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Marie Spee: zeventiende eeuwse 
'coopvrou in fransche waeren' 

DOOR JACQUES SPÉE 

Het is al weer even geleden dat ik in de doop-, trouw- en begraafregisters van 
het Haags Gemeente Archief in de tweede helft van de 1re eeuw de naam Marie 
Spee tegenkwam. De naam Spee komt in de 1;rl< eeuw in de registers van het 
toenmalige gewest Holland niet vaak voor. De bakermat van Spee blijkt in het 
vroegere Overkwartier van Gelre te liggen. Het Over kwartier van Gelre is ruw
weg het noordelijke deel van het huidige Limburg tot Roermond. Ik kon Marie 
Spee toen niet direct plaatsen. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den 
Haag vond ik een geschiedenis van de familie Spee in Belfeld.' Hierin werd een 
Marie Spee genoemd, die woonachtig zou zijn geweest in Den Haag. Tevens 
bleek hieruit dat zij de zus was van een gezamenlijke voorouder uit Kessel. Kes
sel ligt halverwege Venlo en Roermond op de linker Maasoever, Belfeld ligt er 
schuin tegenover op de andere Maasoever. Het Overkwartier van Gelre had de
cennia lang te lijden gehad van het heen en weer golvende oorlogsgeweld van 
de Tachtigjarige Oorlog. Vooral het platteland had hieronder zwaar te lijden 
gehad. Ook na de Vrede van Munster in 1648 bleef de streek betrokken bij de 
ene na de andere oorlog, met nog trieste gevolgen voor de bevolking. 

De Hofkapel op het Binnenhof in Den Haag die van 1591 tot 1807 dienst deed als 
Waalse Kerk 



Wat deed een boerendochter uit Kessel 2 in die onrustige tijd in Den Haag? Opnieuw trok ik 
naar het Haags Gemeente Archief en al onderzoekend (in de DTB-registers) kon ik over haar de 
volgende gezinssamenstelling opstellen. 

Jean d'Avois, koopman (1670 ), tr. Marie Spee, overleden na 16-12-1705, dr. van Henricus Spee en 
Cornelia Bergmans.3 

Uit dit huwelijk, ged. te Den Haag: 

1. Esther, ged. (Waalse kerk) 26-2-1668 (geen get.). 
2. Care[ Hendrik, ged. (Kloosterkerk) 30-8-1669 (get. Cornelis ter Haar en Maria Greven

broek). 
3. Marie Madeleine Davois, ged. (Waalse kerk) 10-12-1671 (get. Philippe Latombel en Madeleine 

Bondaut), begr. Den Haag 8-2-1704 (impost zes gulden), otr. Den Haag 20-7-1698 Philip
pus Querin, j .m. van Parijs, beiden wonend in Den Haag. 

4. Louijs, ged. (Waalse kerk) 2-5-1673 (get. Adriana Barré en Elisabeth femme de sr. Garnier). 
5. Jacques, ged. (Waalse kerk) 2-5-1673 (get. Louijs Garnier en Jacques Pacquin). 
6. AnnaDavois, j.d. geb. en wonende alhier (1692), otr./tr. Den Haag (Hoogduitse kerk) 7/28-

9-1692 Isaacq Suriré, j.m. van Vidré in Bretagne wonend in Amsterdam. 
Bij het huwelijk in 1692 zijn geen getuigen vermeld. Anna en Isaacq komen we verderop nog tegen. 

· Waar en wanneer Marie S pee enJ ean d' Avo is zijn getrouwd, is niet bekend.Jean d' Avo is wordt 
ookJ an/Johan Davois/Davoij/Davo genoemd; voor het gemak houd ik Jean Davois aan. 

We vinden in het lidmatenregister van de Waalse kerk• in Den Haag, waar op 24 april 1666 

vijf nieuwe lidmaten, na het afzweren van de dwalingen van de paapse leer, worden opgeno
men in de Gemeenschap van de Eglise Walonne. Onder hen is Jean Davois, geboren in Falaise 
in Normandië. Zijn opname in de kerk geeft toch iets meer problemen dan bij de anderen. Zo 
bekent hij in Caen de Franse Protestantse Kerk als een dwaling te hebben veroordeeld, hoewel, 
zegt hij 'par despit et desespoir' dus met spijt en wanhoop en zonder er met zijn geweten mee 
in te stemmen. Hij betuigt zijn schuld en zegt toe zich tot het uiterste te zullen inspannen om 
deze schandelijke daad goed te maken. Daarna wordt ook hij als lidmaat aangenomen. Wat er 
in Caen precies is gebeurd, blijft onbekend. Ook de kerkenraadverslagen van de Waalse kerk 
geven hierover geen informatie. 

Als Jean Davois omstreeks 1666 aankomt in Den Haag moet de grote uitstroom van huge
noten nog plaatsvinden. Nu zijn het nog vooral kooplieden en ambachtslui die besluiten weg 
te gaan uit Frankrijk om elders in vrijheid hun geloof te belijden. Meestal kunnen zij hun 
bezittingen nog te gelde maken zodat zij over enige reserve beschikken als ze hier aankomen. 
De grote uitstroom van hugenoten kwam na de Herroeping van het Edict van Nantes in 1685, 

toen duizenden wanhopig, de meesten zonder enig bezit, hun toevlucht zochten in de Neder
landen en elders in Noord Europa. 

Op 21 februari 1668 is voor notaris Abraham Warmenhuijsen5 in Den Haag een akte gepas-
5ccrd waarin Jean Davoi5 een hui5 huurt in het Achterom, gelegen achter 'des verhuijrsters 

huijsinge op de markt genaemt De Toelast', voor een jaar en een huur van 135 carolus gulden. 
De naam van de locatie die hij huurt, is wat verwarrend. In die tijd ligt aan de Grote Markt een 
bekende herberg De Toelast maar die is te ver verwijderd van het Achterom om hier bedoeld 
te kunnen zijn. Kennelijk is er dan dus ook een huis De Toelast. Eeuwenlang is het Achterom 
de enige manier om snel, om het Buitenhof heen, van de Groenmarkt naar het Spui te komen. 
Daar, in het economisch hart van Den Haag, hebben de beurtschippers van buiten aangelegd. 
Het eerste stuk van het Achterom is meestal Kort Achterom genoemd en het tweede stuk Lang 
Achterom. 
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Detail van de kaart van Den Haag van Cornelis Elandts uit 1681 met1) Binnenhof, 2) Buitenhof, 
3) Groenmarkt, 4) Kort Achterom, s) Lang Achterom, 6) Spui,7) Spuistraat en 8) Kissemstraatje 

Op de kaart van Cornelis Elandts uit 1681 is niet alleen het Achterom te vinden maar ook 
ongeveer de plaats van het gehuurde huis, want met de markt moet hier wel de Groenmarkt 
zijn bedoeld. Het kwam overigens in die tijd, waarin Den Haag een forse groei doormaakte en 
er een grote behoefte was aan woningen, regelmatig voor dat op het grote achtererf van een 
huis een woning werd gebouwd om te verhuren of te verkopen. Wie nu het Achterom in Den 
Haag bezoekt, ziet een smalle sombere straat met veel dienstingangen van bedrijven en van 
winkels in de Passage. De bezoeker van nu zal nauwelijks de drukke en rumoerige straat met 
handelaren, ambachtslieden, winkels, notarissen en chirurgijns herkennen uit de 17de eeuw. 

De volgende veertig jaren van Marie Spee zullen zich grotendeels in het Achterom en omge
ving afspelen. 

Op 7 januari 1669 passeert voor notaris Erasmus Hogé6 een akte waarin Jean Davois op
nieuw een huis huurt maar nu aan de noordzijde van het 'Lang Agterom daer jegenswoordig 
is uijthangende 'De Coninck van Hispanien' voor opnieuw een jaar en een huur van 220 caro
lus gulden. De omschrijving 'noordzijde' is te algemeen om dit huis op de kaart van Elandts te 
kunnen plaatsen. 

Op 27 januari 1670 komen we Marie Spee zelf tegen bij notaris Laurentius Fabri.7 Dan ver
leent Jean Davois, borger en inwoonder van Den Haag, procuratie aan zijn huisvrouw Maria 
Spee inzake de verkoop van het kindsdeel dat zij geërfd heeft na het overlijden van haar, niet 
met name genoemde, ouders. Zijnde 'landerijen mette huijse drop staende gelegen in de 
quartiere van Gelderlant tusschen Venlo en Ruremonde, het selve goet genaemd Kesseleijck'. 
Kesseleijck is de naam van een buurtschap in het kerspel Kessel. In een latere akte van 16793 

worden de overleden ouders wel met name genoemd en blijkt het te gaan om Henricus Spee en 
CorneliaBergmans, waardoor er geen twijfel is over de identiteit van Marie Spee. 
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Op 29 januari 1670 horen we opnieuw van Jean Davois als hij voor notaris Alexander Ennis8 

een in het Frans gestelde wisselbrief afgeeft. Hij heet hierin 'marchant en la Haije'. De wissel
brief is voor 214 ecu, zijnde het restant van een eerdere promesse van 12.143 ecu. Jean Davois is 
koopman en doet zaken in Franse kring, dat gezien zijn herkomst niet hoeft te verbazen. 

Op 2 december 1670 passeert bij notaris Johan de Hertoghe9 opnieuw een huurovereen
komst als Jean Davois een huis huurt, iets verderop in het Lang Achterom, nu voor vier jaar 
en een huur van 173 carolus gulden per jaar. In de overeenkomst is een bepaling opgenomen 
waarin staat dat als de 'verhuijrder zal komen te cesleren', dus afstand doet, dat dan de huur
der het recht heeft het pand te kopen. Zoals we later zien is dit waarschijnlijk ook gebeurd. 

Uit niets blijkt dat het in deze tijd allerminst goed gaat met de jonge Republiek der Ver
enigde Nederlanden. Het land wordt aan alle zijden bedreigd en aangevallen. In het rampjaar 
1672 hebben de Franse troepen het grootste deel van het land veroverd. In paniek vluchten 
duizenden met hun schamele bezittingen voor de naderende troepen uit om een toevlucht te 
zoeken achter de waterlinie. Ook Den Haag moet overvol geweest zijn met vluchtelingen, met 
gebrek aan onderdak en voedsel als gevolg. In Den Haag keert de angst en woede van velen 
zich tegen de regenten, de kleine groep rijke machtshebbers. Opstand dreigt. De woede komt 
tot uitbarsting als een razende meute in een bloedige orgie bij de Gevangenpoort de twee eens 
machtigste mannen van het land afslacht,Johan en Cornelis de Witt. Dit alles gebeurt niet ver 
van waar Jean en Marie wonen. Zij moeten dit alles dan ook met angst en onzekerheid hebben 
gevolgd. 

Als we opnieuw van hen horen, is de rust in het land weer wat teruggekeerd, hoewel het 
economisch in de Lage Landen minder goed gaat. Alleen de internationale handel floreert nog 
steeds. 

Op 1 november 1675 passeert voor notaris Nicolaas Hartman'° een akte waarbij Marie Spee, 
huisvrouw van Jan Davois en 'coopvrou in franse waeren' een 'coophuijs off winckel' huurt 
van Liduwijna Muijs van Holy, 'staende op het Buijtenhof op den hoeck aen de zuijdsijde, 
jegens de tuijnen van Sijne Hoogheijt', voor de tijd van vijf jaar en een huur van 50 carolus 
gulden per jaar. De in de akte vermelde 'Sijne Hoogheijt' moet wel de na de woelingen rond 

Simon Frisius (1580-1629) naar Hendrik Hondius 
de Oude (1573-1649 ). Het Buitenhof in Den Haag 

1672 in allerijl tot stadhouder benoemde 
prins Willem III van Oranje zijn, die la
ter ook koning zou worden van Enge
land. 

Het Buitenhof met de winkeltjes dat 
Hendrik Hondius 50 jaar eerder schetste 
zal niet veel anders zijn dan het Buiten
hof in die tijd Marie Spee er een 'coop
huijs' huurt, waarschijnlijk niet veel 
meer dan een eenvoudig voorhuis met 
luiken die konden worden neergeklapt 
om als toonbank te dienen zoals ook op 
de tekening is te zien. 

