. Straffen in Diemen in de 18de 
eeuw; H. Teiwes: De heilige hermandad in Diemen. 
De Diemense veldwachters in de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw; T. ten Dam: De weder
waardigheden van twee Diemense politiemannen 
kort na de Tweede Wereldoorlog: Hendrik Bou
man en Frits Offreins [1901-1959 resp.1923-1987]; 
W. Krook: De organisatie van de Nederlandse poli
tie na de Bataafse:: Republiek. 

Historische Kring Laren (secr.: S.B. Dikstaal, Kop
jeskampen 2, 1251 HX Laren; abonnement€ 19,50 
p.j.; mail@historielaren.nl; www.historielaren. 
nl), nr. 99, 2007-1. Gedeelte uit een oorlogsdag
boek [van Guus van Wersch]. 

Idem, nr. 99A, jg. 26, 2007-2. Speciale uitgave 
ter gelegenheid van 35 jaar De Biezem [zwembad; 
o.a. badmeester Willem Breton]. 



Idem, nr. 100, 2007-2. Ons kwartaalbericht van
af het begin ... [interview met Bep de Boer]; Mijn 
oude buurt [herinneringen van Jan Willard; met 
schema Willard, 19e-2oe eeuw]; Carry van Brug
gen (1881-1932) [Carolina Lea de Haan (geb. Kloos
terveen; exm. Rubens), tr. (1) 1904 Kees van Brug
gen, tr. (2) 1920 A. Pit]; Archief Gerard Koekkoek 
naar HKL; De villa 'Groenendaal'; De Katholieke 
Broederschool St. Aloysius te Laren. 

Historische Kring Loosdrecht (secr.: Acacialaan 2, 
1231 BT Loosdrecht; contr. min. € 12,- p.j.; www. 
hkloosdrecht.nl), nr. 155, 34e jg., voorjaar 2007.J. 
Schipper: Predikant en president II. Kerk en over
heid in de Franse tijd (1795-1804); Van Altena ver
telt -5 (1938) [fragment Van de Bunt; ze helft 19e 
eeuw]. 

Idem, nr. 156, zomer 2007. Elisabeth Pijpers 
[geb. 1908, dochter van Gerrit (uit Nijkerk); her
inneringen]; E. Bouter: Dominee De Mol en het 
Loosdrechtse porselein; Uit de Gooi-Eemlander 
van 22 juni 1930; Vertrouwde zeilschepen 16. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (secr.: C.W.M. Rasch, p/a Dorpsstraat 
1, 3451 BH Vleuten; contr. € 17,50 p.j.(+ porto€ 7,-); 
www.histvervdmh.nl), volgnr. 103, 27e jg., no. 1, 
maart 2007. In Memoriam Paul de Rooij; T. Pluim 
(1864-1931): 'Een lastige edelman onder den rook 
van Utrecht' [publicatie uit 1927 over Frederik 
Utenham, onthoofd 1482; met aanvullingen van 
C. van der Wens]; Verv. Wildervelt: huis en eigena
ren 1700-1900 (3) [Van der Muelen, Nieuwenhuis 
(1870), Van Zuijlen van Nijevelt]; De Sparwinkel 
in De Meern [familie Van der Weijden]; V. Voorn
Verkleij: Hoe boerderij 't Hamhuus aan haar naam 
kwam [eerste steen gelegd in 1860 door J.A. Da
men; bewoners o.a. de kleuterleidsters H. Vos en 
P.C. Troost]; Katholiek onderwijs in De Meern (3); 
de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 
(3);Jonge Boeren Bond. 

Idem, volgnr. 104, no. 2, juni 2007. Monumen
ten van de 20e eeuw ... ; Aanleg park en tuinen 
van Kasteel De Haar (1); Katholiek onderwijs in De 
Meern(40. 

Historisch Overijssel, jg. 3, nr. 1, maart 2007. P. 
Brood: De waarde van oud-Overijssels recht [het 
naslagwerk Compendium van het Overijssels recht 
voor 1811, van E.D. Eijken]; G. Buist: Molentoppers 
in Overijssel;]. Bouterse: De Rijkel-fagot van Vol
lenhove [Coenraad Rijkel, leerling van zijn oom 
Richard Haka (geb. Londen 1642/46) te Amster
dam]; Programma Naoorlogs bouwen in Overijs
sel; Tjaps [Twentse textielmerken vanaf 1850-60 

aangebracht op onbedrukte witkatoenen doeken 
voor de Indische batikkerijen]. 

Idem, nr. 2, juli 2007. Leestekens van het land
schap, cultuur-historische elementen [bijv. een 
jurisdictiepaal en een duivelssteen]; I. Wormgoor: 
Kerk en stad voor 1580: verweven maar geen een
heid [Zwolse verhoudingen]; F. te Dorsthorst-de 
Muij: 'De Busse van Skutte ... en loop'n det dutte!' 
[busonderneming Schutte Tours Zwolle was van 
1937 tot 1985 het particuliere stadsvervoersbe
drijf; in 1935 begon Hermanus Schutte (geb. Olst 
1910) een Tourbusbedrijf]; K. van Vegt: Op weg naar 
een Historisch Centrum Twente; Ria Westerhuis, 
dichter [geb. Avereest/Hardenberg 1959]. 

Holland, 39e jg. (2007), nr. 2.J. vanLottum/S. Sogner: 
Het verhaal van Magnus en Barbara. Migratie
geschiedenis in het klein [een brief van Barbara 
Pitris, in 1664 in Amsterdam geschreven aan haar 
man Magnus Andressen (beiden Noors) werd te
ruggevonden in het Public Records Office in Lon
den, was uitgangspunt voor een poging tot recon
structie van het leven van 17e-eeuwse migranten]; 
R. van der Spiegel: 'De Selandia et Hollandia deci
mas'. Een 11de-eeuwse vermelding van Holland; 
E. Swart: 'Ordeninge die men ongewoon was'. De 
Hollandse lessen uit de oorlogsjaren 1572-1576; 
De Archievenman: het RKD [Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie; http://website. 
rkd.nl!]. 

De Kleine Meijerij (Heemkundekring; werk
gebied: Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, 
Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oi
sterwijk, Udenhout; secr.: H. van Helvert, Plat
aanlaan 6, 5076 ED Haaren; helverth@hetnet.nl; 
lidm. € 20,- p.j.; www.dekleinemeijerij.nl), 58e jg. 
(2007), nr. 1. F. Kense: Historische auto's en heem
kunde. Het kenteken N-906 van Adolf van den 
Bergh uit Moergestel;]. van der Loo: Over Bep van 
den Berk en andere Udenhouters die bij de Ko
ninklijke Verenigde Leder te Oisterwijk werkten 
[geb. Udenhout 1928; met namen van werkne
mers]; L. de Brouwer: Udenhout en de cijns boeken 
van Tongerlo [ontstaan van cijnzen, verwerving 
bezit, opbouw cijnsregister, analyse oudste regis

ter (1306-1314)]; G. Berkelmans: De familie Poirters 
[bespreking van in genealogisch onderzoek opge
voerde 16e eeuwse generaties Poirters te Oister
wijk en Helmond]; In Memoriam Mr. Hendrik 
Sjourd Bekius (1919-2007). 

Idem, 2007, nr. 2. F. Goris: Belgische vluchtelin
gen in Moergestel en Berkel-Enschot 1914-1918 
[o.a. familie Van Leent; opvang, ondersteuning, 
religieuze studenten, naar andere opvangkam-
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pen]; G. Berkelmans: Bastaardsgoed. Hoe men 
vroeger omsprong met het bezit van onwettige 
kinderen [octrooi om testament te mogen maken, 
zegelgeld, legitimatie, schenkingen onder de le
venden]; Th. van Herwijnen: De brand te Berkel-En
schot in 1842 en de gevolgen voor de Burgerlijke 
Stand ( deel 1); Afscheid van een beminnelijk archi
varis, P. Wuisman (1928-2007). 

Met Gansen Trou, 57e jg., nr. 3, maart 2007. A. van 
der Lee: De extreme (late) winter van 1845; Elshout 
in oude krantenberichten [1954-1962]; Van boeren 
komaf(2). Thijs van Raider (1971-1960). Idem, nr. 
4, april 2007. P.C. de Jongh: Vaandels, vlaggen en 
schellenbomen. 

Idem, nr. 5, mei 2007. Rien van der Pol (1903-
1973) ook een bekend glazenier [Johannes Ma
rinus van der Pol, geb. Heusden, over!. Vlijmen; 
met afbeeldingen van ramen]; Historie glaze
nierskunst. 

Idem, nr. 6, juni 2007. C. van Spijk: Van boeren 
komaf (3). Over markante mensen van boeren 
komaf uit Drunen. Willen van Kessel (1878-1963) 
[o.a. pastoor van Zevenbergen]; In Memoriam 
Harrie (H.G.M.) Peters [Kruisland 1921 - 2007; 
onderwijzer]. 

Idem. Plekbord, 28e jg. (2007), maart, april [brui
loftsfoto Frans van de Westen - Anna Homber
gen 1910], mei,juni. 

Misjpoge, jg. 20 (2007), nr. 3. Verv. Joodse leerlin
gen op een openbare lagere school in Amsterdam 
in 1823 (12) [Nathan Moses Loonstein (1759-1825); 
bleek godsdienstig Hebreeuws onderwijs aan al
leen jongens te geven]; S. Bornstein: Kille Koudesj 
Schagen, een vergeten joodse gemeente in het Hol
lands Noorderkwartier [met namen en data van 
Schagenaren, begraven in Den Helder; de families 
De Vries (-Herschel) en Trompetter, Schaap, Col
tof]; T. Veldman:Joseph Isaac de Jong alias 'Jooden 
Jozef' [geb. Harderwijk, tr. (1) Den Bosch 1890 Ma
ria de Winter, er. (2) Schagen 1906 Annetta Maria 
Seiffers ]; Z. Bar: Alexander Samuel Kijser en zijn 
familie [ook: Keijser; testeerde in 1699; boedel
scheiding 1728]; D. Metz: Palestina Pioniers in Ne
derland [thema-artikel op Digitaal Document]. 

De Omroeper. Historisch Tijdschrift voor Naar
den (www.stichtingvijverberg.nl), jg. 20, nr. 1, 
maart 2007. B. Kos: Een binnen boer in de Vesting. 
Terugblik op de boerderij van Kos in de Sint An
nastraat [Jan Kos (er. 1887 Willempje Keijer) kocht 
in 1910 de boerderij; zoon Evert verkocht hem in 
1966; een schuur kreeg een nieuwe bestemming 
als restauranr 'De Kapschuur']; Duitsers op een-
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den jacht in het Naardermeer; H. Schaftenaar: Kant
tekeningen bij de interieurfoto's van de synagoge 
van Naarden. 

Idem, nr. 2, juni 2007. H. Schaftenaar: Sightsee
ing met de varende rechter. Een tochtje over de 
wateren van Naarden op 13 en 14 augustus 1606 
[inspectie door Leonardt de Voocht]; 0. Langen
dorff: Middeleeuwse kledingaccessoires uit de bo
dem van Naarden; Nerdenus (Henricus Antoni
des, 1546-1614) Naarder van geboorte en professor 
aan de Universiteit van Franeker; H. Schaftenaar: 
Schepenboek uit het Leicestertijdperk (1585-1787) 
nu compleet in Naarden terug. 

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Dene
kamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16, 7591 BW 
Denekamp; h.boink@zonnet.nl; www.heem
kundedenekamp.nl), jg. 29, nr. 1, lente 2007. Di
verse berichtjes m.b.t. gebeurtenissen in 1857; A. 

Stegeman: Erf Molendijk in Breklenkamp [familie 
Molendijk]; De jaren' 50; N. Pouw-de Bie: Honger
kind Nelly de Bie in 1945 bij familie Bloemen 
in Beuningen [geb. Utrecht]; Pachtovereenkomst 
uit 1824 van Westerveldmolen in Tilligte; eerste 
bewaarschool in Denekamp 150 jaar geleden ge
sticht; Concentratiekamp Neuengamme. Gevan
genen uit Denekamp, Ootmarsum en Tilligte 
[Meijerink, Smit, Baalhuis, Harperink, Oos
terwijk, Wortelboer]; Een groet en goede raad 
van Benno Elkus uit Melbourne [92 jaar, geb. 
Denekamp]; Behoud en restauratie Teupenhoes 
[in 1794 bouwde Gerrit Jan Teupen een huis op 
grond van het Scholtenerf]. 