Het Buitenhof, gelegen in het hofge
bied, is vanouds de plaats waar winke
liers graag een winkel hebben. De tijd 
is gunstig om hier te starten. Terwijl 
het in het hele land minder goed gaat, 
bloeit Den Haag. Niet in het minst door 
de aanwezigheid van het hof, ook al is de 
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prins meer afwezig dan aanwezig. Voor
al mensen met geld vestigen zich graag 
in Den Haag. En zo passeert hier op het 
Buitenhof veel geld, niet alleen van de 
hofadel, maar ook van hoge ambtenaren, 
buitenlandse diplomaten en rijke koop
lieden. In Frankrijk regeert Lodewijk 
XIV, de Zonnekoning, met veel pracht 
en praal. De Franse cultuur en mode is 
toonaangevend bij vriend en vijand, zo 
ook in Den Haag. Alles wat Frans is, is 
chique en gewild, zeker bij de rijke da-

mes die op het Buitenhof flaneren. Franse mode eind 17' eeuw 
Marie wil op 17 maart 1676 haar kinds-

deel in Kessel te verzilveren. Dan machtigt zij bij notaris Laurentius Fabri11 haar broer Pieter 
Spee in Kessel om de 'landerijen mette huijse' te verkopen. Tevens moet hij er voor zorgen dat 
Jan Daniels, die nu in dat huis woont, het huis verlaat, goedschiks of kwaadschiks. We zullen 
later zien dat dit toch wel een wat merkwaardige opdracht is. Maar waarom wil Marie Spee na 
zoveel jaren haar erfdeel verkopen? Heeft ze misschien geld nodig? 

Dat zou kunnen, want op 22 september 1676 passeert voor notaris Samuel Favon" in Den 
Haag een obligatie waarin Marie Spee laat vastleggen van haar broer Pieter Spee geleend en 
ontvangen te hebben 900 gulden 'Ruremonts gelt'. 

Ruim twee jaar later duikt Pieter Spee op in Den Haag, waar op 2 december 1678'3 voor nota
ris Sacco Schouten een overeenkomst passeert waarin Pieter Spee een huis huurt gelegen aan 
de noordzijde van de Spuijstraat voor vier jaar en een huur van 190 carolus gulden per jaar. 
Zijn gezinssamenstelling is: 

Pieter Spee, j.m. uit Venlo, wonende Den Haag, koopman in Franse waren, overl. vóór 12-
7-1701, otr. Den Haag 16-4-1679 Anna Swaardenkroon, j.d. uit Utrecht, wonende Den Haag, 
over 1. na 12-7-1701. 

In de marge ontbreekt de vermelding van de voltrekking van het huwelijk. Dit kan zijn ver
zuimd, wat wel vaker voorkwam. 

Uit dit huwelijk, ged. te Den Haag (hervormd): 

1. Cornelia, ged. (Grote kerk) 10-3-1680 (get. Maria Spee en Johannes van Bueren). 
2. Ammerentia, ged. (Nieuwe kerk) 30-3-1683 (get. Henrick Spe, Maria Stuijckers en Elisabeth 

Heijgers), begr. Den Haag 12-3-1772 (ongehuwd, verval van krachten, ze klasse impost 30 
gulden). 

3. Hendrick, ged. (Grote kerk) 20-12-1684 (get. Maria Spee en Wouter Gijsbertse), begr. Den 
Haag 17-11-1758 (ongehuwd, 1' klasse impost 60 gulden). 

4. Elisabeth, ged. (Grote kerk) 6-7-1687 (get. Jacob de Graaff en Elisabeth Bentot), begr. Den 
Haag 29-7-1757 ( ongehuwd, 4' klasse impost zes gulden). 

5. Anna, ged. (Grote kerk) 12-11-1690 (get. Johannes van Bueren en Anna Restenberg), begr. 
Den Haag 19-8-1757 ( ongehuwd, verval van krachten, 4' klasse impost zes gulden). 

6. Isaack, ged. (Grote kerk) 6-10-1693 (get. Isaack Surrivée en Johanna Davoij). 
7. IsaackHermanus, ged. (Grote kerk) 23-2-1695 (get. Isaack Surijree en Anna d' Avoij). 
8. Hester Maria, ged. (Grote kerk) 1-12-1697 (get. Johan Molion, Maria Davois en Hester Da

vois), begr. 9-5-1746 (ongehuwd, 4'klasse impost zes gulden). 

Gens Nostra 62 (2007) 



Ik vermoed dat de Henrick Spe die in 1683 getuige is bij de doop van de tweede dochter van 
Pieter Spee, dezelfde is als de in het dodenboek van de Grote Kerk vermelde persoon. Daarin 
lezen we, dat op 7 mei 1671 in huurgraf 110 is begraven de huijsvrou van Hindrick van Spee, 
gewoond hebbende in de Bagijnstraat. Verdere gegevens over deze Henrick Spee ontbreken, 
mogelijk is hij Marie's oom. Hij is niet haar vader, omdat die op 27 januari 1670 al overleden is. 

Op 27 maart 1679 volgt in Kessel voor de schepenbank van Kessel3 het transport van grond 
en huis van de verkoop waartoe Maria haar broer Pieter eerder heeft gemachtigd. Het is in 
deze transportakte dat de overleden ouders Hendrik Spee en Cornelia Bergmans met name 
worden genoemd. De verkoop betreft huis en hof met 14 morgen grond. De kopers zijn haar 
broer Leonard, als voogd, en de al eerder genoemde Jan Daniels, ten behoeve van de onmon
dige kinderen van wijlen haar broer Jacob, in leven getrouwd geweest met Catrijn Kessels. De 
koopsom, te voldoen door Jan Daniels, bedraagt 1.500 gulden, te betalen in een eerste termijn 
van 700 gulden op komende Pasen (2 april 1679), de betaling van deze termijn mag worden 
uitgesteld tot volgend jaar Pasen (21 april 1680 ), tegen een rente van vijf procent. Daarnaast te 
betalen twee termijnen van elk400 gulden te voldoen op 'StJan in desoemer' in 1679 en op 'St 
Jan in de soemer' in 1680 (StJan de Doper 24 juni). Dat Jan Daniels, zoals Marie wilde, het huis 
dat hij heeft gekocht voor zijn twee onmondige stiefzoons, zou moeten verlaten, daarover 
vernemen we verder niets. 

Op 7 augustus 1679 passeert bij notaris Samuel Savon'4 een procuratie waarin Jean Davois 
en Marie Spee haar zus Margareta Spee in Venlo, weduwe van Hendrick Faesen, machtigt om 
bij Jan Daniels in Kessel 400 gulden te incasseren, zijnde de tweede termijn van de eerder ge
noemde transportakte. Interessant is om te onthouden dat één van de twee gebruikelijke ge
tuigen bij deze akte Isaack Suriree heet, later ook wel Surijree, Surririj en Surivee geschreven. 
We zijn hem al tegengekomen als getuige bij de doop van kinderen van Pieter Spee. Van hem 
weten we ook dat zijn moeder Francoise Davois15 heet en dat hij in 1692 zal trouwen met Anna 
Davois, waarvan al eerder is opgemerkt dat zij een dochter is van Jean Davois en Marie Spee. 
Hoe de familierelatie is van moeder Francoise Davois met Jean Davois is niet bekend. 

Op 17 mei 1680 passeert bij notaris Samuel Favon16 een akte waarin Marie Spee, 'gesepareerd 
huijsvrou' van Jean Davois, haar neef Hendrick Spee, 'capellaan tot Kessel', machtigt tot de 
verkoop van landerijen metten huijssen daerop staende in Kesseleijck. Tevens wordt de eer
der afgegeven machtiging aan Pieter Spee ingetrokken. Ook bij deze akte is Isaack Suriree één 
van de getuigen. 

Hieruit blijken toch wel enkele opmerkelijke feiten. 
Marie Spee wordt 'gesepareerd huijsvrou' vanJ ean Davois genoemd. Zij is, gezien de datum 

van de vorige akte waarin zij nog 'huijsvrou' heette, kennelijk nadien gescheiden van tafel 
en bed. Hoewel de wetten van de staat Holland voorzagen in scheiding en separatie, was dit 
voor de heersende hervormde kerk veelal on verdraagbaar. Uit kerkenraad verslagen is bekend 
dat de kerk betrokkenen soms jaren lang probeerde te verzoenen in de huwelijkse staat. Jean 
D :wois echter w as lidmaat van de streng calvinistische Waalse Kerk. Daar stond men mogelijk 

nog onverzoenlijker tegenover het verbreken van de huwelijkse beloften. Het nieuws moet in 
de kleine hechte Waalse gemeente veel opschudding hebben gegeven. In de kerkenraad ver
slagen is daarover echter niets terug te vinden. In de kerkenraad wordt vooral over zakelijke 
dingen gesproken, althans als we op de verslagen afgaan. Zo lezen we dat op 3 augustus 1659 
Jacques Pacquin wordt benoemd tot Lecteur et Consolateur (lector en armenmeester). We 
kwamen hem al tegen als getuige bij de doop van het vijfde kind van Marie Spee. Na zijn over
lijden in 1676 wordt tot zijn opvolger benoemd Samuel Favon die we ook al een aantal malen 
zijn tegengekomen en wel als notaris. Kennelijk is deze Waalse gemeenschap een kleine maar 
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hechte groep. Maar toch is er in de kerkenraad verslagen over de separatie niets te lezen. 
Op 13 september 1680, opnieuw voor notaris Samuel Favon'7, machtigt Marie Spee, bijge

staan door Isaack Suriree, die inmiddels haar voogd is geworden, de in Kessel welbekende 
procureur Jacob Wilhelmi, 'tsij inder minnen soo doenlijck ofte andersints met dwanck van 
rechten', bij Jan Daniels te incasseren 800 gulden zijnde twee achterstallige termijnen. Jan 
Daniels is kennelijk niet vlot van betalen. 

Op 1 mei 1682 maakt notaris Sacco Schouten'" een huurovereenkomst op voor Pieter Spee 
waarin hij een huis huurt aan de zuidzijde van het Lange Achterom op de hoek van het Kitse
straatje voor drie jaar voor 230 carolus gulden per jaar. Het straatje, inmiddels verbasterd tot 
Kissemstraat, loopt van het Achterom naar de Spuistraat en is vernoemd naar een 'swaertve
ger' ( onderhoud van zwaarden) die daar op de hoek van de Spuistraat woonde. 

Op 29 april 168719 koopt Pieter Spee 'huijs en erff gelegen aan de noordzijde van het Langh 
Achterom belendend west de chirurgijn Fellickhuijn, oost Adriaan Schouten, noord de wedu
we Noorwits en zuid de Heerestraat. De Heerestraet, niet te verwarren met de nu nog bestaan
de Herenstraat, die wat verder weg ligt, is een algemene aanduiding voor een belangrijke weg. 
Dit moet het Spui zijn geweest. Het huis kijkt dus uit op het Spui. 

De erfgenamen van Adriaan Schouten verkopen 17 maart 170820 hun huis. Uit de transport
akte lezen we dat het huis belendend is 'aan de noordsijde over de Haeghpoort heencomende 
de weduwe De Wael'. Dit huis en dus ook het huis van Pieter Spee grenst aan de achterzijde 
aan de Haeghpoort. De Haeghpoort is een algemene aanduiding voor een daar aanwezige 
publieke poort. 

We komen Maria Spee nog tegen op 2 april 168621 en op 14 januari 169422 als de voogden van 
de onmondige kinderen van het overleden echtpaar Jacques Pacquin en Adriana Barré in hun 
financieel verslag melding maken van uitbetalingen aan juffrouw Davois van respectievelijk 
14 gulden 6 stuivers 'van winckelwaeren voor de kinderen' en van 26 gulden. Marie drijft dus 
nog steeds een winkel. Dit echtpaar zijn we al eerder tegen gekomen op 2 april 1673 als getui
gen bij de doop van de tweeling Louis en Jacques van Marie Spee. 

Op 18 december 1704,23 Marie moet dan toch wel een jaar of zeventig zijn, verkoopt zij haar 
huis gelegen aan de noordzijde van het Lange Achterom, belendend ten noorden aan de Beeck 
en ten zuiden aan de Heerestraet, voor 2.000 gulden. Op het huis rust een kapitaal van 3.000 

gulden dat door de koper wordt overgenomen. Op de kaart van Elandts is het huis bijna pre
cies te duiden. Haar erf grenst aan de achterzijde aan de Beeck, dat is het riviertje dat in die 
tijd ontsprong in de duinen van Segbroek, nu een wijk van Den Haag, dat de Hofvijver van 
water voorzag en dat als een dubbele waterwering om het hele Hofkwartier liep. Bovendien 
kijkt het huis uit op het Spui. Hiermee wordt duidelijk dat Marie en Pieter (zeer nabije) buren 
zijn want beide huizen kijken uit op het Spui. 