Idem, nr. 2, zomer 2007. J. Gortemaker: Eer
nardus Gortemaker emigreerde zo'n 150 jaar 
geleden [naar Drente, 1809-1870; er. Vianen 1854 
Fransijntje den Hartog]; J. Knippers: Opgegroeid 
in Denekamp, oud geworden in Amsterdam 
[Lambertus Knippers (1847-1925) woonde met 
vrouw Catharina Ketting (tr. 1879) en kinderen 
in de Kerkstraat; met overzicht van geboren 'Dorp 
Denekampers' die 1865-1890 naar Amsterdam 
vertrokken]; S. Wynia: Organisten in de protes
tantse kerk te Denekamp [1632-heden]; H. Asma: 
Veldwachter Weerkamp in Denekamp ten tijde 
van pastoorKnuif[Cornelis Gerardus Weerkamp, 

geb. Lonneker 1877, tr. Johanna G. Pluijmers]; J. 
Gortemaker: Genealogie Hermelink (1) [Hendri
kus Sekhuis (zoon van Jan Diekers en Aleida Sek
huis) huwde ca.1766 met Johanna Hermelink van 
erve Hermelink te Geesteren]; Zusters Francisca
nessen in Indonesië 1932-2007; Blik op Hestrup 
in de Graafschap Bentheim; Karel Gelink en zijn 
hotels ... [geb. Hengelo 1878 (exm. Selderhuis), tr. 
1905JohannaH. Niers]. 



Ons Markenboek (Oudheidkundige Vereniging 
De Elf Marken te Gorssel; www.deelfmarken. 
nl), 23e jg., no. 3, juli 2005. W. van de Kamp (t): De 
Vrijwillige Brandweer van Gorssel in oorlogstijd; 
Werkgroep genealogie: Gevelstenen (16) [boerde
rij Boschloo en families Ten Bosch en Boschloo]; 
W. ter Meulen-Breukink: Bijzondere inwoners van 
de gemeente Gorssel: Tob de Bordes [Tobie Con
stantin de Bordes, geb. Haarlem 1927]; H.J.Jansen 
op de Haar: Een stukje geschiedenis van Eefde. 

Ons Voorgeslacht.No. 592, 62e jg., juli/aug. 2007. 
P. Flippo/I'. Oskam: Van der Spade 'anders Gras
beecq', een Delflands geslacht met een tak die de 
naam Van Dijck voerde [16e-19e eeuw; met doch
terskinderen Van Klaveren, Van der Zee, Hoden
pijl, Van der Gaagh, Hogeveen, Van Rossum, 
Warbout, Van Rhijn, Poot, Ruijtenburch, Van 
Dijk, Van der Weijde, Smoor]; Aanv./Corr. Kooij 
in het land van Arkel e.o., Kwst. Van Oosterhout, 
Copper(t), (Den) Boer, Clootwijck, Jeyskoot, Ver
weel, Voorouders Smits [Van der Sluijs], Pons, 
Jabaey, Wapenboekje van Willem Jacobsz [Me
kaertge < Mijn Caertgen (1593)]. 

Oud Bathmen ( Oudheidkundige Kring Bathmen; 
secr.: mevr. H. Jonker-Bronzewijker, De Kuiperij 
15, 7437 CW Bathmen; okb@planet.nl; contr. € 
16,- p.j.; met porto € 2,50), 27e jg., nr. 1, maart 
2007. W. Markvoort: Orpheus, daar zit muziek in 
[terugblik op de muziekvereniging 1e helft 20e 
eeuw; o.a. meester G. Rutgers (geb. Laren/Gld. 
1883); ledenlijst 1955]; In gesprek met: Gerrit 
Smit. 

Idem, nr. 2, juni 2007. W.H. Bolderink: Kruide
niers in Bathmen; W.J. Eysink: Van Batavia tot Ba
thmen [herinneringen van Jan Eysink aan zijn 
tijd in Nederlands-Indië]. 

Oud Bathmen 
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Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn, Onder de 
Boompjes 22, 1621 GG Hoorn; info @oudhoorn. 
nl; www.oudhoorn.nl), 29e jg., nr. 1, maart 2007. 
].P.H. v.d. Knaap: De tulpenrage van 1637; In Me
moriam Giel van der Zei; Het documentatiecen
trum van Oud Hoorn [aanwinsten]. 

Idem, speciale uitgave. Hoorn 650 jaar stad. 
].C.M. Cox: Het stadsrecht van Hoorn [beschrij
ving van Hoorn in de 14e-15e eeuw; betekenis, 
inhoud en tekst van het stadsrecht]; J. de Bruin: 
Hoorn, dorp en stad. Middeleeuwse topografie en 
institutionele ontwikkelingen tot het begin van 
de19eeeuw. 

Idem. nr. 2, juni 2007. A. Appel: Jaarletters van 
Hoorn; K. Wester: Reclamekaartjes uit Hoorn; J. 
van der Lee: Oostereiland. 

Oud Meppel (Stichting Oud Meppel; secr.: L. van 
der Voort van der Kleij, Zuideindigerpad 4, 7941 
DH Meppel; oudmeppel@zonnet.nl; www.oud
meppel.nl), jg. 29, nr. 1, maart 2007. Chr. Muziek
vereniging De Bazuin; De glas-in-loodramen van 
de rooms-katholieke St. Stephanus kerk; Galgen
kampsbrug en omgeving; Gerard Pothof op de 
praatstoel [geb. in de Oosterboer 1939]; Ambachts
onderwijs in Meppel (sa). Crisistijd en oorlogsja
ren 1930-1945; Reilen en zeilen in de Franse tijd (2) 
[de familie Danser]; Werkhorst: een moord aan 
de Reest [1911; Drewes, Pomp]; fotorubriek. 

ldem, nr. 2, juni 2007. Grafstenen Algemene 
Begraafplaats Meppel worden digitaal vastge
legd; Peter van den Hurk (88) was pilotenhelper 
tijdens de bezetting; Meppel in de 17e eeuw bijna 
vestingstad; Henny Otter-Blom op de praatstoel 
[Hendrikje Blom (geb. Utrecht 1916), tr. 1942 Jan 
Otter]; D. Rinsema: Meppel is een stad, maar sinds 
wanneer; Verv. Ambachtsonderwijs in Meppel (5 b) 
[ met lijsten van personeelsleden en bestuursleden 
tot 1945 ]; Varende familie Danser (3); Fotorubriek. 
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Oud Nijkerk (Stichting Oud Nijkerk; secr.: A. 
Kruithof, Valkenhof 121, 3862 LM Nijkerk; info@ 
oudnijkerk.nl; www.oudnijkerk.nl), jg. 26, nr. 1, 
maart 2007. F. Witzel: Geschiedenis in steen gebei
teld (36) [akten betr. panden in de Langestraat; 
o.a. Tan Haaf, Van den Pol, Seghers]; L. van Dijk: 
Een kindermoord in Nijkerk anno 1699 [Metje 
Teunis was zwanger geraakt van Claes Pranger, 
zoon van haar werkgever]. 

Idem. nr. 2, juni 2007. W. Klok-van Dasselaar: 
Sigarenhandel Van den Ham; Geschiedenis in 
steen gebeiteld 37 [Nutsgebouw]. 

Oud Rhenen (Historische Vereniging Oudheid
kamer Rhenen en Omstreken; secr.: W.H. Strous, 
Bruine Engseweg 25, 3911 CJ Rhenen; www. 
oudrhenen.nl), 26e jg., no. 1, jan. 2007. M.J. Kooi
stra: Rijnlandse roeden in Achterberg. Een plei
dooi voor een goed behoud en beheer van een zeer 
uniek stukje oud agrarisch cultuurlandschap [o.a. 
ontginningsgeschiedenis]; H.P. Deys: Het Rhe
nense familiegeld van 1675, een grote bron van 
bevolkings-informatie; A.D. de Jong: Rhenen en de 
nieuwe kaart van den Lande van Utrecht; W.H. 
Strous: Datering en herkomst van de twee grote 
tekstborden in de Cunerakerk. 

Idem. no. 2, mei 2007. Special: Tweede Wereld
oorlog. Het Grebbegemaal; C.A.M. Crum: Joodse 
onderduikers in Rhenen [bij Klaas Crum (geb. 
Dodewaard 1904) en zijn vrouw Lambertha Mar
gareta Sanders (geb. Eldik 1904)]; Ongekende 
drukte op de Militaire Erebegraafplaats gedu
rende de oorlogsjaren; Ds. Bastiaan] an Ader, geb. 
30-12-1909- gefusilleerd bij Rhenen 20-11-1944. 

Oud Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpen
zeel'; secr. : mevr. A. Schimmel-van de Boven
kamp, Holevoetplein 280, 3925 CA Scherpenzeel; 
a.schimmel@planet.nl; www.oudscherpenzeel. 
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nl), 19e jg., nr. 1, maart 2007. Scherpenzeel crimi
neel (9) [1683]. 

Idem. nr. 2, juni 2007. Schuitenvaarders op de 
Luntersche beek [o.a. familie Van de Lagemaat]. 

Oud-Utrecht. 8oe jg., nr. 2, april 2007. Componist 
Jan van Gilse krijgt eerherstel [1917-22 dirigent 
van het Utrechtsch Stedelijk Orkest]; T.H.M. van 
Schaik: Het Heilig Hart van Jansen. De pastorie 
van Oudwijk tussen kerk en samenleving [bouw
pastoor J.H.G. Jansen (1927-29), aartsbisschop 
van Utrecht 1930-36]; Gesprekken met dr Albert 
van Hulzen (1905-2006); R. den Hartog: Alexander 
Mollinger (1836-1867) [landschapschilder]. 

Idem. nr. 3.juni 2007.F. van derLecq: 'Een water
molen int oude Geyn·. Over een recent herrezen 
poldermolen en zijn voorgangers; F. Kipp: Wel en 
wee van de 'Glazen Cathedraal'. Restauratie van 
de kassen in de Oude Hortus voltooid; D. Adelaar: 
Willem van Leusden (1866-1974): van De Stijl tot 
surrealisme. 

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De 
Proosdijlanden'; secr.: P.A. van Golen, Herenweg 
23, 3645 DE Vinkeveen; info @histver-pl.nl; www. 
histver-pl.nl), jg. 23, nr. 1, maart 2007. Verv. Vin
keveen anno 1906 (3);J. Frankenhuizen: De lijdens
weg van een nationaal monument [de geschiede
nis van het huis Dorpsstraat 23 [in 1821 verkocht 
door de drie erfgenamen van Hendrikus Abraham 
van Doorn van Noordscharwoude, schout van 
Mijdrecht ( over 1. 1820 ); Van Geijtenbeek, Van der 
Heijden; Van Walbeek]; F. de Wit: Hoe het verkeer 
zich in De Ronde Venen ontwikkelde. 

UE l?ROOSDIJKOERIER 

Idem. Extra uitgave, april 2007. J. Frankenhuizen: 
Over trekkers, haalders, brengers, pompers en ... 
klokkenluiders Ofwel het Rondeveense brand we
zen in vroeger tijden; R. Hartsink: Een impressie 
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van de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht, in de eer
ste kwart-eeuw van zijn bestaan; De Uithoornse 
TTFord [1926-45]. 

Publications de la Société Historique et Archéolo
gique dans Ie Limbourg (Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap), deel 141, Jaarboek 
'os [2007].E. denHartog: Vergeten twaalfde-eeuwse 
sculpturen uit het abdijencomplex Rolduc; E.M. 

Gerards: De zaak van de rentmeester [Willem Hen
drik van Panhuys, zou in 1788 een verbannen 
kolonel (en patriot) Suljard de Leefdael op zijn 
landgoed te Voerendaal hebben laten logeren; 
hetze tegen Van Panhuys, geuite beschuldiging, 
het ronselen van getuigen, buitengerechtelijk on
derzoek, enz.; Van Slijpe, De Saive, Pillera, Pie
ter Habets, Nijst Trachts, Witte Tullingh]; A.Ja
cobs: Frans Xavier Rutten, deken van Maastricht 
(1822-1893) [geb. Sittard; exm. Houben]; L.B.M. 
Verhart: Een studiereis door Brabant en Limburg 
in 1905. De Leidse archeoloog]. H. Holwerda gaat 
netwerken. 

Het Schokker Erf (Schokkervereniging; secr.: 
mevr. E. Koek, Kamille 12, 8252 CA Dronten; contr. 
€ 15,50; www.schokkervereniging.nl), nr. 65, mei 
2007. W. Veer: Hendrik Mommendé [tot school
meester aangesteld sinds 1796]; B. Klappe: Geheel 
ongeschikt voor de zeedienst [Jan Bruinsen Bien 
(1773-1857), weduwnaar met vijf kinderen in 1811; 
werd opgeroepen voor de dienst]; Schokker graf
monumenten (7) [pastoor Bernardus Herfkens 
(geb. Zeddam 1779); pastoor Joannes Bosch (geb. 
Raalte 1792)]; De fotogalerij: Dubbel Sul [Kampen 
1868 - Zwolle 1941 (exm. Grootjen)];J. Spitse: Uit
getogen messen te Emmeloord op Schokland; De 
gouden bruiloft van Hendrik en Catharina [Van 
Kollenburg x Diender; 1911]. 

Idem, nrs. 64a, maart en nr. 65a,juni 2007. 

n Sliepsteen (Stichting Historische Sociëteit En
schede-Lonneker; abonnement € 8,50 p.j.; lidm. 
€ 17,- p.j.; adm.: Eulebrink 2, 7544 MJ Enschede; 
hwstip@hetnet.nl), nr. 89, 23e jg., voorjaar 2007. 
A. Dijks: Vredestein 60 jaar in Enschede [oprichter 
E. L.C. 5chtffsr.J; G. Kristen: De Markeverdeling in 
Groot Driene (Gemeente Lonneker); Enschedese 
Zangvereniging TAVENU. 

Idem, nr. 90, zomer 2007. G. Bekkering: De maïs
kolfpijp van Enschedeër Hendrik Tibbe [meu
bel- en wagenmaker; emigreerde in 1862 met 
zijn gezin naar Missouri/USA]; Verv. Vredestein; 
De Leo-Harmonie; R.Janscn: Het huwelijk tussen 
Helmich Blijdenstein en Margaretha van Heek 
(1893-1919). 
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De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost 
Friesland, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; sneu
perdokkum@yahoo.com; www.angelfire.com/ 
vt/sneuper), volgnr. 82, 21e jg., nr. 1, maart 2007. 
A.J. Dijkstra: Aanvulling op de kwartierstaat van 
Antje van der Zee [Van der Zee, Groen, Akker
mans, Hiemstra, De Graaf(te Ternaard), Van der 
Zweep, NN, Obma]; H. Zijlstra: Oudst gevonden 
generatie in mannelijke lijn van: Hans (Anne Bau
ke) Zijlstra [geb. Groningen 1967]; Kwartierstaat 
van Freeke (Freerkje) Sijtsma [geb. Oudehaske 
1954; -, Jaarsma, Zwart (te Oosternijkerk), De 
Jong, Dijkstra, Braaksma, Elzenga, Hoeksma]; 
P. de Haan: Plaisier rijtuigen en vaartuigen Noord
oost Friesland 1795-1805 [namen van eigenaren, 
soort rijtuig, te betalen belasting]; Poldermolen 
Hoedemakerspolder; J.A. Paasman: Noordoost 
Friezen in de Tiendaagse Veldtocht, deel 1: Dok
kum; E. Smits: Gaykema Sathe of de Bierma's 
Plaets te Ternaard [familie Bierma]; Brouwers in 
Dokkum 1752; Problemen met schoolmeesters (2). 
Willem Dirks Jager te Nes [geb. Almenum 1791]. 

Idem, volgnr. 83, nr. 2, juni 2007. K. Sierksma 
(t): In stikje famyljeûndersiik ût de midsieuwen. 
Inwierrum en omkriten. Oarsprongskrite fan de 
Eadingers ['Liudgeriden']; J. de Jager: Kwartier
staat Rein Rienks Baarsma [geb. Beers 1697, tr. 
Wartena 1722 Fockeltie Hedzers Hellinga; geen 
kwst. maar parenteel; met De Vries, Fellinga];J. 
Luholf: Oudst gevonden voorouder in mannelijke 
lijn van: Johannes Jenze Luhoff(geb. 1974) [Ger
rit Gerrits Luilofs tr. Blija 1814 Taetske Jans van 
Loonen; ook: Lieuwhof, Leuhof, Luihof, enz.]; 
F.H.Blom: KwartierstaatvanAnthonij Blom (1871-
1959) [tr. Metslawier 1897 Aukje Gaasterland; 
Blom (te Oostermeer, Engwierum), Joustra, 
Boersma, Rispens]; R. Tolsma: Concentratie scho
len Dongeradeel, deel 1: Oostdongeradeel; G. Ro
sier: Johanna Johannes Rosier, het meisje van de 
merklap [geb. Dokkum 1821 (exm. Klaver)]; Verv. 
Noordoost Friezen ( 2 ); Houtzaagmolen Bouw I ust 
[Gorter, Van Klaarbergen]; Verv. Plaisier rijtui
gen. 

De Stelling(Vereniging Historie Weststellingwerf 
e.o., Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; secr.: I. 

Naafs-Loman; ikenaafs @xs4all.nl; info@histo
rieweststellingwerf.nl; www.historieweststel
lingwerf.nl), nr. 99, jg. 26, jan. 2007. M. Koopmans: 
Armenzorg in het verleden [aantekeningen, ge
maakt door Lambert Cornelis Coopman, diaken 
te Kuinre vanaf 1687]; Genealogisch nieuws (20). 
Aan v. Lenstra. 

Idem, nr. 100, april 2007. Verv. Armenzorg [uit 
het Diakonieboek; 1687]; Vliegenier in de meida-
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gen van 1940 [Jonny Mulder (Noordwolde 1915-
1998)]; Patrilineaire stamreeks van Fokke Mid
dendorp [1905 Wolvega 2001 > Luitje Sybrands 
Jans tr.1779 Mayke Durks] . 

Idem, nr. 101, juni 2007. Aanv. Stamreeks Mid
dendorp; Matriarchale stamreeks van Pamela 
Shireen Brown [geb. Swan Hili/Australië 1970; 
Van Zeist, Veurman, Stijkel, Woudstra, De Boer, 
Menger, (patr.)]. 

Streekarchief Eiland Ilsselmonde, Nieuwsbrief 
lente 2007. Kinderarbeid in de 19de eeuw; On
derzoek naar de vorige eigenaren van het perceel, 
behorende bij de boerderij 'de Damstee' [eigena
ren: Pieter Leenderts Hartog, Teuntje Jans Vink 
(1754), Arij Swart (1765), Maarten Barendregt 
Janszoon (1833), DirkLems, vlasboer(1837). 

Idem, zomer 2007. Verv. Kinderarbeid; 'Hart
meijer' - van Württemberg naar de Zwijndrecht
se Waard en van Georg Gotlieb Frederik naar ... 
Frederik [otr. Den Bosch 1789 Johanna Josefa 
Kruijtsman; zeven kinderen]. 

Terebinth. Tijdschrift voor Funeraire Cultuur 
(Vereniging de Terebinth; abonnement € 19,50 
p.j .; Molenweg 2, 3911 SH Rhenen; www.tere
binth.nl), jg. XXI, nr. 1, maart 2007. J. Goudsmit/ 
R. Brouwer: Boven het maaiveld. Grafrituelen en 
grafgiften op hedendaagse begraafplaatsen; B. 

Jagt: Restauratie borstbeeld Van Lennep [Jacob 
van Lennep (1802-1868)]. Idem, juni 2007. 

Terug in de tijd (Stichting Vriendenkring Streek
museum Hoeksche Waard, Hofweg 13, 3274 BK 
Heinenoord; www.streekmuseumhw.nl), bulle
tin 103, mei 2007. Even bij praten met de museum
manager [Karel Braun]; E.M. de Zeeuw: Herinnerin
gen aan de beschietingen vanaf de Boendersweg 
in 's-Gravendeel in de 2e Wereldoorlog; Verv. 
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Boerderijenboek [www.boerderijeninbeeld.nl]; 
Afdeling Genealogie [bewerkte bronnen];]. Visser: 
Een Koninginnedagviering in 1922. 

Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regio
nale geschiedenis (Stichting Tussen Vecht en 
Eem, samenwerkingsverband van meer dan 30 
lokale en regionale organisaties op historisch 
en aanverwant gebied; http://www.tussenvech
teneem.nl; donatie € 15,50 p.j.; secr.: mevr. drs. 
H.L.E. Niemijer-Hesselink, Kon. Emmalaan 10-
A, 1405 CK Bussum), 25e jg., nr. 1, maart 2007. A. 

Moll-Breebaart/E. W. Leeuwin: Vogels op De Hooge 
Vuursche. De volière van een achttiende-eeuwse 
buitenplaats; E.N.G. van Damme: De familie van 
Aemstel en de strategische 'Berg Ter Horst'; De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie; Fort Uitermeer ge
consolideerd; A. Cruysheer: De Polder Dorssewaard 
te Vreeland. 

Idem, nr. 2, april 2007. E. de Paepe: Naoorlogse 
gastarbeid in het Gooi; A.A. Manten: De verdwe
nen ridderhofstad Rietveld in Breukelen. Verslag 
van een historische ontdekkingsreis [Van Riet
veld, Van Nijenrode]; H. Michielse: Tussen stad 
en diaconie. Twee eeuwen armenzorg in Weesp 
1590-1822. 

Tweestromenland (Historische Vereniging, Post
bus 343, 6600 AH Wijchen; tweestromenland@ 
hetnet.nl), nr. 132, 2007/II, 1-IV-2007. K. van Liever
loo: Antoon van Welie (1866-1956). Van Afferden 
naar wereldfaam [portrettist, symbolist, religi
eus kunstenaar]; Worsum deel 2; Verv. De Maas 
en Waalse beroepsbevolking van 1938, deel 3: De 
dorpen langs de Maas; R. van Maanen: De Deester 
fruitkwekerij 'De Perenberg' en haar advertenties 
1890-1892; Geweld werd en wordt door de over
heid bestraft (deel 2) [met notities uit Gerichtda
gen 1708]; C. de Haas/]. de Haas-van Ge/der: Kwartier
staat Adrianus G.M. de Wild [geb. Dreumel 1935, 
tr. Wamel 1966 Catharina E.M. de Haas; 6 gen.: 
-, Van de Pol (te Driel, Dreumel), Van Gemert 
(te Appeltern), Herckenrath (te Venlo, Maasbom
mel)] . 

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 120 (2007), nr. 
1. Chr. Lorenz: 'Hete' geschiedenis. Over de tem
peratuur van de contemporaine Duitse geschie
denis; A. van der Zeijden: De Graafschapse folklore 
als schouwtoneel. Musealisering en visualisering 
van de Nederlandse volkscultuur in de jaren 
twintig van de vorige eeuw; M. Heli: Haagse am
bassadekapellen en Franse religieuze diplomatie 
(1608-1651);]. Tollebeek: Een stormachtige familie. 
Paul Fredericq en de vorming van een academi-
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sche historische gemeenschap in de negentiende 
eeuw; De Algerijnse oorlog (1954-1962). 

Idem, nr. 2/2007. A. Schmidt: Werken voor we
zen. Vrouwen, mannen en de verdeling van werk 
in weeshuizen in de vroegmoderne tijd [bestu
deerd werden Heilige Geestweeshuizen van Gou
da en Leiden, en het Burgerweeshuis van Utrecht]; 
B. Van Oostveldt/S. Bussels: Vreemde schurken op 
het toneel. De secularisering van het Ottomaanse 
schrikbeeld en het 'gouvermentaliteitsbegrip' in 
vroegmoderne spektakels uit de Zuidelijke Ne
derlanden; D. Mantel: Waarom verdween Willem 
Schermerhorn in 1946 van het hoogste politieke 
toneel? 

Vereniging Oud Leiden, Mededelingen, jg. 29, nr. 
1, maart 2007; nr. 2, mei 2007. Erepenning Oud 
Leiden voor architect Thijs Schutte [92 jaar; Lei
dens burgemeester De Ruijter van Steveninck 
in bezettingstijd: 'Een man met twee gezichten' 
[samenvatting van een lezing door dr. Peter Ro
m[jn]; In het spoor van een verdwenen tram: de 
Haarlemmermeerlijnen. 

Vosholkroniek (Cultuur -historische Vereniging 
'Ter Aar'; secr.: D.W. Bresters, Westkanaalweg 119, 
2461 GW Ter Aar), 1e kw. 2007. Dominee Huijzer 
heeft een appeltje te schillen met zijn N.H. kerk
bestuur [Henricus Huijzer (geb. Leiden 1741), tr. 
Deventer 1775 Johanna Adriana van Brakel (geb. 
Diepenveen 1749)]. Idem, ze kw. 2007. Het koor 
'Looft den Heer' [met foto's en namen uit 1958]; 
Voor u geselecteerd uit de Rijnbode [1907]. 