Nog een maal horen we van Marie Spee, als juffrouw Spee op 16 december 1705 wordt ver
meld in een staat van inkomsten en uitgaven opgemaakt na het overlijden van Anthonij van 
der Salm. ' 4 Hieruit blijkt dat aan haar is te betalen 'voort maecken van kuijven (gestijfde vrou
wenmutsen) en het leveren v::tn krip ::tls 1nders' 35 gulden en t = ee s tuivers. 

Dit is het laatste dat we horen over Marie Spee. Waar ze is heengegaan en waar en wanneer 
ze is overleden is niet bekend. Van Jean Davois is na de separatie omstreeks januari 1680 al 
niets meer vernomen. Terug naar Frankrijk misschien? 

Van broer Pieter weten we dat hij voor 12 juli 1701 is overleden, want dan wordt in het ka
daster de weduwe Spee genoemd bij de verkoop van een belendend huis. Zij woont nog in het 
huis dat Pieter in 1687 heeft gekocht vlak bij de Haeghpoort. Over haar overlijden is verder 
niets bekend. Dat de kinderen in dat huis zijn blijven wonen, weten we uit een rekest aan de 
Magistraet van Den Haag,'' waarin Hendrick Spee en zijn zusters vragen gebruik te mogen 
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maken van de Haaghpoort in het Achterom en waarin zij vragen een sleutel van die poort te 
mogen maken. Het verzoek wordt toegestaan. 
Hier eindigt het relaas over een boerendochter uit Kessel in het Den Haag van de tweede helft 
van de 17de eeuw. Het moet een flinke sterke vrouw zijn geweest die in een roerige tijd leefde 
onder moeilijke omstandigheden. 
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Piet van Enckevort en Loe Giessen, 'Vernoemingsregels in het Land van Kessel en het Maas- en 
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M. van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 1550-1700, Amster
dam 1998. 

K. Stal, Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief, Den Haag 
1998. 

S. E. Veldhuijzen, De straat waarin wij· wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in 's 
Gravenhage, Den Haag 1984. 
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Afkortingen 
bnr = beheersnummer; CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag; HGA= Haags 
Gemeente Archief; na= notarieel archief; RAL= Rijks Archief Limburg in Maastricht; sbK = 
schepenbank Kessel; ta =transportakten. 

Noten 
1. CBG, De Familie Spee te Belfeld. 
2. De doop van Maria Spee is niet gevonden, 

vanwege het ontbreken van doopregisters. 
Haar vader Hendrik Spee komt midden 17"< 
eeuw voor in de stukken van de schepenbank 
Kessel, bij de processen voor het Hof van Gel
re in Roermond en in de huisarchieven van 
de Heren van Kessel als geërfde, gezworene 
en schepen. Hij moet dus landeigenaar zijn. 
In 1640 is hij aangeslagen voor twee hoeven, 
De Aell en De Spurckt. Al met al lijkt het mij 
niet onredelijk Maria Spee een boerendoch
ter uit Kessel te noemen. 

3. RAL, sbK inv.nr. 01.038, fol. 31, d.d. 27-3-1679. 
4. HGA, bnr 241. 
5 . HGi\, na inv.nr. 544, fol.196, 

6. HGA, na inv.nr. 501, fol. 189 
7. HGA, na inv.nr. 803, fol.12. 
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8. 
9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 

HGA, na. inv.nr. 521, fol. 266. 
HGA, na inv.nr. 799, fol. 356. 
HGA, na inv.nr. 791, fol. 392. 
HGA, na inv.nr. 806, fol. 212. 
HGA, na inv.nr. 731, fol. 193 
HGA, na inv.nr. 202, fol. 45. 
HGA, na inv.nr. 732, fol. 264. 
HGA, na inv.nr. 734, fol. 31. 
HGA, na inv.nr. 753, fol. 87. 
HGA, na inv.nr. 733, fol. 135. 
HGA, na inv.nr. 202, fol.164. 
HGA, ta bnr. 3511687, nr. 2189. 
HGA, ta bnr. 3511708, nr.1353. 
HGA, na inv.nr. 914, fol. 234. 
HGA, na inv.nr. 919, fol. 35. 
HGA, ca bru. 351 17 05, nr. 57 5• 

HGA, na inv.nr. 924, fol. 850. 
HGA, Requesten inv.nr.121, fol. 064. 
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Wapenregistratie 

In het register familiewapens van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn ingeschre
ven de nevenstaande wapens van de volgende geslachten: 

VAN DEN BERG (Alphen a/d Rijn, Zuid Holland) 

Beschrijving: 
Kepersgewijs doorsneden: A in goud twee achtpuntige zwarte ster
ren; Bin zwart een zilveren berg, komend uit de schild voet. 
Helmteken: drie rode rozen, goud geknopt, groen gepunt aan een 
groen gebladerde steel. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft ten be
hoeve van de naamdragende nakomelingen van Simon Jacob van den 
Berg (1937), bloemist, gehuwd met Marijtje Elisabeth Thomas. 
De oudst bekende voorouders zijn Cors Jansz van den Berg, geboren 
Alphen a/d Rijn 30 november 1710, gehuwd Koudekerk a/d Rijn 17 de
cember 1741 met Lijsbeth Ariens van 't Wout, geboren Alphen a/d Rijn 
21 december 1710 en overleden Koudekerk a/d Rijn 19 september 1785. Aanvrager stamt van genoemden 
af. 

Geregistreerd op verzoek van Simon Jacob van den Berg, geboren Nederhorst den Berg 19 januari 1937, 

wonende te Valkenswaard, zoon van Johannes van den Berg en Catharina Kortenoeven. 

Registratienummer: N G v 2007.116 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 mei 2007) 

DA VIES (Nantwich, GB) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in blauw twee schuingekruiste gouden bazuinen met 
de openingen naar beneden; Bin zilver een rood Keltisch kruis. 
Helmteken: een helmkroon met uitkomende rode drakenkop met 
pijltong. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 
Devies: PER ANGUSTA AD AUGUSTA. 

Dit wapen is in 2007 in overleg met aanvrager aangepast van het 
door hem in 1967 ontworpen wapen en bestemd voor hemzelf en zijn 
naamdragende nakomelingen. De aanpassing bestaat uit de kleurwis
seling van de onderste helft van het schild. 
De oudst bekende voorvader is Albert Aaron Davies, geboren Nant-
wich (GB) 31 oktober 187 9 , schilder. overl eden Crew (GB} 6 juli 1952., t r o u w de Nantw ich 10 scptembct 
1910 met Ethel Myfanwy Pidsley, geboren Newtown (GB) 20 februari 1886, overleden Hereford (GB) 18 

juli 1964. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Malcolm George Da vies, geboren Crew (GB) 16 september 1952, wonende 
te Den Haag, zoon van George Alfred Da vies en Phyllis Margaret Hughes. 

Registratienummer: N G v 2007.122 ( College Heraldiek, Amsterdam, 17 oktober 2007) 
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DUITGENIUS (Düren, D) 

Beschrijving: 
In zilver beneden een rode roos, goud geknopt en groen gepunt, bo
ven vergezeld van twee groene klaverbladeren. 
Helmteken: de roos van het schild tussen een zilveren vlucht, elke 
vleugel beladen met het klaverblad van het schild. 
Dekkleden: rood gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd - als eerst bewezen - gevoerd door Bernhard Deut
gen, geboren Düren circa 1605, hij zegelde in 1668 met dit wapen. Zijn 
broer Everhard Deutgen / Deutgenius werd predikant in Drenthe 
en is stamvader van de Nederlandse tak Duitgenius. Hij is geboren 
Düren november 1611, predikant, overleden Ruinerwold 30 april 1693, 
gehuwd Meppel november 1641 met Anneke Neander, geboren Koe
kange. Alle Nederlandse nakomelingen stammen hiervan af. 

Geregistreerd op verzoek van Hans Hendricus Duitgenius, geboren Schiedam 6 april 1948, wonende te 
Rotterdam zoon van Hans Duitgenius en Catharina Adriana Hoedenmaker. 

Bronnen: 
* L. Deutgen, Das Geschlecht Deutgen, (typoscript) 's-G ra venhage 1940; 
* Gezegelde procesvolmacht 28.6.1668, Stadtarchiv Düren, inv. RKG D262/728. 

Registratienummer: NG v 2007.118 ( College Heraldiek, Amsterdam, 19 september 2007) 

DUMON (Oldemarkt, Overijssel) 

Beschrijving: 
In zilver een losstaande groene berg, waarop een zittend rood konijn. 
Een helm met een kroon van drie bladeren en twee parels. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 
Devies: Audaces Fortuna Iuvat. 

Willem Dumon, geboren 7 oktober 1770, burgemeester en notaris 
te Oldemarkt, overleden Oldemarkt 4 oktober 1828, voerde, zonder 
kleuraanduiding, blijkens zijn lakafdruk op een koopbrief in 1817, het 
volgende wapen: een losstaande hoge berg, getopt met een zittend ko
nijn. De helm gedekt met een kroon van drie fleurons en twee parels. 
Mr. Johannes Dumon (1850-1934), kleinzoon van genoemde, in 1893 
griffier van het kantongerecht te Medemblik, voerde volgens een lakafdruk: een hoge berg, op de top 
een schaap met opgeheven voorpoot. In 1914 liet hij een wapentekening vervaardigen waarbij een 
groene berg is overtopt met een rode springende haas. Hij gebruikte ook het devies. 
De registratie (Delfland 1989) is hiermee gewijzigd naar het meest oorspronkelijk wapen van Willem 
Dun1on. t\anvraagscer scan-ic in rechte lijn van gcnocrn.dc voorvaderen af. 

Geregistreerd op verzoek van Petronella Halima Theodora Dumon, geboren Amersfoort 19 december 
1924, wonende te Delft, dochter van Karel Willem Nicolaas Dumon en Geertruida Rebecca Rijken. 

Bronnen: 
* Gezegelde brieven in Handschriftendossier Dumon, C. B. G. te Den Haag; 
* Wapentekening 1914 door M. A.J.M. Bouchette te Arnhem. 

Registratienummer: NGV 2006.109 (College Heraldiek,Amsterdam, 22 november 2006) 
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HAMELINK (Terneuzen, Zeeuws Vlaanderen) 

Beschrijving: 
In rood twee gouden korenschoven en een golvende gedwarsbalkte 
schild voet van vier stukken zilver en blauw. 
Helmteken: een blauw boek met een gouden G muzieksleutel. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2007 in samenwerking met de aanvrager ontworpen 
door het College Heraldiek ten behoeve van aanvrager en zijn naam
dragende nakomelingen. De oudst bewezen voorouders zijn Cornelis 
Amelijnck / Hamelink, begraven Axel 19 mei 1712, trouwde (3) circa 
1687 Magdalena Vellare (van Lare), dochter van Nicolaas van Lare en 
Jacomijntje NN, begraven Axel 8 januari 1705. Aanvrager stamt van 
genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Maarten Hamelink, geboren Terneuzen 24 september 1924, wonende Bel
leville te Canada, zoon van Krijn Hamelink en Pieternella Maria van Wijck. 

Registratienummer: N G v 2007.119 ( College Heraldiek, Amsterdam, 19 september 2007) 

KAISER ( Cessey-sur-Tille, Fr.) 

Beschrijving: 
In blauw een zilveren rijksappel omgord en gekruist van goud, verge
zeld boven van drie naast elkaar geplaatste gouden korenschoven. 
Helmteken: een aanziende gouden uil met opgeheven vleugels. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 
Devies: ZAAIT EN GIJ ZULT OOGSTEN. 

Dit wapen is in 2005 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft ten 
behoeve van alle naamdragende nakomelingen van de oudst bekende 
voorvader Gaspard Kaïser. Aanvrager stamt af van Phillipe Kaïser, ge
boren Boursières {Fr.) 20 februari 1818, meelhandelaar, overleden Ces
sey-sur-Tille {Fr.) 2 februari 1847, zoon van Gaspard Kaïser, molenaar 
en Marie Rose Pelson. Phillipe Kaïser huwde Varanges {Fr.) 22 juni 
1841 met Jeanne Chardot. Hun zoon Jean Baptiste Kaiser vestigde zich 1864 in Nederland. 