Waver 't Vjenne, nr. 17 (2007). Verv. De Onwjears
familie II. Van welk erf kwam Jan Buten? [Jan 
Buten alias Jan Jansen Berkhof (1726-ca. 1790); 
geschiedenis van de familie Berkhof]; Gast aan 
het woord. Historische Kring Hellendoorn - Nij
verdal [www.hkhn.nl]; De laatste schaapherder 
[te Vriezenveen; Hendrik Berends, geb. Ommen 
1876]; Even voorstellen: Meester G. Pot [1901-
1989; hoofdonderwij zer, tr. (2) 1937 Aaltje van den 
Born]; Historisch Museum Vriezenveen krijgt 
een eigen Documentatiecentrum [www. Histo
rischMuscumVriezenveen.nl]; Tl!. van sraalduine: 
Egbert Engberts (1875-1955). Representant van 
het leven van Nederlanders in Sint-Petersburg 
[zoon van Maria Kruys, tr. 1902 Sara Bréchet]; 
].M. Hospers: Van Hervormde Evangelisatie tot 
Hersteld Hervormde Kerk: Een eeuw kerk aan de 
Almeloseweg [in 1905 werd godsdienstonderwij
zer te Vriezenveen W. van Leeuwen (tr. De Bilt 
1890 Johanna Bieshaar) en predikant werd F.J. 
Los; de spanningen tussen beiden resulteerden in 
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1906 in hun vertrek; gevolgen]; Het levensverhaal 
van Mina Roelofsen - Eshuis (fragmenten) [Her
minaBerendina Eshuis (1899-1971; exm. Van den 
Bosch) tr. 1922 Klaas Roelofsen (1897-1973; exm. 
Nijkamp)]. 

Werinon (Historische Kring Nederhorst den Berg; 
secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9, 1394 EA NdB; 
lid m.€ 12,50; www.historischekring.nl), nr. 63, jg. 
17, maart 2007. Volksverhalen. Idem, nr. 64, juni 
2007. Volksverhalen (3); G. Baar: Afsluiten kan op 
veel manieren. Horstermeer; E.N.G. van Damme: 
Frans der Kinderen: wie schrijft die blijft [1667-
1737, koopman in juwelen te Amsterdam; schreef 
een familiekroniek (zie jaarboek Amstelodamum 
1972); fragment]. 

Westerwolde, jg. 28, nr. 2, juni 2007. Het Gil
deboek van Veenhuizen en Ter Maarsch (2) [19e 
eeuw]; J.S.A. Huizing: De verpachting van de tol
brug en waag te Wedde [pachters 1609-1815; bor
gen 1623-1652]; G.L. Nobbe: Het Hebrecht [veende
rij gebied; ontginningen]; Westerwoldse import 
(3). Zandberg als nieuw katholiek centrum voor 
Duitse immigranten [familie Tiben/Tieben, afk. 
van Rütenbrock; nageslacht van Heinrich Tiben 
(1758-1837), tr. Lachen 1785 Anna Helena Scheel 
(1760-1828)]; J. Wilpshaar: De grens tussen Duits
land enerzijds en de provincies Groningen en 
Drenthe anderzijds. 

Zeeuwse Familiepraet (Stichting Genealogisch 
Centrum Zeeland, Hofplein 16, Middelburg; 
stgen@clubnet.zeelandnet.nl), 22e jg., nr. 1, juni 
2007. Verv. Levendale pakt uit ... [o.a. Michiel Mi
chiels Horen testeerde 1588; Jhean Jhane testeer
de 1599, over!. 1600; Beatrix de Witte tes teerde 
1599, over!. Dordrecht 1602; Barbel Pieter Claisz 
Grooteburse (1599); Anthoni Helder (1599)]; 
K.P. de Bree: Twee Zeeuwse takken van een mole
naarsfamilie (Revers) [afk. van Mijnsheerenland; 
te Gouda en Goudswaard, Middelburg, Sint Lau
rens, enz.]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 67, aug. 2007. Verv. Waarom ik lid 
ben van de afdeling Amsterdam (III) [La Grange]; 
H. van der Linden-Schadd: De dubbele medeklinker 
[aan het eind van achternamen]; Twintig jaar tus
sen kerkelijk en burgerlijk huwelijk; Verv. Reges
ten van Kwijtscheldingen (XII) [o.a. Rip, Corver, 
Heemskerck; 1587]. 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 10, nr. 3, aug. 2007. 
F. Wetzels: Een tak Wetzels te Benzenrade [Ge
rard Wetzels (ged. Heerlen 1592; exm. Muters), 
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over 1. ald. 1657, tr. ald. 1614 Odilia Vijgen (Viegen, 
Fijghen); (achter-klein)kinderen]; Limburgse ge
nealogische prijs. Inzendingen, genomineerden, 
winnaar. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg), nr. 
35, jg. 9, aug. 2007. Sj. Trommelen: Heemkunde
kring 'De Plaets'. Berlikum - Middelrode [www. 
deplaets.nl]; Verv. Leeuwen in de mist [Maarten 
van Leeuwen, overl. Loon op Zand 1889]; A. Neg
gers: What's in a name? Op zoek naar Gijsbert 
Hobbelen [ te Oirschot 1733 manslag op zijn zwa
ger Henrick Niclaes van Weert; Gijsbert heette 
Van Ginhoven, tr.1729 Jenneke van Weert]. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 18, nr. 2, aug. 2007. 
H . Kos: De geschiedenis van Gooiland en de Erf
gooiers. 
Stichtse Heraut, 19e jg., nr. 3, aug. 2007. R. van 
Maanen: De perzikkwekerij 'Guernsey' te Blauw
kapel 1909-1916. Alternatieve bronnen voor fami
lie-onderzoek (III) [Maarten Admiraal (geb. De 
Rijp 1882), fruitkweker, tr. Blokker 1911 Guurtje 
Visser]; J. Verkroost: Wie is de dochter van Harme 
Gartze? RK Huwelijken te Maarssen [door puz
zel- en zoekwerk in andere bronnen is een deel 
van de incomplete inschrijvingen toegankelijker 
gemaakt] . 

Uit Familiebladen: 
Familiestichting Huyser, nr. 66, 22e jg., maart 
2007. Een driedubbel afgescheiden Huyser-do
minee. Over ds Willem Cornelis Huyser/Huizer 
1817-1882; Zuigelingen- en kindersterfte in de 19e 
eeuw [met als voorbeeld drie gezinnen Huijsers/ 
Huijzer]; Hendrik Huijser deed exercitie met de 
gieter [1784]; Stamreeks van Pieter Leendert Hui
zer. 
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 26, okt. 
2006. Bijdragen betr. Moret, brandstoffenhan
delaren en garagebedrijf; Schema nakomelingen 
van Leendert Moret (1871-1959); Schema Amster
damse tak [o.a. schavenmaker Frans Moret (1708-
1756)]. Idem 27, april 2007. 
Familiestichting Van Dijke, Contactblad nr. 11, 
6e jg., april 2007. H . van Dijke: (Theo) Mattheus 
Karel van Dijke 1923-1987. Achtereenvolgens 
burgemeester van Axel, Maassluis en Ede [exm. 
Krijger]; Cinderella Dolores van Dijke 1962-2004 
[exm. Van Wickevoort Crommelin]; Het leven 
van Willem Marinus van Dijke 1874-1955 [exm. 
Den Engelsman]; De mislukte emigratie naar 
Argentinië van de Friese landarbeider Anne Pie
ters van Dijke 1858-? [geb. Anjum, tr. Oostdon
geradeel 1883 Antje Postma]; Strijd tegen water 
op Tholen; Het Algemeen Politieblad, een bron 
voor persoonsgeschiedenis; Poorter Job Domini-
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cus (van Dijcke). Deurwaarder en Gildedeken [tr. 
(1) Goes 1661 Baldijntje Jobs de Hooge]; Marinus 
Adriaan van Dijke en Maria Johanna van Veen. 
Middenstanders in Zierikzee [er. Tholen 1878]. 
Festina Lente, no. 39, sept. 2006.J. Noordam: Koos 
van der Bijl. Contouren van een leven [geb. Kou
dekerk a/d Rijn 1872]. Idem, no. 40, maart 2007. 
Mensen van het eerste uur [interviews met Wil
lem van der Bijl (geb. Zaandam 1921), Anne van 
der Bijl (geb. Alkmaar 1928) en Tineke Spaans
van der Bijl]; Uit het leven van Andries van der Bijl 
[geb. Nieuwehorne 1938 (exm. Van den Akker), 
tr. 1964Jezija Bos]. 
Goetgebuer familiekrantje, 3e jaar, apr-jun 2/86, 
jul-sept. 3/86, okt.-dec. 4/86; 4e jaar, jan-mar 1/87, 
apr-jun 2/87, jul-sept. 3/87, okt.-dec. 4/87, jan-mar 
1/88. Familieberichten (w.o. kopieën uit boeken, 
DTB's, bidprentjes) betreffende naamdragers 
Goetgebu(i)er, Goedegebuure, Goegebuere enz. 
in Vlaanderen en Zeeland; Genealogie familie 
Goethals in diverse afleveringen (kopie uit oude 
publicatie); Genealogie Morel te Oudenaarde en 
Gent [4/86]. 
Hamers Bulletin, jg. 23, nr. 1, jan.-febr. 2007. Af
stammelingen van Bokkerijders (1) [Willem Cal
denberg (tr. Spaubeek 1740 Maria Hamers); 
Maria Catharina Dirckx ( tr. Heerlen 1771 Andreas 
Hamers)]; Wie is Joannes Hamers uit Eygelsho
ven (t 1729 )? [ met verwantschapsschema Werden, 
Römkens, Reinartz, Hamers en Moers]; Stam
reeks van Hendrik Joseph Cornelis Hamers [geb. 
Rotterdam 1946 > Antonius Hamers (over!. Puth
Schinnen 1752)]; Stamreeks van Maria Anna Ha
mers [geb. Limbricht 1936 > Wilhelmus Hamers 
(te Sittard 1729)]; Nogmaals Scheeren, Schieren 
en Hamers; P. Bertram: Vermeldingen tot 1750 van 
personen met de familienaam Haemer, Hamer, 
Hammer en Hammers in Aken en het ten westen 
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van Aken gelegen gebied; In memoriam Maria 
Hubertina Rutten (1925-2006). Idem, jg. 23, nr. 
2, maart-april 2007. R.J. M. Steeman: Afstammings
reeks van Maria G.H. Steeman-Caelen [geb. Ge
leen 1958; via Beaumont, Cremers, Demacker en 
Lemmens van Willem Hamers, schepen van Ge
leen, 16e eeuw]; ].E.M. Custers: Andreas Custers 
van Geleen (ca. 1580-1639) [schepen en schatheffer 
van Geleen, tr. ca. 1584 Petronella Severeijns; en 
hun kinderen]; Hamers in de parochie van Geleen 
vanaf 1605 tot 1700 [uitwerking van de DTB-regis
ters, per gezin (ook die van Ha(e)mers-vrouwen)]; 
N.A. Hamers: De Geleen-stam: een interessante 
stam. Is de stam wel uitgestorven?; Een Oirsbeek/ 
Maastrichtse memorie van successie uit 1822 [Ma
ria Catharina Hamers wed. Leonard Sleijpen]; 
Problemen met Hamers te Geleen; Aantekenin
gen ... schepenbank Geleen 1663-1671; Nakome
lingen van Bokkerijders (2) [o.a. Errens, ]essen, 
Haemers, Obrien/Oberjé]. Idem, nr. 3/4, mei
aug. 2007. W.M.H. Brassé: Afstammingsreeks van 
Johannes Andreas Houben [1821-1893, priester; 
via Luijten en Banens > Wilhelmus Hamers, te 
St. J ansgeleen, over 1. ca. 1635-37]; N.A. Hamers: Lu
dovicus Hamers (geb. 1764 te Munstergeleen) was 
de zevende zoon ... [schema met vernoemingen]; 
Afstammingsreeksen Kersemakers, Cobben, 
Hamers; Hamers in de parochie Munstergeleen 
vanaf 1673 tot 1750; Aantekeningen ... schepen
bank Geleen 1671-1683; Hamers in de parochie 
Spaubeek 1650-1750; Uit de protocollen van Spau
beek [2e helft 17e eeuw]; Afstammelingen van 
Bokkerijders (3) [o.a. Louppen, Nacken, Pricken, 
Schols]; Verv. Familienaam Hamers in Aken e.o.; 
Uit schepenprotocollen van Simpelveld. 
HaselhoffBulletin, 2/06. Het Old Burgerweeshuis 
in Leeuwarden; Van weesjongen tot scheepskapi
tein. Christiaan Frederik Hazelhoff [1820-1864 
(exm. Lohman), tr. Amsterdam 1855 Maria Jonk
man (exm. Werth)]. Idem.juni 2007, speciale uit
gave met informatie over familieleden, versche
nen in Nederlandse landelijke kranten van circa 
1910 tot 1945 uit op internet geplaatste kranten. 
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De Wagenschouw, nr. 41, nov. 2006. Een ontroe
rende brief [ van Garritje van Heerikhuizen-Wa
genvoort in 1873 uit Chicago]; een reconstructie 
van een vergeefse zoektocht. De verloren brieven 
van Couperus aan vriend Wagenvoort; Verv. 
Stamboom. Idem, nr. 42, mei 2007. Wagenvoort 
hier en nu [interview met Gert Kuijt (1936), klein
zoon van Gerrit Harm Wagenvoort en Elisabeth 
van der Lugt (tr. Apeldoorn 1910)]; Verv. Stam
boom. 
Willibrordi, nr. 27, dec. 2006. Oomzeggers van 
Stephanus Willibrordi en hun afstammelin
gen [Catherine Verhuist (1813 Vessem 1890) tr. 
ald. 1844 Hendrikus Liebregts; nageslacht o.a. 
Mollen, Vennix]; 50 jaar geleden (1956) [Wille
brords]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, déc. 1997. La com
munauté de Grivegnée de 1782 à 1796; Droits de 
passage au pont de Chênée de 1541 à 1568 [namen 
van passanten, betaling en jaren]; Endettement 
de la communauté de Jupille au 18e siècle; Notes 
sur les familles Pirenne, David, Quélin, Massart, 
Charlier, Adam; Complément sur les jésuites an
glais de Liège; Notes sur des médecins de !'ancien 
régime et leurs familles [o.a. Ancion, Clermont, 
Debra, Nicolaij, Dejaer, de Labeye, Maigret, 
Moreau, Mouillet, Petitbois, Rahier, Xhrouet/ 
Chrouet]; Nouvelle répartition de l'impót à Ni
nane Ie 3 mai 1698; De la communauté à la com
mune d' Ayeneux; La poste à Battice au 18e siècle 
et les familles Bebronne, Labeye et Leruth; Fa
mille du musicien André Ernest Modeste Grétry 
[geb. Luik 1741 (exm. Defossez)]. 