Geregistreerd op verzoek van Paul Claude Kaiser, geboren Leiden 29 april 1976, wonende te Den Haag, 
zoon van Claude Paul Kaiser en Simone Marquérite Maria la Croix. 

Registratienummer: NG v 2007.112 ( College Heraldiek, Amsterdam, 14 maart 2007) 
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VAN LIEMPT (Vught, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Gevierendeeld: I en IV in rood een schuinlinks geplaatste gouden 
veren schrijfpen met de punt naar beneden; II en III in zwart vier zil
veren hoefijzers (2-2). 
Helmteken: geen. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 
Devies: 'T GELUK VERSEIT DEN VREDE. 

Dit wapen werd waarschijnlijk in 1901 ontworpen door M.A.J. (Toon) 
van Liempt en voor het eerst gevoerd door Franciscus Wilhelmus van 
Liempt, geboren Bokhoven 12 april 1841, gemeentesecretaris in Waal
wijk, overleden 's-Hertogenbosch 29 novemberi916. Hij huwde Herpt 
9 augustus 1876 met Johanna Catharina Verhoeven, geboren Herpt 4 
mei 1852, overleden Waalwijk 29 november 1925. Alle naamdragende nakomelingen van genoemd echt
paar mogen dit wapen voeren. 
De oudst bewezen voorouders zijn Adrianus van Liemt, gedoopt Vught 14 juli 1740, trouwde Vught 6 
februari 1762 Anna van Berkel. 

Geregistreerd op verzoek van Adrianus Johannes van Liempt, geboren Breda 8 juni 1943, wonende te 
Rosmalen, zoon van Andreas Hubertus van Liempt en Petronella Anna van den Berg. 

Bronnen: 
* Wapentekening door 'T.v. L.', waarschijnlijk 1901 bij de zilveren bruiloft; 
* Zegelring met het wapen, gedateerd juni 1909 (eertijds bezitA.J.J. van Liempt). 

Registratienummer: NGV 2007.121 (College Heraldiek,Amsterdam, 17 oktober 2007) 

VAN LOCHEM (Hillegersberg, gem. Rotterdam) 

Beschrijving: 
In zilver een regenboog geplaatst als een linker gewelfde schuinbalk 
van vier banen, rood, goud, groen en blauw. 
Helmteken: een gesloten rode burcht tussen een vlucht van zilver. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2006 in overleg met de aanvrager ontworpen door het 
College Heraldiek ten behoeve van Johan (John) van Lochem (1940) en 
de naam dragende nakomelingen. 
De oudst bekende voorouders zijnJanJanszoon van Lochum, geboren 
circa 1675 en overleden Hillegersberg en aldaar begraven op 21 augus
tus 1732. Gehuwd Hillegersberg 12 februari 1696 met Adriaantje Cor
nelia Noordermeer, begraven aldaar op 20 november 1724. Aanvrager 
stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Jacobus Johannes (Jack) van Lochem, geboren Voorburg 11 september 
1964, wonende te Voorburg, zoon van Johan (John) van Lochem en Petronella Adriana Stoppelenburg. 

Registratienummer: N G v 2007.111 ( College Heraldiek, Amsterdam, 14 maart 2007) 
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VAN LUIT (Amersfoort) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in blauw drie gouden perkamentrollen, elk samengebon
den met een rood koord; II in goud een ridder op een gaand paard, 
op zijn hoofd een gepluimde helm met geopend vizier, in zijn linker
hand houdend een schild en in zijn rechterhand een rechtopstaand 
zwaard, alles van zwart. 
Helmteken: het paard en de ridder van het schild. 
Dekkleden: blauw gevoerd van goud. 
Devies:AUTVIAMINVENIAMAUTFACIUM 

Dit wapen is in 2006 in overleg met aanvrager ontworpen door H. K. 
Nagtegaal te Delft ten behoeve van aanvrager en zijn naamdragende 
nakomelingen. 
De oudst vermelde voorouders zijn Claas Willemsz van Leut, geboren circa 1670, trouwde Amersfoort 
10 januari 1695 met CorneliaJanse van Mechelen, waarbij getuige was Jan van Raelt, neef en molenaar 
buiten de Utrechtse poort te Amersfoort. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Paulus van Luit, geboren Haarlemmermeer (Nieuw Vennep) 10 november 
1958, wonende te Sint Pancras (N-H), zoon van Nicolaas van Luit en Aafje Zandbergen. 

Registratienummer: N G v 2007.115 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 mei 2007) 

DER NEDERLANDEN (Frederiksoord, Drenthe) 

Beschrijving: 
In zilver een rode schuinbalk beladen met een aanziende en gaande 
gouden leeuw in de richting van de balk, getongd en genageld van 
blauw en vergezeld van twee groene klaverbladeren. 
Helmteken: twee schuingekruiste zilveren zwaarden, goud gevest. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 
Devies: Labor Vindt Omnia. 

Dit wapen is in 2006 in overleg met de aanvrager ontworpen door 
C.E.G. ten Route de Lange te Zeist ten behoeve van de huidig levende 
afstammelingen (4d' en 5dc generatie) Der Nederlanden. 
De oudst bekende voorouders zijn Willem der Nederlanden, geboren 
5 mei 1818, geplaatst op 5 juli 1820 in de Kolonie van de Maatschappij 
van Weldadigheid te Frederiksoord, kolonist, wijkmeester en winkelier o.a. aan de Westvierdenparten 
te Wilhelminaoord, overleden Frederiksoord 8 februari 1902, gehuwd 2 december 1846 met Jacoba 
Scholtens (1825-1864). Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Jacobus Cornelis der Nederlanden, geboren Hillegom 13 februari 1937, 
wonende te Eerbeek, zoon van Jacob der Nederlanden. en Leuntje van der Niet. 

Bron: 
* J.C. der Nederlanden, Het geslacht van Willem der Nederlanden (1818-1902), z.pl.1997. 

Registratienummer: NG v 2007.110 ( College Heraldiek, Amsterdam, 14 maart 2007) 
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ROOBEEK (Castl'icum, Noord-Holland) 

Beschrijving: 
In zilver een golvende rode schuinbalk beladen met drie gouden pen
ningen en vergezeld linksboven van een rood zadel met beugelriemen 
en gouden stijgbeugels en rechtsonder van een groen klaverblad. 
Helmteken: een vlucht met de slagpenveren afwisselend van rood en 
zilver. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 ontworpen door drs. W.M.T. van Zon te Utrecht 
ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Arie Roobeek 
(1855-1902), koopman te Alkmaar, gehuwd met Aaltje Cornelisse 
(1856-1913). 
De oudst bekende voorvader is Pieter Heertsz, geboren circa 1570, 
vanaf 1602 schepen van Castricum, overleden in 1614. Zijn achterkleinzoon is Hero (Heert) Theeuwisz 
(1678-1729), schepen van Castricum (1710-1724), pontgaarder (1705-1729); gehuwd met Guurtje Aries 
Dreger, overleden in 1724. Hij nam rond 1700 de naam Roobeek aan. Aanvrager stamt van genoemden 
af. 

Geregistreerd op verzoek van Anna Maria Dekker-Roobeek, geboren Alkmaar 6 januari 1959, wonende 
aldaar, dochter van Johannes Antonius Hieronimus Roobeek en Petronella Geertruida Koopman. 

Registratienummer: NGV 2007.114 (College Heraldiek, Amsterdam, 14 maart 2007) 

VEEN (Zuidveen, gem. Steenwijk, Overijssel) 

Beschrijving: 
In zilver drie zwarte turven (1-2) en een groene schild voet. 
Helmteken: een rechtopstaande zwarte turf. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd gevoerd door Willem Veen, geboren Zuidveen 1716, 
overleden Purmerend 24 april 1795, gehuwd (2) Steenwijk 21 mei 1758 
met Hillegonda Eindhoven, geboren Zuidveen 6 mei 1736, overleden 
Purmerend 24 november 1820. Het wapen is afgebeeld in het gedenk
boek bij de gouden bruiloft in 1838 van hun zoon Hendrik Veen (1763-

1846). 
De oudst bekende voorouders zijn Jan Veen, geboren Zuidveen, veen
baas aldaar, overleden Zuidveen 1765, gehuwd Steenwijk 25 december 

---
1707 met Metje Willems, geboren Zuidveen en overleden aldaar vóór 1739. Aanvrager stamt van ge
noemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Rudolf Kalman Veen, geboren Heemstede 14 juli 1943, wonende te Cu
lemborg, zoon van Lambertus Jacobus Veen en Elisabeth Clara Anna Grosso uw. 

Bronnen: 
* Gedenkboek van het Gouden Bruiloftsfeest van den Heer Hendrik Veen en Mejuffrouw Trijntje ten 
Cate, gevierd te Sneek, den 22 april 1838; 

* Egbert A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht; Het geslacht Veen. L.J. Veen's uitgeversmaatschappij, Am
sterdam 1947. 

Registratienummer: NG v 2007.117 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 mei 2007) 
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DE VISSER (Dordrecht, Zuid-Holland) 

Beschrijving: 
In zilver een getuigd zwart vissers zeilschip varend op een zee in 
de vorm van een uitgeschulpte blauwe schildvoet, beladen met een 
gouden vis. 
Helmteken: de vis van het schild, rechtop, tussen een blauwe vlucht. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 ontworpen door drs. A.V. Triebels te Nijme
gen ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Johannes 
de Visser, gedoopt Dordrecht 27 oktober 1675, schippersgast, over
leden aldaar (aangifte gaarder) 17 oktober 1731, gehuwd Dordrecht 7 

september 1698 met Lijsbeth Hendriks Toele (1667-1749). Aanvrager 
stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Petrus Jozef de Visser, geboren ' s-Gravenhage 31 augustus 1932, wonende 
te Voorburg, zoon van Petrus Jozef de Visser en Hendrika Johanna Beukers. 

Registratienummer: N G v 2007.120 ( College Heraldiek, Amsterdam, 19 september 2007) 

WEBER (Selbeck, D.) 

Beschrij"ving: 
Gedeeld: I in goud een halve zwarte adelaar, komende uit de deellijn, 
rood gebekt en gepoot; II in zilver een verlaagd rood tralieschuinkruis 
van tweemaal vier staken, boven vergezeld van een rode roos, goud 
geknopt en gepunt. 
Helmteken: een gouden weversspoel met rood garen tussen een zwar
te vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 door P. Bultsma te Kollum ontworpen voor de 
naamdragende nakomelingen van de stamvader Hans Cord Weber, 
geboren circa 1669 te Selbeck (D.)en begraven aldaar op 1 oktober 1724, 

oud 55 jaar, gehuwd met Anna Lisabet. Johann Henrich Weber (1779-

1854) is rond 1800 naar Nederland gekomen. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek vanJakobus Weber, geboren Midwolda 27 september 1942, wonende te Beerta 
(Groningen), zoon van Harm Weber en Elizabeth Gernaat. 

Registratienummer: NGV 2007.113 (College Heraldiek, Amsterdam, 14 maart 2007) 
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wegwys 
Bewerking van Noordwijkse bronnen 

DOOR L. HOOGTEIJLING 

Onderzoek in de genealogie kan vastlopen als personen geen achternaam hebben of gebrui
ken en er alleen patroniemen beschikbaar zijn. Voor Noordwijk en Noordwijk aan Zee is een 
poging gedaan om door bronnen te vergelijken, de kennis van achternamen en dus de unieke 
persoonsaanduiding te vergroten. Daartoe zijn de gegevens van 25 bronnen over Noordwijk 
samengevoegd in één database. De bronnen omvatten ondermeer: 
• de doop- en trouwboeken over de jaren 1620 tot circa 1730 (na 1730 is het gebruik van achter

namen dermate algemeen dat de klappers van de doop en trouwboeken van Zuid-Holland 
( de zogenaamde 'gele boeken') in het nationaal archief gebruikt kunnen worden); 

• belastingkohieren; 
• gerechtelijke aktes; 
• drie genealogieën. 
De onderzoeksperiode is voor de bronnen verschillend en loopt van circa 1550 tot circa 1750. 
In totaal zijn ongeveer 50.000 namen verwerkt. In de database wordt gebruik gemaakt van 
een 'gezins/familie' nummer om records van een gezin/familie snel bij elkaar te zoeken. Het 
doel van deze analyse is zoveel mogelijk achternamen te vinden. Als achternamen niet in 
de originele records voorkomen, dan is een speciale methode van toevoeging gebruikt. Het 
toevoegen van een naam die in bronA wel, maar in bron B niet voorkomt, is mogelijk. Het toe
voegen van een familienaam aan een persoon die in geen enkele 
bron met die naam voorkomt, maar op grond van onderzoek een 
een bepaalde familienaam zou kunnen hebben gedragen, is in 
principe niet juist, omdat nageslacht mogelijk een andere naam 
aanneemt, zoals rond 1600-1700 nogal eens voorkwam. Om on
duidelijkheid te voorkomen is dit bij alle naamtoevoegingen 
expliciet vermeld (met symbool]* of bij minder zekerheid]***), 
zodat altijd te zien is wat werkelijk in het document is vermeld. 