Idem, 38e année, mars 1998. La communauté de 
Ninane-Chaudfonraine de 1673 à 1731 [Balenbou
che, Orban, Bricknay (dite Loly), Racasse, Sacré]; 
Marguilliers de Soumagne: Jean Laurent Rési
mont [overl. 1754]; Recherche sur l'ascendance 
paternelle du musicien André Grétry [genealo
gie; 17e-18e eeuw]; Notes sur les familles Jeuken
ne [oorspr. Geuchen, een voornaam], Hellincx 
- Succa, (Ie) Noirhomme, (Ie) Maréchal; Com
pléments sur les sépulcrines de Jupille [met frag
menten Ransier en Hauregard]; Localisation des 
chateaux des familles de Geer et de Brialmont à 
Tilff, à Chênée et à Gaillardmont; Famille du colo
nel René Jaymaert [fragmenten o.a. Gilman, de 
Clermont, Coutelier, Devignes/des Vignes, Gillet/ 
Gilet, Delhez, Desouroux, Goffart, Mo(u)reau, 
Dewez, Malvaux, Brisco(t)/Brisko]. 

Idem, juin 1998. Notes sur la famille Ernolet 
de José, de 1550 à 1750 [alias d' Agofosse]; Délits 
et jugements de 1804 à 1813; Epidémie en 1686 à 
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l'école de maître Waltéry à Soumagne [Poulet, 
Waltéry, Vilenne, de Charneux/Decharneux, 
Moyse]; Familie du lieutenant-colonel du bailli
age d' Amerca:ur Jean Collard de Rogister [ook: 
Rogister]; Ascendance paternelle de l'échevin de 
Fléron Gilles Louis Mariotte; La communauté de 
Ninane-Chaudfontaine de 1731 à 1760; Familie du 
curé de Louveigne Antoine Juslenville; La poste 
de Liège à Aix-la-Chapelle sous Ie régime français 
[Naway]; Notes sur les families Herman et Be
bronne; Familie Sèchehaye - Jacquinet [aanv.]; 
Le docteur Mathieu Joseph Detombay (1798-
1869); Notes sur les families Counet/Coune, Lam
binon, Monseur. 

Idem, sept. 1998. Relations des industrials et 
des bateliers de la Vesdre durant !'ancien régime; 
Meurtres à Fléron en 1706 et à Bellaire en 1753 
[Charlier, Declusin, Remacle, Etienne]; Notes 
complémentaires sur les récollectines de Herve 
[Légipont, Coutelier, Dresse, Laurent]; Descen
dance du bouvier [ossendrijver] de Beaufraipont 
Martin Ie Charlier de Fléron [16e-17e eeuw; in 
de 18e eeuw genaamd Fléron]; Commentaire 
sur la généalogie des 'Lambinon' publiée dans 
l'Annuaire de la Noblesse Beige - 1890; Docu
ments nouveaux sur la familie Mayart de Forêt; 
Réflection du greffier de Jupille Libert Galer sur 
Ie mariage des filles; N ote sur les families Crépin, 
Sion, Lauresse, Rolans, Peralta; Families de bate
liers de la Vesdre. 

Idem, déc. 1998. Les moulins de Chènée; Bijdr. 
betr. Jacques I.R. Nanquette [geb. Celles 1777]; 
Faillite à Nessonvaux en 1765 [Lahaye]; La com
munauté de Bois-de-Breux de 1684 à 1790 [met 
fragment Lambinon, 17e-18e eeuw]; Notes sur 
les families Barbière, Mativa, Walthéry, Piette, 
Leveque/Levêque, Jacquemin (de Favechamps) 
alias Lambinon, d' Andoumont. 

Idem, 39e année, mars 1999. Militaires de 
!'ancien régime [16e eeuw: Fouarge/Favarge, del 
Brouck, Henrotte, de Chantraine; 17e eeuw o.a. 
Kailleux, Collinet, Jaminet, Degeer, Servais; 18e 
eeuw o.a. Crahay, Renson]; Notes sur les families 
Joyeux, Collinet, Croctay; Le prieuré de Beaufays 
de 1570 à 1600 [met fragment Kinet]; Meurtres 
ec réconciliarions (Plrard, Ansillon, del Brouck, 
Dethier alias Ie Falconier, Lempereur, Bruin, 
Noë!, Piedboeuf, Beaufort]; Familie Quoidbach; 
La descendance de Toussaint de Chierff, brasseur 
à la Boverie [over!. 1556; genealogie 15e-18e eeuw; 
ook: (de) Cerf/Decerf]; Note sur la familie Han
quet; Cense et seigneurie de Fraiture à Sprimont; 
Notes sur les families Duchäteau, Remacle, Cer
fontaine, Decharneux. 

Idem, juin 1999. Bijdragen betr. Galer (1574), 
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Monseur (1654), Maya/Mayar (1575), Anseil
hon/Ancion, del Perier, de Tribaré, de Mon
champ (16e eeuw); Relations commerciales avec 
!' Allemagne [de Bosse, (Ie) Liégeois, Crus]; Meur
tres et réconciliations [de Magnée, Leclercq, de 
Pont]; Aumoniers des prisonniers à Liège durant 
!'ancien régime [o.a. Levesque, de Robaulx, Pau
lus, Framont, Pétry, Coller, Lambrée, Jungers, 
Deulin, Heinen, Grosfils, Knepper, Harrai, Le
peucq, Paquet, Wambergue]; Descendance de 
Winotte de Gomsé [testeerde 1464; Collin de Ni
nane, de Labye, d'Andoumont, Jehenne]; Frag
ment Delcour; Aanv. Grétry; Moulins à Jupille 
[Crahay, Trappé, Ie Foulon, Martin]; Note sur la 
familie Lequaré. 

Gentse Cadenas (VVF-afd. Gent), jg. XXIV, nr. 1, 
jan. 2005. De betoogboeken van de Alexianen, nu 
on-line te raadplegen [Cellebroeders, die o.a. de 
taak hadden overledenen te begraven]; Afstam
melingen van Joannes Verstraeten [ over!. Nevele 
1722, tr. Lansbeke 1699 Elisabeth van Hijfte]; Ma
riakerke Anno 1804 (deel 1) [inwoners boven de 
12jaar]. 

Idem, nr. 2, april 2005. G. Ervynck: Wetenswaar
digheden over de Parochieregisters van het oude 
Gent; Verv. Mariakerke 1804. 

Idem, nr. 3, aug. 2005. Opgelet voor verkregen 
inlichtingen, hoe mooi ze ook kunnen zijn!; In
woners van Sint-Pieters buiten Vesten in de 17e 
eeuw; Klapper bij de 'Staet der zielen' [parochie 
Sint Denijs Westrem in 1790]; Bronnen uit het An
cien Régime: de 'Status animarum'. 

Idem, jg. XXV, nr. 2, april 2006. Oudburg nr. 
1756 Militaire leveringen periode 1688-1689; Als 
het kind maar een naam heeft ... [verwarrende 
voornaamgeving in de familie Ceuterick, 18e-19e 
eeuw]; Naamsverwarring bij een onwettig kind 
[Jan Melsen(s), geb. 1822]. 

Idem, nr. 3, aug. 2006. Nog een merkwaardige 
familie uit onze streek: de familie De Saegher uit 
Bottelare [17e-20e eeuw]. 

Idem, jg. XXVI, nr. 2, april 2007. De actualiteit 
in 1685. Bedevaarders verdronken in de Schelde 
te Merelbeke; De pastoors van Aalter 1613-1803; 
Gezochte personen in het jaar 1821. 

Heraldicum Disputationes, jg.12 [ 2007], nr. 2. A.C. 

ZevenjK. Padberg Evenboer: Een schommelwieg en 
badkuip mogelijk twee gelegenheidshelmtekens 
[in het Getijdenboek van Catharina van Kleef is 
het helmteken van het wapen van de hertog van 
Liegnitz (14e eeuw) een wieg; de badkuip (von 
Türckheim) komt uit het wapenboek van Conrad 
Grünenberg (1483)]; W van Ham: Het Jeruzalem-
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Links het wapen vo,i T1ïrckheim ge11annl 
Von Baden zu Lie/, met het merkwaar• 
dig helmteke11 waan,an het detail rechts 
te tien is. Het geslacht komt oorspron• 
ke/ijk uil het Markgraaftchap Bade,i. 
(Illustratie uit het \îlapenboek van Conrad 
Griimmbergj 177). ontleend aan </llt•u• 
m•meegg.lil>. 

kruis, een bijzonder embleem -1; G. 
Haudenhuyse: 'cominus et eminus' [de
vies van de Franse koning Lodewijk 
XII met daarbij een egel afgebeeld]; 
Heraldische kunstenaars (9). K. Pad
berg Evenboer: Ikkon-André Yamashita 
[geb. Oita/Japan 1974; interview]; C.E. 
Kuipers: Schedepunten en soortgeno
ten; A.C. Zeven: Een rafelende griffioen 
in Venetië en een putdeksel te Verona 
... ; M. Lossie: Een Antwerpenaar in Co
burg? [Peter Wesenbeek]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 367, Ao. LXII, 
janv.-févr., 1/2007. Les biens en Belgique de la 
comtesse de Marsan (1720-1803), gouvernante 
des enfants de France; F. van Helleputte: Famille(s) 
Flandroit - Flandroy [17e-19e eeuw]; Verv. Mari
ages à Bruxelles antérieurs à 1696 Paroisse Saint
Nicolas [Du Bosguel t/m Herbau]; Verv. Dispen
ses matrimoniales ... Hainaut [o.a. Appelmans, 
Bouché, Cauvin, Dubuisson, Laurent]; Les famil
les-souches d' Amberloup, Anloy, Assenois. 

Idem. No. 368, mars-avril, 2/2007. L. Lindemans: 
Geslacht uytter Heilicht geheten van Elsbroeck 
te Leuven [15e-17e eeuw]; J. Gabant: Famille An
siau à Saint-Ghislain [17e-2oe eeuw]; Verv. Ma
riages à Bruxelles [Herbos t/m Moorvelt]; Verv. 
Dispenses matrimoniales ... Hainaut [o.a. Cot
tiels, Thienpont, Doms, Meremans, Steenhout, 
Sermeus, Huwelecx, Vleminck, Leirens, Lumen, 
Desmecht]; Les Familles-souches de Vielsalm. 

Idem, No. 369, mai-juin, 3/2007. M . Iker-Brad
fer: Famille Résibois originaire de Marbehan 
[eind 17e-19e eeuw]; M.-P. Vanwelkenhuyzen: A 
propos d'un 'registre de vestures' des Ursulines 
de Bruxelles [naam, kloosternaam, ouders, data 
enz.]; Verv. Dispenses matrimoniales ... Hainaut 
[o.a. Laby, Lelong, Staquet, Soiron, Gallez, Sime
on, Baudoux]; Les families-souches de Gembes, 
Straimont, Transinne; Add./corr. Ansiau, Flan
droit, Reignier. 