De database is op CD te verkrijgen via de website 
www.Genea-Rijnland.nl. 

r 

De volgende Noordwijkse bronnen zijn samengebracht (met Nb = Noordwijk binnen, Nz = 

Noordwijk aan Zee en N = Noordwijk beide; de verwijzingen met een N-nummer verwijzen 
naar de DTB-boeken in het Nationaal Archief, volgens catalogus Brouwer; voor sommige 
bronnen zijn bestaande transcripties gebruikt, in het bijzonder heeft de heer H. Schelvis een 

belangrijke bijdrage geleverd): 
1. Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente (N1) 
2. Doopboek Noordwijk aan Zee NGG (N3) 
3. Zout/zeepkohierNzenNb 
4. Kohier van de Capitale leningen 
5. Kohier van de Capitale leningen 
6. TrouwboekNoordwijkNGG(N2) 
7. TrouwboekNzNGG(N5) 

800 

1620-1714 
1675-1705 
1681 
1600 
1599 
1620-1700 
1693-1711 
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8. Kohier van het Hoofdgeld Nb, Nz en het dorp Offem 1623 
9. Gerechtelijke huwelijken (N9) 1657-1686 

10. Ondertrouw Gerecht Noordwijk (N10-13, 14 delen) 1646-1730 
11. Kohier van het Haardstedegeld N zen Nb 1629 
12. Lijsten van Weerbare mannen 1599 
13. Kohier van verponding 1606 
14. Morgenboeken van Voorhout(deels: alleen refNoordwijk) 1580-1592 
15. Kohier van het familiegeld Nb en Nz 1673 
16. Rechtelijk archiefN inv.nr.108 (L. van Teijlingen) 1694-1707 
17. Remonstrantse doop/trouw boeken (N6) 1640-1811 
18. Nederduits Gereformeerde Gemeente lidmatenboek 1620-1700 
19. Nederduits Gereformeerde Gemeente kerkhandelingenboek 1620-1754 
20. Rechterlijk archief Noordwijk ( deels) ca. 1550-1750 
21. Trouwboek r.-k. kerk (N7b) 1678-1733 
22. R.-k. kerkboek der parochianen (N7c) 1686 en 1689 
23 . Doopboek r.-k. kerk (N7a) 1678-1721 (tot 1743 deels) 
24. Alle Rijnlandse penningen ( deels: alleen refNoordwijk) 1623-1721 
25. Genealogie familie Van der Does, Alkemade, Warmenhoven 1550-1730 

Hieronder volgt een voorbeeld met tussen haakjes een verwijzing naar de bron hierboven. 

Koperslager 
Het r.-k. doopboek van Noord wijk bevat in het eerste deel een opsomming van de parochianen (ge
zinnen). De eerste (beschikbare) lijst gemaakt rond 1678 (22, deel 1), deze lijst is in 1686 nagelopen 
en er is bij gezet wie nog kerkgaand was. Een volgende lijst is gemaakt in 1689 (22, deel 2). Uit deze 
bronnen: 
• 1678-1686, nr 9: Jacob Corn[elis]z Kooper (1686),Jannetje Claes de moeder (1686), Krijntje, Hes

ter, Anna ( 1686), Geertruijd; 
• 1689, nr 11: Jacob Cornelis Koperslaeger, Krijntje Ux[or = echtgenoot], Hester, Anna, Geertruijd. 

Het betreft in beide bronnen duidelijk hetzelfde gezin. Omdat in 1689 zijn vrouwKrijntje wordt 
genoemd, is het duidelijk dat de in 1686 genoemde Krijntje niet een kind maar de vrouw van Ja
cob is. 'De moeder', genoemd in 1686, is dus niet de moeder van de kinderen maar waarschijnlijk 
de (schoon)moeder van Jacob Cornelis. We zoeken daarom of er een Jannetje Claes is die met een 
'Cornelis" is gehuwd. Er blijkt slechts éénJannetje Claes gehuwd te zijn met een 'Cornelis'. In het 
Hoofdgeld 1623 (8) lezen we: 
• Cornelis Engelsz, coperslage1; en]annetgen Claesdr sijn huysvrouw 2 hoofden onvermogend. 

Als we dan ook nog zien dat deze Cornelis "coperslaeger'' was, dan kunnen we concluderen dat 
deze Cornelis Engels de vader van Jacob Cornelis Kooper is. 
We vonden gelijk dat Cornelis Engels ook voorkomt in het Haard geld van 1629 (11): 
• Kerckstraet 132, Cornelis Engelsz., cooperslaeger. Eijgen ende bruijckt, opte aengevinge van hem ze/jfs; 2 gld 

Den 24 Jebruarij betaelt 1 gulden. Den 23 november betaelt 1 gulden. 
Conclusie: Het rooms-katholieke echtpaar Cornelis Engels [Kopersla(e)ger] enJannetje Claesdr 

heeft in 1623 nog geen kinderen. In 1629 wonen ze in de Kerkstraet 132. Zoon Jacob zal omstreeks 
1625-1640 geboren zijn (er zijn geen katholieke doopgegevens van vóór 1678} en is gehuwd met 
Krijntje. Het gezin van Jacob en Krijntje heeft omstreeks 1678-1686 drie kinderen: Hester, Anna en 
Geertruijd. Zeker tot 1686 woont (oma) Jannetje Claes bij dit gezin in, en waarschijnlijk vóór 1689 
is zij overleden. 

Het is duidelijk dat door het (verder) combineren van bronnen meer uit de gegevens is te halen. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Van Ginkel-De la Motte] 
DOOR B. HEIJDEN 

Thomas Eslinger van Ginkel, geb. Padang (Sumatra's Westkust, voormalig Ned-Indië) 25-10-

1825, kommies op het bureau van de assistent resident van Anjer Bangis en Rau (Sumutra 
Westkust), overl. Padang 20-1-1902, zn. van Jan Frederik van Ginkel en Maria Johanna Eslin
ger, tr. Padang 3-2-1862 Sophia de la Motte, geb. Padang 16-3-1837, over 1. ald. 17-10-1919, dr. van 
Charles James de la Motte en Soeka Atie (vrouw van het eiland Nias, bij Sumatra, gedoopt als: 
Johanna Wilhelmina). 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen (zeven zonen en één dochter) geboren, waarvan er later 
vier trouwen. 

Beide foto's zijn gemaakt door fotograaf w. Hooyer te Haarlem, waar de familie verbleef tij
dens hun Europese verlof (1881). Op de originele foto is de naam van de fotograaf te lezen. 
Doordat Frederika ( de enige dochter) met een fotograaf (Christiaan Benjamin Nieuwenhuis) 
touwde, ben ik in het bezit van meer oude foto's. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
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Het portret van ... 1 

[Gijs en Geertje van Wieringen] 
DOOR P.D. MEIJER 

Gijsbertus van Wieringen, geb./ged. Woubrugge/Rijnsaterwoude (geref.) 29-4/11-5-1806, bouw
man (1827-1855), landbouwer (1857-1864) te Woubrugge, opzichter op de Badhoeve (1865-

1876), overl. Alkemade 24-5-1890, zn. van Dirk van Wieringen en Neeltje van Dijk, tr. Wou
brugge 13-5-1827 Geertje van Rangelrooij, geb./ged. Brakel (geref.) 12/19-1-1806, te Woubrugge 
(1827), over 1. Sloten 15-2-1877, dr. van Marcelis van Rangelrooij en Cornelia deJong(h). 

Gijsbertus van Wieringen was tussen 1829 en 1865 diaken, kerkvoogd, ouderling en secretaris
kerkvoogd van de Nederduits Hervormde Gemeente van Rijnsaterwoude. 

Hij volgde in 1865 zijn oudste zoon Dirk op als opzichter, dat wil zeggen bedrijfsleider, 
op de Badhoeve, het landbouwbedrijf in de Haarlemmermeerpolder van mr. Jacob Paulus 
Amcrsfoordt (181r188:5). De n10delboerderij, zoals men vroeger een landbouwbedrijf noemde 

dat als voorbeeldbedrijf voor anderen kon dienen, was 214 hectare groot en bestond uit een 
aantal grotendeels losstaande en door smalspoorrails verbonden gebouwen: diverse stallen 
(waaronder een springstal en een ziekenstal voor paarden), magazijnen, schuren, werkplaat
sen (waaronder een kaasmakerij, een smederij, een timmerwinkel, een voederfabriek en een 
bakkerij) en woningen. Hier werd voor het eerst in Nederland een stoomploeg gebruikt. Het 
bedrijf trok vele binnen- en buitenlandse bezoekers. Gijs en Geertje woonden in een aparte 
opzichterswoning. Hij bleef tot 1876 in dienst. De Badhoeve werd na de dood van Amersfoordt 
in 1885 in onderdelen verkocht. Later ontstond hier Badhoevedorp. 
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Gijs en Geertje hadden 12 kinderen en 59 kleinkinderen. Hun uitgebreid nageslacht leeft be
halve in Nederland, ook in Australië, Canada, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zweden. De 
foto's zijn waarschijnlijk in 1872 gemaakt ter gelegenheid van hun 45-jarig huwelijk. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
2. P.D. Meijer en A.M. L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl 2005, pag. 285-295. 
3. P.G.J. de Boer, Pioniers in De Meer. De betekenis van Mr.].P. Amersfoordt voor Haarlemmermeer. H[j en de 

Anderen, Haarlemmermeer 1980, pag.141-142. 

Bijbelse gegevens betreffende de familie Hetmeijer 
DOOR ANTON C. ZEVEN 

In het Rechterlijk archief inventaris nummer 8, 'stukken met informatie betreffende crimi
nele zaken 1738-1758', van het gemeentearchief van Wageningen, ligt aan het eind een los 
blaadje, dat in dit archiefstuk niet thuis lijkt te horen. 

De tekst van dit blaadje van 20,8 bij 15,1 centimeter luidt: 

In den Bibel die de Moeder van Martin Hetmeijerverkogt heeft stond op een wit blad (geplakt op een gedeelte 
van een kaart) dit volgende 

[links] 
[rechts] 

de Hand van 't Schrift quam overeen met die van de ondergeteekede J. V. Spankeren 
In 't jaer onses Heeren jj ben ik HendrikHetmeijer met Teuntje getrouwt 
In 't jaer 15 in october is onse Dogter Anna Maria gebooren. 
In 't jaer 22 is onse]uriën gebooren 
In 't jaer 27 in desemb. is onse Martin gebooren. 
Onderstond]. V. Spankeren 1733 

Van 't geplakte blad onder, stond op 't kaartblad, meteen andere hand geschreven. 
In 't jaer 1739 ii Desemb. is mijn seer teer geliefde man Hendrik Hitmeijer in den Heere gerust. 

Een toevalsvondst in hetzelfde Rechtelijk archief vertelt dat, op 22 augustus 1752 J.A. Grave 
von IJssenbourg, Luitenant Kolonel in absentie van Friedrick Carl Ferdinand Prince van 
Bronswyk Luneborg Bevern te Grave, soldaat Martinus Hüthmeijer, geboren te Wageningen, 
20 jaar oud, een laissez passer geeft om naar Wageningen terug te keren. 

De indexen op de doopboel,en van de gereforn~eerde k erk van Wageningen 1688-1780, en in 

dat van de rooms-katholieke statie te Wageningen 1680-1797 (kasteel Grunsfoort', Wagenin
gen, Rhenen, Rhenenseveen, Bennecum, Rencum, Doreweerth) leverde de naam Hüthmeijer 
en andere spellingen niet op. Mogelijk dat hij naar Wageningen wilde gaan, maar daar niet 
was gedoopt. Zijn leeftijd op de laissez passer is niet in overeenstemming met de gegevens op 
het losse blaadje. De laissez passer heeft Martinus aan de schepenen van Wageningen moeten 
afgeven waarschijnlijk om aan te tonen, dat hij niet gedeserteerd is. 
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Gezinsoverzicht 
Hendrik Hetmeijer/Hitmeijer/Hüthmeijer, overl.11-12-1739, tr.1711 Teuntje. 
Zij verkoopt de bijbel, mogelijk in 1733 aanJ. van Spankeren. Dat is dus zes jaar voordat haar 
man overlijdt. 

Uit dit huwelijk: 1. Anna Maria, geb. 1715, 2. Jurriën, geb. 1722 en 3. Martin, geb. 1727. Na 
1733 tot 1740 kunnen nog andere kinderen geboren zijn. Daarentegen wordt bij de verkoop in 
1733 alleen Martin Hertmeijer genoemd. 

Noot 
1. Het verdwenen kasteel Grunsfoort lag in het beekdal tussen Wageningen en Renkum aan de Ren

kumse kant van de Wageningse berg. Het kasteel was één van de r.-k.-enklaves in het gereformeerd 
verklaarde Veluwe. 
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wegwijs 
Het Y-chromosoom in de genealogie 

DOOR TOON VAN G ESTEL 

Van hun ouders erven mensen (zoals alle organismen) DNA. Dit DNA is verspreid over 23 paar 
chromosomen. Van elk van onze ouders hebben we namelijk een serie van 23 chromosomen 
geërfd. Aan elk van onze kinderen hebben we een serie doorgegeven, die een willekeurige 
mix is van chromosomen van vaders- en van moederskant. Daardoor weten we niet of en 
zo ja welk stukje DNA we van een bepaalde voorouder in onze kwartierstaat hebben geërfd. 
Uitgangspunt is dat we steeds de helft van ons DNA van onze ouders erven. Hierop zijn twee 
uitzonderingen: 

1. Een kleine hoeveelheid DNA bevindt zich niet in de 23 paar chromosomen van de kern, 
maar daarbuiten in de zogenaamde mitochondriën. Deze mitochondriën bevinden zich al 
voor de bevruchting in de eicel en zijn dus altijd van de moeder afkomstig. Vergelijking 
van mitochondriaal DNA van verschillende personen levert dus informatie over de ver
wantschap in de vrouwelijke lijn. Toepassing van deze methode op personen uit de hele 
wereld heeft dan ook geleid tot de aanname van een gemeenschappelijke voormoeder, die 
rond 125.000 jaar geleden in Afrika woonde en 'Black Eve' is gedoopt. Van deze 'Zwarte 
Eva' stammen de zeven dochters van Europa af, waarover Bryan Sykes geschreven heeft. 

2. De tweede uitzondering is het Y-chromosoom. Wie dit erft, is een man. Zonder mitochon
driën kan niemand leven, maar zond ei:_ Y-chromosoom ben je een vrouw en die mist daar 
niets aan. Met Y-chromosomen kun je dus verwantschap in de mannelijke lijn aantonen, 
tot ver in de tijd voorbij die van schriftelijke bronnen. Want DNA is een archief dat we met 
ons meedragen en dat ook na onze dood nog geraadpleegd kan worden. 

Doordat DNA uitzonderlijk klein en onzichtbaar is en doordat we er niet van jongsaf mee 
vertrouwd zijn geraakt, is het moeilijk er een voorstelling van te maken. DNA speelt in allerlei 
verbanden een rol, vaak in combinatie met vakjargon, waarvan we de betekenis niet altijd 
kunnen overzien. Het DNA vergelijken met iets, dat we wel kennen kan helpen bij het voor
stellingsvermogen, zolang we ons er maar van bewust zijn, waar de vergelijking opgaat en 
waar deze mank gaat. Hierbij een poging. 

Vergelijken we het DNA met een bundel handschriften, dan is het Y-chromosoom één van 
46 handschriften, waarover elke man beschikt. Het alfabet bestaat bij DNA niet uit 26 letters, 
maar slechts uit vier, afgekort tot: A, C, Gen T. Dit zijn afkortingen van de vier verschillende 
bouwstenen, waaruit her DNA besraar. om de enorme hoeveelheid 'reksr' van ons DNA re 
beseffen, kunnen we ons voorstellen, dat we om de milimeter een letter plaatsen: dus 1000 op 
een meter; een miljoen op een kilometer en dit over een afstand van bijvoorbeeld Groningen 
naar Gibraltar en terug. De letters van de heenreis zouden dan kunnen bestaan uit de tekst die 
we van onze moeder geërfd hebben, die van de terugreis uit het vaderlijk aandeel. De terugreis 
kan dan iets korter zijn, doordat het Y-chromosoom tot de kleinste 'handschriften' behoort 
en overeenkomt met zeg een 75 kilometer tekst. Mitochondriaal DNA kan in deze vergelijking 
worden vergeleken met de 60 meter van de voordeur naar de autoparkeerplaats. Dat zijn nog 
altijd 60.000 tekens: het 20-voudige van wat u in deze bijdrage tot nu toe hier gelezen hebt. 
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Handschriften werden vroeger door nijvere monniken met de hand letterlijk overgeschre
ven. Zo wordt DNA door het mechanisme van onze (stam)cellen voorafgaande aan elke deling 
nauwgezet gekopieerd. Het Y-chromosoom van de zoon is dus een exacte kopie van dat van 
de vader. Maar zoals monniken van 'dewelcke' wel eens 'develcke' maakten; of van 'geërfd' 
'verorven', na even ingedut te zijn een passage twee keer na elkaar overschreven of een stukje 
vergaten; het niet konden laten zelf iets aan het verhaal toe te voegen of een vergeten alinea 
elders in te voegen; zo ontstaan ook in het DNA van tijd tot tijd nieuwe variaties. En zoals de 
volgende kopiist het werk van zijn voorganger weer letterlijk overschrijft, zo ook wordt de 
ingeslopen nieuwe variatie in het DNA exact gekopieerd en kan dus worden doorgegeven aan 
de zoon (niet elke nieuwe cel leidt immers tot nageslacht!). 

Om de genealogie van oude handschriften vast te stellen (welk tekst is de oudste, welke is 
een kopie van een ander, wanneer is een bepaalde variatie het oorspronkelijke werk ingeslo
pen en van welke kopiïst is een variatie afkomstig?) worden deze met elkaar vergeleken. Stel 
dat een drietal variaties als volgt voorkomen: 

dewelcke/develcke; alinea 13 enkel/alinea 13 dubbel en pagina 21,22/pagina 22,21 (in omge
keerde volgorde). Er zijn dan acht combinatiemogelijkheden. Als dan enkel de volgende vier 
voorkomen: 

A dewelcke/alinea 13 enkel/pagina 21,22; 
B develcke/alinea 13 enkel/pagina 21,22; 
C develcke/alinea 13 dubbel/pagina 21,22 en 
D develcke/alinea 13 enkel/pagina 22,21 
en dus geen andere, dan valt uit deze combinaties af te leiden, dat A het oudste handschrift 

is; dat B daaruit ontstaan is en dat C en D elk afzonderlijk uit B zijn ontstaan. Vervolgens 
kunnen we een schatting maken, waar en wanneer die zijn ontstaan. Als in een DNA-tekst een 
passage bijvoorbeeld acht keer herhaald wordt, leidt dit niet tot wenkbrauwfronsen van een 
monnik en de passage wordt dus door het celmechanisme exact gekopieerd. Variaties van het 
Y-chromosoom noemen we markers. In het project genetische genealogie worden 16 'markers' 
gebruikt. De combinaties A, B, C en D (etc) noemen we dan Y-haplotypen. Dit haplotype geeft 
dus informatie over veranderingen in verschillende tijdperken en op verschillende plaatsen 
in het Y-chromosoom van onze verre voorouder en levert dus een route op vanuit Afrika naar 
de plek van de oudst bekende voorvader in de mannelijke stamreeks. Onderlinge vergelijking 
maakt het ook mogelijk om een gemeenschappelijke voorvader uit te sluiten, dan wel als 
waarschijnlijk te bestempelen. Dit DNA-onderzoek is vooral ook geschikt om bij het ontbre
ken van schriftelijke bronnen aanwijzingen en veronderstellingen over een gemeenschappe
lijke voorvader in de mannelijke lijn uit te sluiten, dan wel te bevestigen. Daarbij denk ik aan 
een zelfde wapen, dezelfde achternaam, en bijvoorbeeld bij zonen van ongehuwde moeders 
aan nakomelingen in de mannelijke lijn van een vermoedelijke vader. 

Tot slot: een oud handschrift is heel wat gemakkelijker dan het lezen van de volgorde der 
tekens van het Y-chromosoom. Dat gebeurt dan ook niet. Van elke 'marker' moet afzonderlijk 
worden vastgesteld welke vorm hij heeft. 

Een inventarisatie van Y-haplotypen levert meer vergelijkingsmateriaal op voor de toe
komst; geeft een beter inzicht in de verspreiding over het land en over de migraties, die in 
de laatste honderden jaren hebben plaats gevonden. Daar kunnen wij uiteindelijk allen ons 
voordeel mee doen. 
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Een molenaarsreglement uit 1692 

DOOR TON HOKKEN 

Inleiding 
Een molen is een min of meer groot gebouw, met een min of meer complexe machinerie. De 
krachten waaraan dit geheel overhevig is en die dit geheel kan uitoefenen, overstijgen in een 
veelvoud de kracht van een mens. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hande
len van een molenaar, in het bijzonder die van een poldermolenaar, is van groot belang. Als 
deze faalt in zijn functioneren, kan dat voor veel mensen onaangename consequenties heb
ben. Redenen om zowel in het heden, als in vroeger tijden, de handelwijze van een molenaar 
te reglementeren. 

Hieronder een voorbeeld uit 1692, met betrekking tot molens en molenaars in een deel van 
het Land van Arkel. 1 Gezien stijl en tekstuele fouten zal dit reglement overgeschreven zijn 
van een (veel) ouder voorbeeld, opgesteld door het dorps-, tevens polderbestuur. Uit wijzi
ging van de jaartallen blijkt dat het zelfde reglement nog in 1716 werd gebruikt, met kleine 
tekstuele aanpassingen. Het zal in ieder geval bij de aanstelling van een nieuwe molenaar zijn 
voorgelezen. Maar wellicht werd dit belangrijke ritueel vaker herhaald. 

Transcriptie 

De bewerking volgt zo veel mogelijk het origineel. Het gebruik van hoofdletters is beperkt. 
Het origineel is op verschillende plekken beschadigd. Deze zijn aangegeven met [] waar (ver
moedelijk) tekst ontbreekt. Bij éénduidigheid is de tekst aangevuld. Tekstuele fouten in het 
origineel zijn gehandhaafd, op een enkele plaats zijn woorden aangevuld - aangegeven door 
() - waar dat voor de leesbaarheid gewenst lijkt. Afkortingen in het origineel zijn hier cursief 
uitgeschreven. De aanvullingen uit 1716 zijn onderstreept. 