De Mechelse Genealoog. jg. XXXI, jan.-feb. 2007. 
K. Kets: Het Hof ter Laken te Booischot en de fami
liestam van Kets. Een rechtzetting [Van Kets, 15e-
16e eeuw; Schoyte]; Wie bewerkt wat. Lier dopen 
1642 tot 1697. Burgerlijke stand Grobbendonk. 

Idem. maa.-apr. 2007. De plattelandsdokter in 
de 19de eeuw [samenvatting van een lezing]; Paas
datum; De familie Baert de Berentrode (1716-
1738); E. Waumans: Brouwerijen te Oppuurs [18e 
eeuw: Verheyden, De Smedt; 19e eeuw: Alens, 
Schelfhout; 17e-18e eeuw: Van Laer]. 

Idem, mei-juni 2007. Rekeningen van de Am
man van Brussel; Verv. Brouwerijen te Oppuurs 
[17e-18e eeuw: De Raedt, De Decker, De Winter; 
18e eeuw: Segers/Jansegers, De Keersmacker, 
Goossens]; Het geval Villegas [1855]. 

Le Parchemin. No. 368, 7ze année, mars-avril 
2007. Marquis de Trazegnies: Pourqoi: 'Gilles' de 
Rais? [Gilles de Montmorency-Laval, baron de 
Rais (/de Retz), 1405-1440; Gilles Ie Brun de Tra
zegnies (1250-1276); De Craon, de Chatillon, de 
Croij, de Joinville]; R. Harmignies: Quelles armoi
ries pour nos princes et nos princesses? G. English: 
L'histoire et les ancêtres de la famille de Philip 
Delano (Philippe de Lannoy) [ged. Leiden 1603, 
emigreerde in 1621 naar Nieuw Engeland; onder
zoek in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Ne
derland (Leiden); schets van de religieuze en so
ciale achtergrond voor emigratie in de 16e eeuw; 
literatuuronderzoek; verschillende families De 
Lannoy; afstammingsreeks van de Amerikaanse 
president Roosevelt en verwantschap met de pre
sidenten Grant en Bush]. 

Idem, No. 369, mai-juin 2007.J.-J. van Ormelin
gen: L'usage de heaumes multiples en héraldique 
beige [heaume = helm]; B. Maus de Rolley: Un pla
teau aux armes de Scherpenzeel; B. d'Ursel: Une 
iconographie van Halmale [handschrift met (ko
pieën van) portretjes met wapens (hier gepubli
ceerd), wapens in akten, op grafmonumenten enz.; 
16e-17e eeuw]; C.Anspach: Les surprises de la géné
alogie ou des cousinages inattendus [Puissant, 
Talbot, de Romberg, Plasschaert, Piedbreuf]; M. 
Belvaux: Les propriétaires de ]'hotel Paubon à 
Namur du xvne au xrxe siècle (Dotreppe, De
blende, Levist, Paubon, Hennisch]; Chr. de Fossa: 
Guillaume, baron de Feltz (1744-1820), conseiller 
d'État, président de l' Academie royale, et sa fa
mille [stamreeks Feltz te Luxemburg en Maas
tricht; 17e-19e eeuw]; B. d'Hoore: Les archives de 
la familie de Berlaymont: une mine de renseig
nements pour les historiens et les généalogistes; 
Les obits de la chapelle des seigneurs de Crain
hem, propriétaires de la chapelle Marie la Misé-
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rable à Woluwe-Saint-Lambert [o.a. Kiefvelt, Van 
Berchem, de Hinnisdael]; Objets héraldiques ré
cents de la famille Moffarts; Une cocasserie géné
alogique [de Neuville x Lagasse de Locht]. 

Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volks
cultuur in Vlaanderen (http://www.volkskunde
vlaanderen.be), jg. IV (2006), nr. 4. Sint-Blasius
Boekel: de Zwalmse poort naar de Vlaamse Arden
nen [met geschiedenis van dit dorp]. 

Idem, jg. V (2007), nr. 1. Emile Verhaeren 
(1855-1946) in de Westhoek [dichter; tr. 1891 Mar
the Massin]; L. Devriese: Griezelen bij de Griete 
onder de Gentse Karnemelkbrug [eerder stond er 
de Steenpoort op de Steenbrug. Overwelvingen 
in stadsmuren en stadspoorten - en in Gent ook 
onder bruggen - werden gebruikt als schuil- en 
bergplaatsen > garite genaamd. Alle beschikbare 
ruimten binnen de muren werden benut, ook als 
veestal. Het woord garite werd in de wandeling 
tot de persoonsnaam Griete, die een negatieve 
klank had. Met voorbeelden van het middeleeuw
se stadsleven uit het Gentse archief]; H. Driesen: 
Heks terechtgesteld te Antwerpen [Clara Joossen 
in 1603]; P. De Baets: Boekendieven zijn gewaar
schuwd: handgeschreven vervloekingsformules 
in de Nederlanden en West-Europa. 

Vlaamse Stam, 43e jg., nr. 3, mei-juni 2007. De 
benamingen van de familieverhoudingen in De
nemarken; R. Debbaut: De migratie van Vlaamse 
Rooms-Katholieken naar het protestantse West
Zeeuws-Vlaanderen in de 18de eeuw [met voor
beelden Velle en Geernaert]; P. Donche: Afstam
ming, herkomst, signalement en leeftijd van de 
compagnie Zuidnederlandse soldaten in het Fort 
Philippine (1631) [opgave betr. 202 personen]; H. 
Callewier: Een loterij voor Sint-Andrieskerk in 
1556; Geregistreerde familiewapens: Ernots, 
Franssen, De Wilde, Albrechts, Sas, Vanseveren, 
Broux,Jeurissen, Ver helle, Thuys, Marivoet, Lam
brechts, De Vlieger, Collaer, Jo rens, Pittoors [ met 
stamreeks (18. gen.) > Gielis Buytoer of Putoir, 
poorter van Antwerpen 1399, afk. uit het Luikse]; 
W. Devoldere: Genealogische opzoekingen doen ... 
praten werlct; J. de Meester: De gcbruik5- en 111.eer

waarde van poorters boeken voor historici. Casus: 
Antwerpen in de zestiende eeuw. Appendix Bi
bliografie poortersboeken; Verv. Willem van der 
Marck, deel IV. Hagenpreken. biografische aan
tekeningen. 

Idem, nr. 4, juli-aug. 2007. Verv. De gebruiks- en 
meerwaarde van poortersboeken voor historici. 
Casus: Antwerpen in de zestiende eeuw. Appen
dix: poorters Wuustwezel en Loenhout; H. Zierdt/ 
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T. Trumme: Familieonderzoek en moleculaire-ge
netische analyse van de y-chromosomate DNA 
bij de reconstructie van een familiestamboom 
[eerder gepubliceerd in Genealogie, 55. Jg., Heft 2, 
April-Juni 2006; verschillende takken en/of stam
men Zierdt]; A. Cattry: Onze kwartierstaat: Mon
seigneur Hector Catry(1889-1972). Missionaris en 
bisschop[-, Degryse, Mestdagh, Pattyn]; P. Crom
becq: Wat overkwam Lientje Vandenborne? Met 
een genealogiefragment uit de 14de en 15de eeuw 
van de kunstenaarsfamilies Massys (Antwerpen, 
Grobbendonk, Leuven), Beyaert en Vandenborne 
(Leuven) [haar ouders waren hervormingsgezind, 
aangeklaagd en veroordeeld voor ketterij 1542/43; 
haar kwst.: -, Van Belle, Massys, Van Pullaer]; E. 

Dubruqué: Het militaire kerkhof van de Sint-An
driesabdij Zevenkerken [lijst van overledenen]; 
Genealogie op de MAC. Het programma Reunion 
-deel 1/2. 

Duitsland 
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeut
scher Familienforscher e. V. Sitz Herne, J ahr 2006, 
Heft 3 von 4. Aus den Forschungsstellen und -
gruppen; Aus den Forschungsgebieten; Oberfrän
kische Kirchenbücher im Internet: www.kirchen
buch-virtuell.de. Idem, 2006, Heft 4. 

Idem, Band 12, Jahr 2007, Heft 1 von 4. Ortsfa
milienbücher der Neumark [http://www.online
ofb.de; http://www.ortsfamilienbuecher.de]; Ka
rolinischer Ka taster der Herrschaft Loslau ( O/S) in 
Bearbeitung [1722-26]; Anschriften bei der Land
mannschaftWeichsel-Warrhe. Idem, 2007, Heft 2. 

Der Archivar, 60. Jg., Heft 2, Mai 2007. Mas
senentsäurung [ ervaringen, mogelijkheden, gren
zen]; Ein halbes Jahr im Norwegischen Reichs
archiv; Landesarchiv NRW Personenstandsarchiv 
Brühl: Auf dem Weg zum digitalen Lesesaal. 

Idem, Heft 3, Juli 2007. Archive in der Region 
Rhein-Neckar [SA Mannheim, SA Worms, Kreis
archiv]; Das Archiv des Deutschen Bundestages; 
Archivbericht Russland 2003-2005; Neues Inter
netportal 'Archive in NRW' online [http://www. 
archive.nrw.de]; Neuer Service im Landesarchiv 
Baden-Württemberg [via internet] . 

Archiv ostdeutscher Familienforscher, 16. Band, 
Lieferung 15, Nov. 2006. Verv. Lehmann [met 
stamreeksen van andere oostpruissische families, 
o.a. Paulaitis, Perin (uit Zwitseland), Petz, Pirck, 
Pluquet (uit Waterloo), Poehlke, Post (Nassau
Dillenburg), Schinz (uit Hanau), Stamm, Thies, 
Weichler. 

Idem, Lief. 16, Febr. 2007. Bijdr. betr. Arndt, 
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Sommerfeld, Kelm, Braune, Meese, Liedke, 
Klemp, Redeske, Roggenbuck, Frötschl, Schlick. 

Idem, 17. Band, Lief. 1, April 2007. Bijdr. betr. 
Schabert [ met aangehuwden o.a. Barz, Beggerow, 
Blank, Boje, Daus, Gerike, Keding, Klähm, Kosse, 
Mantzke, Messerschmied, Munckler/Munkel, 
Molzan, Polcke, Rusmann, Scheele, Schimmel
pfennig, Schlieff, Schmied, Schiller, Tesch, Un
gefugt, Voigt, Wetzel, Wilke, Winkler, Zuder/Zu
tert]; Baer [met Klähn/Klehn]; Glasauer, Kühn. 

Idem, Lief. 2, Mai 2007. Bij dr. betr. Pitzl/Pützl/ 
Bitzl [16e-2oe eeuw; met o.a. Fritschhans, Götz, 
Hein!, Kahnhäuser/Kohhäser, Kahler, Kohl, Löw, 
Muck, Nonner, Seidl, Stingl, Trapp]; Stadler von 
Wolffersgrün. 

Deutsches Geschlechterbuch, Band 219 (2007), 60. 
Allgemeiner Band. Bernstein. Bürgerfamilie aus 
der Stadt Schlitz in Oberhessen [17e eeuw - he
den]; J.C.C. Borleffs/C.E.G. ten Houte de Lange: Bor
leffs, Tebbe zu Borlefzen, Borlefzen, aus Borlef
zen (Kirchspiel Holtrup) [16e eeuw - heden; VIII. 
c. Johan Julius Wilhelm Borleffs (geb. Hamburg 
1771, over!. Amsterdam 1820), tr. Nieuwer-Amstel 
1806 Anna E. Fricke; nageslacht in Nederland]; 
Büchner [aanv./corr. op Band 144]; Hoesch [aan v. 
op Band 123]; Lampson [1678 te Luik; later o.a. te 
Düren]; Röse - Roese [aanv./corr. op Band 167]; 
Rohlik [aanv. op Band 207; gaat uitvoerig in op 
de middeleeuwse voorgeschiedenis van de familie 
in Tabor/Bohemen, de plaatselijke omstandighe
den en Rembrandts portret van een bakker (1633), 
waarvoor Jan Rohlik model gezeten heeft> con
tacten met Hendrik van Uylenburgh]; Schür
hoff aus Westfalen [oudst bekende: Anton Schür
hoff, geb. Lonneker 1793, over!. Wessum/Ahaus 
1834]; Windau aus Westfalen [ te Harsewinkel; 17e 
eeuw - heden; Ahnenliste Geschwister Windau: 
- , Meyer (te Lichtenau), Krühsel, Holtkamp (te 
Lonneker), Schürhoff, Wienker, Schürhoff, An
strup]. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung. Heft 89, Band 18, Mai 2007. R. Ripperda: Jo
han Willem Ripperda aus Groningen (1680-1737), 
Pi:-ern.ienninis tcr des spanischcn Königs, und 

seine Nachkommen im Emsland [levensbeschrij
ving; tr. (1) 1704 Aleyda Schellingwoude (exm. 
Commerstein)]; Verv. Zur Geschichte der Fami
liennamen; R. Cloppenburg: Kleiner Beitrag zur 
Geschichte des Hofes und der Familie Schweers 
in Walchum. Ahnentafel von Hermanus Schweers 
[geb. 1857; -, Lüppen, Grüter, Schu!te (te Ober
langen); met o.a. Bottermann, Gründer, Büs
sing, Bonneken, Hefsling]. 