Ordre ofReglement gemackt bij de Molemeester vande 6 Molens beneden den Zo uwen / waer 
nae de Molenaars vande voi[rn] 6 Molens / moeten en hebben[ .. ] reguleren voor den tijdt van 
een jaer in gaenden met St.[Maerten]16921716 en expirerende St.Maerten16-931Z1Z sulcx alst 
volght 

Ten eersten bij soo verren de molenaers elcx voor hooft op sijn molen / niet met behoorlijcke 
toesicht en paste soo int zeijl / als andersiens met tgene daer aen clavende is / die sullen ver
vallen in een boete van drie carolus gulden en dat sal mogen geschie[den] bij de molemeester / 
Schout ende gesworens van gemenen landt van Arckel / of bij andere die mede in dier gelijken 
eedt souden mogen wesen 

Ten anderen in geval imandt vande molenaers niet bij sijnen molen gevonden wort als sijnen 
molen onderseijl staet / ende soo door hem versuijm de molen eenige schade qaem te lijden sal 
verbeuren zijn molenhuer 

Ten darde sullen de molenaers d 'een d'anderen mede mogen bekeuren ter saecken van qua
lijck maelen op een boete van drie gulden / doch wel verstaende met ad vijs ende consent vande 
molemeester 

Ten vier of het geviel dat ymandt vande gemeene geerfdens / de welcke onder de voorgemelte 
ses molens belandt zijn het ware den Schout ende ge(s)worens ofte andere / die en die geeedt / 
zijn hem vervorderen de molens te doen in te slaan2 ofte uyt te hael naer haer believen in sulc
ken gevallen sullen de molenaers goedt regaert dragen ende 't salven niet te konsenteren dan 
alleen met expres believen ende consen(t) vande molemeester 
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Detail van Nieuwe Kaart van het Zuid 
Oostelijkste deel van Holland, door 
Izaak Tirion te Amsterdam 1749 

(Regionaal Are hief Gorinchem) 

Item de molemeesters autariseeren haere molenaa[rs] 
bij het malen van hare molens te mogen beuren be
keuren op de boete van drie gulden / alle persoonen 
de welcke souden mogen bevonden werden te hebben 
leggen in des gemeenlandts weteringen ende wetering
vlieten / eenige korven fuijcken of diergelijcke waer 
door de weteringen ofte vlieten haren behoorlijcken 
toegangh / ende den loop der waters souden mogen 
belet werden 

Item sullen de molenaers noch gehouden zijn elcx 
voor het haere / hare toegangen van de selve molens 
wel suijver ende schoon te maecken / [ .. ]wel laaijcken3 

/ baggeren en op soodanige wijten / volgens ceur ceel / 
daer van zij(n)de ende de molenaers mede sal werden 
neven[s] desen voor gelesen / ende bekendt gemackt 

De Molewerven respectivelijck te heelen ende lofflij
cken te viercanten4 als naer keure ende beliven vande 

molemeester ende wie onwilligh bevonden wort van dien te doen sal verbeuren soa menigmael 
ende dickwils als men de molenaar daer op bevonden sal een boeten van drie gulden 

De molemeesters sullent tselven ordinaris besichtigen ende beschouwen precies daeghs nae de 
gemeene volschouw / ende wie daar op onwillig bevonde werdt / soa sullen de molemeesters in 
alsulcken gevalle als ter saecke van ongelijck het selven besteden openbaerlijcken te maecken 
ende den onwilligen de casten vandien int geheel aen sijn molen lopn te corten 

Item bij den molemeester is goedt gevonden dat in haer believen ende goedt duncken sal staen 
alle alsulcke molenaers te laten in slaen om te malen / als naer ge1egentheijdt der saecke bij 
hem best geraden / ende bevonden wort ende dat sonder bekroon van jemandt van dese dier 
aengaende molenaers 

Item ofte sullen het gebeurde dattet bevonden warde dat de molen~ers haere geut deuren ver
valschten dat de niet behoorlijck en mochten sluijten ende over sulc het water lieten jn loopen 
om ael of paelingh te beter te mogen vangen / met carven inde geut te leggen waer door het 
gemeenlandt vercort souden mogen worden / sullen in sulcken gev1lle soa maenichmaal daer 
eenige carven inde geut bevonden worden / ende het selven gesc~iet te zijn verbeuren een 
boete van ses Carolus Gulden ende daer en boven van haren dienst ende verdient loon verste
ken te zijn 

Item soa sullen allen de molenaers gehouden zijn elck sijne molewerf te heelen ende te vier
kanten van ordinaris in haer bedongen loon / als de molemeester te Hoornsche Kermisse die 
koomen beschouwen / 

Item sullen de molenaers gehouden zijn yder haer caede ende molenerven te bloten twee mael 
voor St. Jan en eens voor St. Jacob / ende de sporen toe te stecken op f en boete van drie gulden 
sonder jets daer voor te pretenderen mitsgaders / sullen de molenaers ook subject zijn als de 
als--de timmerliden aen de molens zijn jder zijnen molen die gerepateert wort bij de molen te 
blijven ende de timmerliede handt rijckinge te doen alsts haer dienstigh en noodigh sij 

Item wert bij de molemeester verboode darter geenighe van de molenaers eenige zijlen van de 
molens sullen dragen maer [ .. ] op yeder molen tot voordee(l) vant gei6eenlandt / sonder eenig 
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[ .. ] zeijlen vande molens te vurven [ .. ] 
boeten van ses gulden 

Item is bij de molemeester goedt ge
vonden [ .. ] alle onbehoorlijcke twist 
tweedracht ende oneenicheijdt te voor
komen ende verhoeden hetzij te verga
deringe wanneer de molenaers hare 
molens aennemen als bij andere bij een 
consen[t] bij de molemeester bestemt het 
gemeenelandt aengaende wel verstae
nde soo wanneer dat als dan in sulcken 
gevalle inde vergaderinge ende bij een 
compste eenige ongeruste persoonen 
bevonden werden die meer tot twist 
als tot vreede ende eendracht genegen 

Detail van Kaart van den Loop der Rivieren, door 
C. Velsen, ca.1750 (Regionaal Archief Gorinchem) 

souden mogen wesen ende oversulcx jemandt ofte d' een d' anderen met eenige geinj urieerde 
scheltwoorden ofte met diergelijcke onbehoorlijcke ommitte ende overdragelijcke propoos
ten bejegende ende racontreerden tot naedeel van d'eene der andere goede naem ende faem 
ende oock tot mijne vande selven bij eencompste soo ist dat in alsulcken gevallen de mo
lemeester de overtreders ende moetwilligers van dien teselve sullen datelijck interdiceeren 
ende verbieden / ende wanneer sij overtreders daer over enmael tweemael jae tot de derdemael 
bestraffen ende tot vreede vermaen(t) zijn ende geen gehoor en geven in sulcken cas sulcke 
onvreedsame persoonen verhuren ende dat sonder eenige gratie ofte faveur of dissumalatie5 

de somme van tien gulden / ende dat soo menichmael als sulcke moetwillicheijdt in soodanige 
voegen geschieden mochte welcke tien gulden datelijck bij de selven vergaderinge sullen wer
den verteert sonder eenige tegenspreeken vanden overtreeder / 

Aldus dit voorenstaende Reglement de molenaers voorgelesen / de welcke jeder hebben be
looft haer nae den in houden des es te reguleren / en nae te co men 
Actum den 10 Novembris 1692 

Naschrift 
De Zou we is het restant van de rivier de Zederik, in vroeger tijd de scheiding tussen de Alblas
serwaard en de Vijfheerenlanden. Dit reglement betreft het zuidelijk gedeelte dat ligt in het 
Land van Arkel. Het meer noordelijk gelegen deel, de Zouweboezem, is tegenwoordig een 
natuurgebied. Zie voorts: De molens van de Alblasserwaard en de Vijjheerenlanden, uitgave Stich
ting Publicaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam 1993. Hierin 
worden ook vrijwel alle vroegere molens in het Land van Arkel beschreven. 

Noten 
1. Stadsarchief Gorinchem Archief van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel 

beneden de Zou we inv.nr. 1094. 
2 . 'Inslaan' betekent hier het in werking stellen van een poldermolen. Het woordenboek der Neder

landsche taal(= WNT). 

3. 'Laaijcken' is '!eiken', ofwel uitdiepen van een watergang en/of het met gebaggerde modder opho
gen (WNT). 

4. Vierkanten van een dijk is het onder behoorlijk profiel brengen van deze (WNT). 

5. Bedoeld is 'dissimulatie'. 
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Bij de kwartierstaat van Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) 

Willem Gerrit van de Hulst zag op 28 oktober 1879 in Utrecht het eerste levenslicht in zijn 
ouderlijk huis Ganssteeg 1 bis (later omgenummerd tot Gansstraat s bis). Op zesjarige leeftijd 
verloor hij zijn vader. Het schoolhoofd stelde later voor om Willem voor onderwijzer te laten 
leren. Zo volgde hij als dertienjarige de cursus Christelijke Normaallessen en behaalde in 1898 
zijn akte. Hij werd benoemd tot onderwijzer aan de N.H. Diaconieschool no. 4 aan de Jutfase
weg te Utrecht waar hij als kwekeling opgeleid was. In 1913 werd hij hier hoofd der school. 

Als jongen van tien jaar schreef hij zijn eerste 'boek' met als titel De onder- Î j 
aardse gang. In 1909 begon hij met schrijven voor de Nederlandsche Zondags- -~ .P' 
school-Vereeniging: Van een klein meisje en een grote klok (1909) en Ouwe Bram 1 1 Il!!!]Y 
(1909). In hetzelfde jaar verscheen Willem Wijcherts, dat hij publiceerde onder 
het pseudoniem Jan van Croese, afgeleid van de Croesestraat waar hij toen 
woonde, omdat drie boeken van dezelfde schrijver wel wat veel zou zijn. Met 
het verschijnen van Jaap Holm en z'n vrienden, in 1910, was zijn naam als auteur 
van jeugdliteratuur in protestants-christelijke kring definitief gevestigd. Een gestage stroom 
kinderboeken volgde, meestal uitgegeven door de firma Callenbach in Nijkerk. Populair wa
ren ook zijn kinderbijbels. Hij schreef voor het christelijke onderwijs, in samenwerking met 
anderen, een methode voor beginners Lezen leren. Bijzonder geliefd was de Rozemarijntje-se
rie, sinds 1933 in vijf delen verschenen. Zijn oudste zoon uit zijn tweede huwelijk (zijn eerste 
vrouw was na zes jaar huwelijk overleden), Willem Gerrit junior, illustreerde vanaf die tijd al 
zijn boekjes. Zijn grootste succes was het beeldverhaal In de Soete Suikerbol, dat in 1935-1936 in 
dagelijkse afleveringen in het antirevolutionaire dagblad 'De Standaard' verscheen. In 1936 

werd deze strip in boekvorm uitgegeven. In totaal zagen zeven deeltjes 
het licht die tientallen herdrukken zouden beleven. Voor het kleine kind 
schreef hij de 21 deeltjes van de serie Voor onze kleinen, verhalen over jonge 
kinderen, die spannend griezelend uit hun beschermde wereld stappen, 
waarin ze veilig terugkeren. Van deze serie zijn meer dan één miljoen exem
plaren verkocht. Het eerste deeltje Fik, had de grootste oplage. Veel van zijn 

e&>f>~,:.~~.c..:!~~~u~~J werk werd ook vertaald. In totaal schreefhij ruim negentig boeken. 
Tot aan zijn pensioenering op 1 maart 1940 bleef Van de Hulst in het onder

wijs werkzaam. In Herinneringen van een schoolmeester uit 1943 keek hij met veel liefde terug op 
deze lange onderwijsloopbaan. W.G. van de Hulst is op 31 augustus 1937 benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Ter gelegenheid van zijn 8oste verjaardag werd hij bevorderd 
tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn oude school aan deJutfaseweg kreeg toen zijn 
naam. Van de Hulst overleed op 31 augustus 1963, bijna 84 jaar oud. Zijn begrafenis vond on
der grote belangstelling plaats op s september 1963 op de begraafplaats Soestbergen aan de 
Gansstraat. Op een steenworp afstand van zijn geboortehuis: de cirkel van een Utrechts leven 
was rond! 

Twee van z ijn kinderen (uit zijn tweede huw elijk) genieten later ook bekendheid: Willem 

Gerrit (geb.1917, een van de illustratoren van de boeken van zijn vader) en Hendrik Christoffel 
(1918-2000, hoogleraar astronomie in Leiden). 

Literatuur: 
H. Jongs ma, Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963), in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 4, 's

Gravenhage 1994, pag. 208-210. 