Europäische Stammtafeln, Neue Folge Band XXI
II, Rund um die Ostsee 2 (Frankfurt a.M., 2006; 185 
Tafels). Idem, N.F. Band XXIV, Rund um die Ostsee 
3 (Frankfurt a.M., 2007; 164 Tafels), uitgegeven 
door Detlev Schwennicke. In schema vorm (Tafels) 
gepresenteerde genealogieën van adellijke fami
lies, in deze delen die uit langs de Oostzee gelegen 
landen, Denemarken t/m Rusland. In deel XXIII 
bekende namen als Von Kleist, Von Mo!tke en 
Puschkin, in deel XXIV bijvoorbeeld Orlow, Plet
tenberg, Potemkin en Reventlow. Interessant als 
naslagwerk voor geschiedkundige achtergron
den. Maar vergis u niet, er staan wel degelijk zaken 
in die voor Nederlandse genealogen van belang 
kunnen zijn, namelijk de oudere generaties van 
oorspronkelijk Duitse (meest Westfaalse) families 
en jongere takken in het Rheinland. Ook geëmi
greerde leden van de opgenomen families worden 
vermeld. Uit deel XXIII noemen we Keyserlingk 
(oorspronkelijk uit Westfalen m.n. Tecklenburg 
en Herford; toen: Kerseling en Kyseling; Tafel 
40), Von Kleist (Tafels 54-122, met een Rheinische 
tak Kleist in Tafel 73) en - speciaal voor één van 
onze leden - von Glasenapp met dertien verwij
zingen in het register. Uit deel XXIV: Von dem 
Broei gt. Plater in Westfalen 1419-1712 (Tafel 18 
e.v.), Schimmelmann te Rostock (Tafel 145), von 
Ranzow in Nederland (Tafel 102), Münnich (van 
eenvoudige komaf uit Blankenberg/Oldenburg) 
en tenslotte von Plettenberg in Westfalen (Ta
fels 41-66) met o.a. takken in Rheinland (Tafel 47), 
Nederland (Tafels 62-63) en Osnabrück (Tafel 66). 
Beide banden hebben Addenda et Corrigenda en 
twee registers: één voor het deel zelf en één Ge
samt-Register voor de in de Neue Folge behan
delde families. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 60, Band VI, 16. 
Jg., Heft 1, J an.-März 2007. A. Thieme: Die kursäch
sischen Amtserbbücher aus der Mitte des 16. Jahr
hunderts und ihre digitale Erfassung; Hänel 
- Eisenstuck-Timaeus und der Turmknauf der 
Dresdner Dreikönigskirche [eind 18e-19e eeuw]; 
Ortsfremde in den Traubüchern von Gelenau 
1580-1627 und 1662-1670; Familien des Markt
flcckens GroBengottcrn in:1 ältes tc:n Steucr-Re-

gister von 1613 [voorbeelden: Helbing, Klipstein, 
Schmiekingk/Schmücking, Heydenreich; Per
sonenregister]. 

Friedrichstädter Stadtgeschichte, 73. Mittei
lungsblatt, Frühjahr 2007. K. Michelson: Aus den 
Verwaltungsberichten des Bürgermeisters Wiese 
[1869-96]; Idem: Anmerkungen zu Christoffer 
Hartoogsve!t [Christoffel van Hartoghveldt, 

Gens Nostra 62 (2007) 



zoon van de Amsterdamse boekhandelaar Barent 
Adriaensz en Aeghen Hendricks Loen (tr. 1584), 
tr. Elisabeth van Hove (exm. Van der Dussen)]; 
Nachrichten über das Innere der ev.-luth. Kirche 
[register van kerkstoelen 1663-79]; Des Advoca
ten Matthias Abraham Annotationes [1739-76; 
1704-1785]; Dr. Ebios Testament und die Familie 
Mayntzhusen [Gerhard Diedrich Ebio, arts, tes
teerde 1801, tr. Fraue Sibbersen]; Die Brüder Egli 
- die Amerikafahrer; Elisabeth Weber geb. Nic
kelsen [1906-1982]. 

Genealogie, Band XXVIII, 56. Jg., Heft 2, April
Juni 2007. B. Fink: Zusammenarbeit zwischen 
kirchlichen Archiven und genealogischen Ver
einen; B. Joergens: Archivierung, Digitalisierung 
und Kommerzialisierung. Perspektiven des Lan
desarchivs Nordrhein-Westfalen; R. Friese: Die St. 
Galler Familie Schlumpf in Nürnberg [15e-16e 
eeuw]. Ahnentafel der Kinder des Hans Schlumpf 
und der Barbara von Gera [tr. Neurenberg 1594; 
-, Schirmer, Zollikofer, von Watt, -, Krakau, 
Vogt/Vock(t), Geiger; wapenafbeeldingen; Vijf 
schema's: Schlumpf (15e-17e eeuw), von Gera (16e-
17e eeuw), Vogt (idem), Weyermann (idem) en 
Geiger/Geyer (15e-17e eeuw)]; Verv. Kurhannover
sche Amtsjuristen (6): in Lüchow [o.a. Schlüter]; 
Aus Golombowski wurde Golhofer. Ein Beitrag 
zu Namensänderungen nach dem I. Weltkrieg; E. 
Scherer: Zur Geschichte des 'Kaiserlich Königlich 
Fürstlich Anhalt-Zerbstischen Haus-Infanterie
Bataillons' im 18. Jahrhundert; Verv. Das älteste 
Gefangenenbuch des Hamburger Spinnhauses 
von 1669 bis 1688 [Haetmans t/m Oldenburg]; 
Neustart: Bund der Familienverbände e.v. (BdF) 
[www.familienverbaende-bdf.de]; Hessischer 
Verdienstorden am Bande für Frieder Boss [deel
nemer aan onze Duits landdag in Weesp]. 

Der Herold, N.F. Band 17,Jg. 50 (2007), Heft 1/2. F. 
Spring: Dinglinger und Wieland. über drei gene
alogische Verknüpfungen zweier bekannter Na
men [met verwantschapsschema Zoller, Dinglin
ger, Schopper, Wieland, Knecht; 17' -18' eeuw te 
Biberach]; W. Schich: Die Historische Geographie 
und ihre Q,uellen; Goethc a l s Aucografcnsarnrn

ler; H. Metzke: Mein genealogischer Lebenslauf. 

Tahrbuch des Emsländischen Heimatbundes, 
Band 53 (2007). C. Haverkamp: Von Haren über 
Brüssel nach Wien - Die Geschichte des Textil
kaufmanns Stefan Esders [1852-1920; met sche
ma nazaten van Stephanus Esders (1791-1847) tr. 
Gebina M.H. Kuper (1790-1860); Berthe Esders 
(geb. 1915) tr. Hendrik de Valk (geb. 1912), tex-
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tielkoopman te Rotterdam]; H. Lensing: Der 'Ver
ein Christlicher Heuerleute' 1919 bis 1933 - Eine 
bedeutende Interessenorganisation ländlicher 
Unterschichten im deutschen Nordwesten; Der 
Reichsarbeitsdienst im Emsland (1935-1938); Zur 
Geschichte der Radfahrvereine im Emsland zwi
schen 1890 und 1930; Die Mölkerei in Oberlangen; 
Ein Geschäftsbuch der Töpferfamilie Berndsen in 
Freren-Ostwie [Johann Ger hard Heinrich Bernd
sen (1862-1934; exm. Holt) tr. 1891 Anna Maria 
Gerdes; o.a. klanten, afzetgebied, transport, in
zet en kosten personeel]; Zum Werk des münster
schen Bildhauers Georg Dollart [ook: Jurgen Dol
lers; overl.1700 ]; Die Dokumentation historischer 
Hofbrunnen in der Gemeinde Messingen. 

Mosaik (Familienkundliche Vereinigung für das 
Klever Land e.V.; www.mosaik-kleve.de), Heft 
1/2007. P.-]. Heister: Chronik der Familie Heister 
[oudst bekende: Derick Heister, tr. Mechtildis 
NN; zoon Everardus ged. Netterden 1651; ook: 
Heijster]; E. Perau: Ahnenliste Perau - Hannen 
- Lörcks - Hünnekes (Teil 1); M. Wennekers: Ah
nentafel Heuvens [Elisabeth Heuvens (1881-1971); 
-, Mertens, Lemmen, Peters (te Twisteden]. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 55. Jg., 
Heft 1, Jan.-März 2007. D. Kühn: Zwei Familien 
Weidenbaum in Fellin/Livland. Ein Forschungs
bericht, zugleich ein Beitrag zur Geschichte 
der Familien von Stryk und von Golejweski; 
Mischehen und lutherische Sterbefälle in den ka
tholischen Kirchenbüchern von Preu2isch Fried
land in Pommern 1774-1863; Ostdeutsche Lehrer 
und Schüler am Lessing-Gymnasium zu Frank
furt am Main von 1897 bis 1947. 

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien-und Wappenkunde (Fachstelle: Fischteig
weg 16, D-26603 Aurich; www.upstalsboom.org), 
56. Jg. (2007), Heft 1. W. M.A.S. Lijnzaad-van Buiren: 
Autobiographie von Johannes Frantzen van Bui
ren, Bürger der Stadt Emden (1813-1890). 

Idem. Heft 2/2007. H. Bruns: Aus dem ältesten 
Armenrechnungsbuch von Riepe. Ein Überblick 
uber die ab 1645 genanncen Personen [tot 1766; 
voor een deel transcripties]. 

Spuren, Band 4, Heft 17, 21. Jg., Jan.-März 2007. 
Heinrich Pohlmann und die zwei te Chance [geb. 
Ahlen 1897]; Communikanten-Verzeichnis St. Ja
kobus 1804. Ennigerloh. Idem, Heft 18, April-Juni 
2007. Verv. Pohlmann; Joseph Bernhard Kümper 
[geb. Ibbenbüren 1855, priester en timmerman in 
Iowa/USA]; Genealogie Feldmeyer aus Liesborn-



Suderlage [fragment 17e-18e eeuw]; Familie Polje 
in Telgte und Ostbevern [18e-19e eeuw]; Verv. En
nigerloh. 

Unser Bocholt, 55. Jg. (2004), Heft 1. Themanum
mer: Westfälisches Textilmuseum [bijdrage betr. 
o.a. de textielindustrie, de firma's Westerhoff en 
Herding]; Verv. Schul-/Lehrergeschichte; Gräber 
St. Georg [o.a. Herberdinck, Von Westerholt, Von 
Post, Tencking]. 

Idem, Heft 2/2004. Themanummer: Bocholt 
- Suderwick-D / Dinxperlo-NL. Zwei Grenzge
meinden auf dem Weg in eine gemeinsame Zu
kunft in Europa. Tweetalig. Uit de geschiedenis 
van de grensplaatsen Dinxperlo en Suderwick; 
Bijdragen betr. Oorlog en verzoening, Grenzen, 
Douane, Scholen, Dagelijks leven, Kerken, Poli
tiek, Politie, Taal. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschich
~, 48. Jg., Heft 1, Jan.-März 2007. Kirchenbuch
benutzung im Forschungsgebiet der Arbeits
gemeinschaft für mitteldeutsche Familienfor
schung [zes auteurs geven een kenschets van een 
Evangelisch (-Luthers) archief, de mogelijkheden, 
adres, literatuur: Anhalt, Berlijn-Brandenburg
Oberlausitz, Mecklenburg, de Federatie van 
Evangelische kerken, Saksen en Pommeren]; K.
D. Wille: Der Berliner Spirituosenfabrikant Carl 
Joseph Aloys Gilka (1812-1873) und seine Fami
lie [met genealogie (4 generaties)]; Das 'Biogra
phische Lexikon der Oberlausitz' geht online 
[Andreas.Bednarek@olgdw.de]. 

Idem, Heft 2, April-Juni 2007. R. Sack: Die Sack' -
sche Familienstiftung und ihre Bedeucung für 
genealogische Forschungen in Mitteldeutschland 
[gesticht door Simon Heinrich Sack ( 1723-1791); in 
1886 werd een parenteel samengesteld van recht
hebbenden]; K. Garcko: Ist Wittgendorf bei Zeitz 
der Herkunftsort der Ritter von Wittgendorf? 
Ein metodisch-praktisches Forschungsbeispiel 
[13e-14e eeuw]; H.-J. Böttcher: Schlossgärtner in der 
Dübener Heide 1645-1945 [opgave per landgoed]. 

Luxemburg 
De Familjefuerscher (www.genealogie.lu), Nr. 79, 
23. Jk., Dez. 2005. Essai d'explication des noms 
de familie d'Ehlerange à la fin de I' Ancien Régi
me (1779-1796); Quand Ie nom Redingen équi
vaut à Rodange; Réfugiés à Luxembourg-Ville 
en 1677; Morschgründchen bei Luxemburg - der 
Auflösung eines coponymischen Rätsels näher?; 
Die Herrschaft und Freiheit Dasburg. Das Feu
erstättenverzeichnis 1611. Die Mayerei Daleiden; 
Étrangers immigrés au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous Ie régime Napoléonien - Une enquête 
de 1817. 

Idem, No. 80, Étrennes 2005/2006. Themanum
mer: Wende!. Histoire industrielle, Généalogie, 
Biographies, par Antoine Wehenkel. Étude publiée à 
I' occasion du 3ooe anniversaire à Hayange en Lor
raine (1704). 1659-1661: Les Wende!, Christ, Chris
tian ou Wendelchrist à Luxembourg-Ville [Chris
tian Wendel tr. ca. 1660 Claire Saurfelt]; Les ori
gines Luxembourgeoises des Saurfelt [Sourfelt, 
de Sorvelles; 16e-17e eeuw]; Histoire industrielle 
et généalogique des Wende! et families alliées; 
Das Wirken der Familie Wende! in der Südeifel 
zwischen 1794 und 1814 im Lichte neuerer For
schungen; Théodore de Gargan [1791-1853, er. 
Marguerite-J. de Wendel; en nageslacht]. 

Oostenrijk 
Adler, 24. (XXXVIII.) Band, Heft 1, Jänner/März 
2007. Würtenberger in Absam. 1649, Wappen
verleihung für Urban Würtenberger und seine 
Brüder; Die Familie Wolf und die Anfänge des 
Kupferschmiedbetriebes Löblich [kopersmeden 
Krottenthaler, Wolf, Löblich, Leibenfrost; 18e
begin 20e eeuw]; Verv. Adelige im Verzeichnis 
der Verstorbenen in Wien ab 1885 [met uitvoerige 
annotatie]; Adelige auf dem Friedhof von Zara 
(Zadar); Die jüdische Familie Schey [tentoonstel
ling in Wenen]; Die Trauungsbücher der Zivilma
triken in Wien. Das erste Trauungsbuch 1870-1882 
[inleiding; met alfabetische naamlijst met afge
korte gegevens; A t/m KJ. 

Idem, Heft 2, April/Juni 2007. G. Frölichsthal: 
Herr und Landmann in Tirol oder Tiroler Land
mann? Zur Titulierung der in der Tiroler Adels
matrikel Immatrikulierten; M. Szerdahely: Die 
Wiener Bildhauerdynastie Schroth [afk. van 
Leipzig; 18e-19e eeuw]; Verv. Adelige ... Verstorbe
nen in Wien. 

Zwitserland 
Maajan/Die Ouelle, Organ der Schweizerischen 
Vereinigung für Jüdische Genealogie und der 
Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealo
gie e.v. (Kurfirstenstrasse 8, CH-8002 Zürich; 
Daniel.Teichman@vsao-asmac.ch), Heft 81, zo. 
Jg., 4. Quartal 2006. P. Stein: Der Judenfriedhof 
von Nonnenweier [met alfabetische lijst van 
overledenen, o.a. Baum, Dreifuss, Frank, Meier, 
Metzger, Moch, Weil, Wertheimer]; D. Ingold: 
Die ersten Erwähnungen des Geschlechtsnamen 
Dreyfus im Oberelsass (17. Jahrhunderc); G. Bol/: 
Die ersten Generacionen der Müllheimer Familie 
Meyer [18e-19e eeuw]; R. Loeb: Bemerkungen und 
Ergänzungen zur Müllheimer Familie Meyer; U. 
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Randt: Aus Hamburg vertrieben-Dr. Egon Klebe, 
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten; 
Stolpersteine in Hamburg; Quellen zur jüdischen 
Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg 
(15). 

Idem, Heft 82, 21.J g., 1. Quartal, März 2007.R. M. 
Jung: Rabbiner in der Schweiz [ 1653-1881, naam en 
gemeente]; Judenfriedhof Diersburg [namen en 
gegevens]; Schema Stein [19e-2oe eeuw]; R. Loeb: 
Weitere Erkenntnisse zur Müllheimer Familie 
Meyer; Aus den Eheregistern des Zivilstandsamts 
Hamburg; Stolpersteine in Hamburg; Verv. Quel
len ... im Staatsarchiv Hamburg (16). 

Regio-Familienforscher ( Genealogisch-Heraldi
sche Gesellschaft der Regio Basel; http://www. 
ghgrb.ch), Jg. 20, Nr. 1, März 2007. Verv. Die Her
kunft Basler Patrizier der Renaissance aus mit
telalterlichen jüdischen Arzt- und Bankersfami
lien [Eberler genannt Grünenzwig, Eberli(n) ge
nannt Slosser; Bär; Menlin, Iselin; von Kilchen, 
Slierbach]. 

Idem, Nr. 2,Juni 2007. Adressen genealogischer 
Vereinigungen der Schweiz; Das historische Ar
chiv Roth-Ackermann, Breitenbach SO; Verv. 
Herkunft von Basler Patriziern [Bär, Baer, Ber; 
Grünenzwyg, Eberler, Stoer/Stör, Peiger/Peyer]; 
Die Familie de Crousaz- ein altes Geschlecht aus 
dem Kanton Waadt; Heiraten mit Schweizern in 
Village-Neuf, Elsass, 1665-1897. 

Verder ontvingen wij: 
Afmanuscript, nr. 14, maart 2007. De Stamhouder 
[in de familieAfman]. 
Allemaal Bakker, nr.12, 10e jg. (2007). 
Boukrant (Boumeester), no. 87, 23e jg., okt. 2006; 
no. 88, 23e jg., dec. 2006; no. 89, 24e jg., april 
2007. 
Brunja (Brongers), nieuwsbrief nr. 62, dec. 2006; 
nr. 63, maart 2007. 
De Familieband (Spanjers), 28e jg., nr. 2, jan. 
2007. 
Familienblatt Kockerols (www.kockerols.de), Nr. 
103, Weihnachten 2006. 
Familienverband Dopheide e.v., Mitt. 2006. 
Heden en verleden, jg. 17, nr. z, okt. zooG; nr. 3, 

dec. 2006. Catharina Antje Scholten - de Graaf 
(1936) [haar gezin en herinneringen]. 
Herweyer Post (Herweyer), jan. 2007. 
Jaarboek Waterland 2005. Taarverslag Waterlands 
Archief 2005; J. Otsen: Jan Kennedij, pionier van 
het communisme in Purmerend [1886-1966, tr. 
1915 Maartje Westmijse]. 
Klooster-stam (Kloosterboer), 23e jg., mei 2007. 
Koeckoek (Koekoek), nr. 40, dec. 2001. 

Gens Nostra 62 (2007) 

Krige, nr. 80, sept. 2006. Schema nageslacht Wil
helm Adolph Krige xJeanne de Villiers. 
'Marsman', nr. 28 (2006). Aanv. Marman; Verv. 
Stam nr. 14 [genealogie Marsman te Zwartsluis; 
19e-20e eeuw]. 
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 35, jg. 16, juni 
2007. 
Onder de Iep (Van Iperen), jg. VII, dec. 1999; jg. 
8, nr. 1, april 2000; nr. 3, okt. 2000; jg. 9, nr. 1, mei 
2001. 
Oud Alkmaar (Historische Vereniging Alkmaar; 
secr.: mevr. A.V. Janssen, p/a/ Oudegracht 245, 1811 
CG Alkmaar; http://www.historischeverenigin
galkmaar.nl; lidm. € 17,- p.j.), 31e jg. (2007), nr. 1. 
]. Nachbar: Sporen van het verleden in Alkmaar
Noord: de Huiswaard; C. Boon: Cornelis Joan Hel
lingwerff[1796-1857 (exm. Van Foreest); ontvan
ger der stedelijke middelen, zijn belangstelling 
voor physica en natuurkunde]. 
Oud Woudenberg. 2007-3.L. Visser: Paddenstoelen 
in het nieuws [ANWB wegwijzers]; W. de Greef Azn: 
Oud-Woudenbergse Families (8): ter Ma(a)ten 
[met fragment; 1700-1850]. 
Het Scheep(sljournaal. jg. 8, nr. 2, dec. 2006. Fo
to-galerij [Scheepbouwer]; jg. 10 [=9], nr. 1, mei 
2007. Uit de pers [Scheepbouwers in de Alkmaar
sche Courant]. 
Stichting Familiearchief en - collectie Wastijn, Nr. 
12, nov. 2006. Herinneringen van Johannes West
steijn (1917-2003) en zijn vrouw Janny Eis berg. 
Timmers Koerier, 16e jg. (2006), nr. 2. Berichten 
over diverse takken Timmers en Tummers. 
Uit welke beker (Kroes(e), Kroeze(n), Kruse), nr. 
24, dec. 2006; nr. 25, Se jg., maart 2007. Roger 
Kroesen benieuwd naar Manfred Chaineux [zijn 
verwekker; geb. 1967, zoon van Klara Johanna 
Kroesen]; nr. 26, Se jg., juni 2007. 
Van Aggelen Kronieken, nr. 68, dec. 2006; nr. 69, 
april 2007. Levensloop van Marinus [(Richard) van 
Aggelen (geb. 1944; exm. Slagman) emigreerde 
in 1962 naar Californië]. 
't Vandermeulenkrantje, nr. 57, 29e jg., herfst 
2006; nr. 58, 29e jg., lente 2007. Maria Mathilde 
Vandermeulen [Sint-Niklaas 1883 - Antwerpen 
1918, tr. 1905 Ernest Charles Raes; nageslacht]. 
Van Helden & Heldinnen, no. 73, 24e jg.,jan. 2007. 
Verv. Genealogie Van Helden, Gen. IX. 
Van Mecken tot Mekke, 23e jg. (2006), no. 3. Verv. 
Parenteel vanJanJanse Verheij [Mekke, Servotte]; 
24e jg. (20070, no.1. De grafsteen van Konsul-Bur
gemeester Joachim Mecke 1612 [te Münden]. 
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), nr. 62, 24e jg., 
dec. 2006. 

M. Vulsma-Kappers 



vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op 
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de 
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in 
deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: 
info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens N os tra). 

597. VAN EENSCHO(O)TEN (VAN EENSCHATE)-VAN DEN WILDENBERG(H) 
Winandus (Wijnand) (van) Eenscho(o)ten (van Eenschate), otr./tr. Zwolle (r.-k.) 27-4/14-5-1715 

J(o)anna van den Wildenberg(h). Zij woonden te Veecaten bij Zwolle. Uit dit huwelijk de 
kinderen: Jannetje, ged. Zalk en Veecaten (geref.) 15-5-1718, en Martinus, ged. Zwolle (r.-k.) 
23-4-1722 (get. Maria Magdela Eenschoot). In het geref. begraafboek van Zalk en Veecaten 
staat bij de inschrijving van zowel Wijnand als Janna vermeld: 'pontificiu' (= begraven door 
priester?). In de omgeving van Zwolle komt een r.-k. adellijke familie Van Eenschate voor met 
ook Wijnand als voorkomende voornaam. Aansluiting is echter niet gevonden. 

Gevraagd: voorgeslacht en bijzonderheden van Wijnand enJanna. 
T. van Aken, Olst 

Eindejaarssluiting Verenigingscentrum 
Het Verenigingscentrum te Weesp is van 22 december 2007 tot en met 3 januari 2008 voor 

bezoekers gesloten. Op zaterdags januari 2008 is iedereen weer welkom. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
A.J.M. van Aken, Koekoekspad 14, 8121 CT Olst 
Tidde de Boer, Pastoor Kannelaan 5, 3648 xw Wilnis 
R. H. Klerk, Noorderweg 149, 1456 NN Wijdewormer 
T Os karn, t .oskam@casema.nl. Rosanderwaard 6, 2904 SM Capelle a/d IJssel 
K.J. Slijkerman, kjslijkerman@planet.nl, Emanuelpolder 1, 4414 R v Waarde 
A.J. Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 

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 Al\ Weesp, info@ngv.nl. 
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