G.J. Rohner, Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963), in: Utrechtse biografieën, levensbeschrijvingen van be
kende en onbekende Utrechters, deel 1, Amsterdam/Utrecht 1994, pag. 83-87. 
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,, 
WILLEM DERKS AALTJE 

VAN DER WILLEMINA 
HULST BELTMANalias 

KRIJGSMAN 
zn . van Derk dr. van Jan Derks 
Stoffe rs en Beltman alias 
EsseleJans Krijgsman en 

ged. Olst 
23-2-1727 

overl. russen 
5-8-1795en 

GeertjenJans 
Schulting(ook 

Geertje 
Krij ten berg) 

ged. Olst 
27-4-1738 
over!. Olst 

22-4-1803 6-9-1813 

t r. vóór 14-4-1765 

STOFFER WILLEMS 
VAN DE HULST 

dagloner, landbouwer 

,s 

N . N. JANNA 
DE ROER 

HERMINA 
DEROER 

daghuurster, 
landbouwster 

ged. Olst 10-1-1779 geb. Nijbroek ca.1785 
overl. Olst 20-11-1856 over 1. Olst 16-7-1857 

tr. Oene 6-3-1806 

WILLEM VAN DE HULST 

postiljonschutter bij de mobiele schutterij van 
Utrecht, postrijder 

geb.01st 19-5-1808 

overl. Utrecht 12-4-1845 

,. 
JAN ELLETJEN JAN VAN ALETTA 

WILLEM(ERS) NAN(T)S/ ETTEKOVE YSENDOORJ 
(WELMERS, NANNES 

WULLEWEBER) zn. van Han nes/ d r.van 
EGGINK Johannes (van) Hermannus 

zn. Reinder(t) dr. van Nanne Ettikhoven/ IJsendoorn e1 
Eggink en Her- ornelis(Drijfholt) Ettekoven en Hendrika Kisa 
mina Stukkers en Antj e Eckes Geertje van Kisad ? 

(Stokkers) Sandwijk 

tuinman rietdekker rietdekster 

geb. Bru mmen 
ged.Ellecom ged. Schildwolde ged . Blauw kapel ged. Amersfoo 

2-3-1755 15-5-1757 2-2-1755 8-6-1762 
over!. Utrech t over!. Ut recht over!. De Bil t over!. De Bil l 

28-4-1841 22-12-1836 3 1- 12 -1817 18-9-1828 

otr./ t r. Maarssen 14-10/6-11-1785 tr. (1) De Bilt 30-11-1777 Elisabeth v 

GERRIT 
EGGINK 

tuinman, 
timmermansknecht 

ged. Nederlangbroek 

Holten tr. (2) De Bil t 30-4-1786 

ELISABETH 
VAN ETTEKOVEN 

15-4-1792 ged. De Bilt 29-1-1793 
overl. Utrecht 17-2-1841 overl. Utrecht 28-1-1841 

tr. De Bilt 6-2-1814 

JOHANNA EGGINK 

geb. De Bilt 4-7-1814 
over 1. Amsterdam 25-1-1906 

Zij hertr. Utrecht 12-6-1850 

Johannes Christoffel Coté 

tr. Utrecht 2-12-1835 

812 

WILLEM GERRIT VAN DE HULST 

steenhouwer 

geb. Utrecht 23-5-1837 
overl. Utrecht 12-8-1887 

tr. Utrech 

WILLEM GERRI1 

geb. Utrecht 28-10-1879, hoofdonderwijzer, kinderboekenschrijve 
geb. Utrecht 18-3-1884, overl. Utrecht 27-1-1913, dr. van Johann 

Jeannette Maan, geb. Achtkarspelen (Augustinusga) 17-1-1892, over] 

Samengesteld door Berend van Dooren te Den Haag, A. de Haa 
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'dAT(T)HIJSDE HENDRIKJE JOHANNES JACOBA 
JA(A)GER BOU(W)MAN ANGELIER WILHELMINA 

IDE(LA)MARRE/ 
m . van Anrhonie 

deJager en 
Johanna van 
Veldhuisen 

chirurgijn 

geb. Harmelen 
overl./begr. 

overl. Utrecht Utrecht 
4-12-18u 17-3-1810 

rr. Utrecht(Jacobikerk) 28-4-1768 

ANTONIE 
DEJAGER 

heelmeester, mondarts, 
chirurgijn 

ged. Utrecht (Jacobikerk) 

zn. van Jan 
Angelieren 
Wilhelma 
Nelleman 

meester-schoen
maker 

MARÉ(E) 
dr. van 

Sebastianus 
Marré en Maria 

van Dyck 

ged. Utrecht ged. Utrecht 
(r.-k.) 22-1-1747 (r.-k.) 2-7-1747 
overl. Utrecht overl. Utrecht 

24-2-1828 3-2-1828 

otr./tr. Utrecht (civiel/r.-k.) 
24-7/8-8-1772 

JACOBA (ook JOHANNA} 
ANGELIER 

ged. Utrecht(r.-k.) 
21-3-1771 12-1-1775 

over!. Utrechtio-6-1858 over!. Utrecht 10-1-1849 
tr. Utrecht (Jacobikerk) 13-9-1792 

HENDRIKUS DE JAGER 

winkelier, chirurgijn, kopergieter 

geb. Utrecht 12-11-1813 

overl. Utrecht 16-4-1888 

,, 

,, 
PETER JOHANNA 

GROAVERS/ WINKEL-
GRÖVERS/ HUIJSEN/ 
GREIYER WINKEL-

HAUSEN 

arbeidster 

over!. Kleef(D) 
31-3-1795 won. Kleef(D) 

tr. Kleef(D, r.-k.) 4-5-1766 

(JOANNES} ARNOLD 
GRÖVERS 

schoenmaker 

" JO 

PETRUS CATHARINA 
WEEREN HERMSEN 

over!. Goch (D) over!. Goch (D) 
19-7-1796 1-2-1805 

otr. Goch (D, r.-k.) 27-4-1766 

MARIA 
WEEREN/WEHREN 

ged. Kleef(D, r.-k.) ged. Goch (D, r.-k.) 
5-5-1772 25-12-1776 

over!. Kleef(D} 23-1-1837 
tr. Goch (D} 31-10-1807 

JOHANNA CATHARINA GRÖVERS 

geb. Kleef (D) 4-10-1819 

over 1. Utrecht 6-6-1900 

tr. Utrecht 4-5-1842 

JOHANNA ANTHONIA DE JAGER 

VAN DE HULST 

geb. Utrecht 16-10-1842 
overl. Utrecht 17-4-1905 

1verl. Utrecht 31-8-1963, tr. (1) Utrecht 16-5-1907 Johanna Cornelia van Arkel, 
'rederik van Arkel enJozina Cornelia Raatgever; tr. (2) Utrecht 10-2-1916 
Jtrecht 20-1-1982, dr. van Willem Maan en Johanna Maria Christina Kropff 

,, 

Garderen, G.J.A. Rientjes te Zwolle,Johan Seekles te Zwolle, Arie Jan Stasse te Utrecht en Frans Thorissen te Utrecht. 
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Gezinssamenstelling Willem Derks (van der Hulst) 
DOOR JOHAN SEEKLES 

Willem Derks (van der Hulst), ged. Olst 23-2-1727, overl. tussen 5-8-1795 en 22-4-1803, zn. van 
Derk Stoffers en Assele Jansen,' tr. Aaltje Jansen (Willemine) Beltman (ook: Krijgsman), geb. Olst 
27-4-1738, over 1. Olst 6-9-1813 (75 jaar), dr. van Jan Derks Beltman ( ook: Krijgsman) en Geertje 

Jansen Schulting ( ook: Krijten berg). 
• 9 en 11 mei 1758: akten van schuldbekentenis ten laste van Willem Derks, mede namens 

zijn onvermogende moeder, de weduwe van Derk Willems, laatst gewoond hebbende op de 
Dam, en zijn onmondige zuster voor een bedrag van 700 gulden, onder hypotheekstelling 
van het bouwland de Hooge Zonder en Verkensweijde, gesproten uit het erve Lindenhulst. 
Het betreft achterstallige pacht aan Geer lig op den Dam. 2 

• 6 mei 1762: Evert Lamberts Kruisdijk en Willem Derks op de kleine Hulst zijn voogden over 
Hendrik, Eva, Lambert, Derkje en Jan, kinderen van Christoffer Kruisdijk en wijlen Anna 
Hendriks. Op 10 februari 1784 verklaren Lambert Stoffers en Hendrik Stoffers, dat hun va
der alles heeft voldaan aangaande de moederlijke goederen.' 

• 3 september 1794: Willem Derks op de Hulst en zijn vrouw Aaltje Beltmans transporteren 
aan Jan Halcus een halve morgen zaailand, geheten het Hooge Zonder ofBloemenland.• 

• 5 augustus 1795: Akte van overdracht door Willem Derks van der Hulst en Aaltje Jansen 
Beltman van hun allodiale katerstede 'de Kleijne Hulst' en het groenland 'het Hooge Zon
der' aan hun zoon Jan Willems van der Hulst en diens vrouw GerrigjeJansen Nieuwenhuis, 
onder verplichting tot levensonderhoud, verpleging en begrafenis, alsmede enige legaten 
aan broers en zusters. 5 

Uit dit huwelijk, ged. te Olst: 

1. Jan, ged. 14-4-1765, otr./tr. Olst 17-2/22-3-1795 Gerrigjen Jansen Nieuwenhuis, dr. van Jan 
Nieuwenhuis enJanna Gerritsen. 

2. Gerardus, ged. 16-12-1766. 
3. Esseline, ged. 11-9-1768, otr./tr. Olst 22-4/10-5-1803 Hendrikus Horstman, zn. van Jan enJan-

nigjen Horstman. 

4. Geertjen, ged. 8-2-1771. 
5. Derkjen, ged. 14-3-1773. 
6. Fennigjen, ged. 19-11-1755, otr./tr. Olst 3/26-1-1806 Seine Dijkslag. 
7. Stoffer, ged.10-1-1779. 

Noten 
1. Rechtelijk Archief(= RA) Olst, inv.nr. 11, pag. 589, d.d. 25 september 1749: akte van transport door 

Derk Stoffers en Assele Jansen van de katerstede 'de kleijne Hulst' aan Aleijda Hendriks, weduwe 
van Berent Vos. Niet in deze gezinssamenstelling te plaatsen: 

• 21 juli 1751: Hendrick van der Hulst en Jan nes J oncker zijn aangesteld als voogden over Maria en 
Catharina, kinderen van Willem van der Hulst en wijlen Aaltje Arents (RA Olst, inv.nr. 20, fol.139, 
d.d. 21 juli 1751). 

• 2 april 1755: Derk Willems, wonende op erven Den Dam, en zijn vrouw Maria Jansen stellen een 
akte van schuldbekentenis op van 600 gulden ten gunste van Daniel Adolf Baron van Hemen. Als 
onderpand stellen zij een huis en hof te Duir, genaamd met de weide Den Elst, dat hen op 1 maart 
1755 uit de ouderlijke boedel ten deel is gevallen (RA Olst, inv. nr.11, fol. 629, d.d. 2 april 1755). 

2. RA Olst, inv.nr. 11, fol. 663 en 664, d.d. 9 en 11 mei 1758. 
3. RA Olst, inv.nr. 20, pag. 235, d.d. 6 mei 1762. 
4. RA Olst, inv.nr. 7, pag.122, d.d. 3 september 1794. 
5. RA Olst, inv.nr. 21, pag. 300, d.d. 5 augustus 1795. 
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dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie en Promotie (D1P), Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA 
Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan zo, 3571 CH 

Utrecht. NGV webs ite: www.ngv.nl. 

Uw Verenigingscentrum (VC) vraagt hulp 

In het VC wordt door een steeds kleiner wordende groep enthousiaste vrijwilligers veel werk verzet. 
Bijna dagelijks zijn er medewerkers in het centrum in touw om voor u als medeleden de collecties aan 
te vullen en actueel te houden. De groeiende collecties boeken, tijdschriften, bidprentjes worden steeds 
weer aangevuld met nieuw verworven materiaal. 

Duizenden krantenknipsels worden uit het gehele land aangevoerd en verwerkt, zodat u daarin aan
vullende gegevens voor uw onderzoek snel kunt terugvinden. Elke donderdag en zaterdag is een groep 
medewerkers aanwezig om u behulpzaam te zijn bij uw speurtocht naar informatie. 

Door natuurlijk verloop daalt het aantal vrijwilligers van het VC gestaag. Een tijdlang kon door 
verbeteringen in de aanpak van het werk een dreigend tekort worden opgevangen, maar zo langzamer
hand is de rek er uit en wordt de druk op de nog beschikbare groep mensen steeds groter. 

U kunt uw VC en daarmee uzelf en uw medeleden helpen door u aan te melden als vrijwilliger. 
Wij zijn op zoek naar mensen die - eventueel kan dat ook thuis - werkzaamheden aan de collecties 

zouden willen verrichten. Daarnaast zoekt 
het VC medewerkers, die op donderdag en 
zaterdag baliediensten zouden willen ver
richten en ook zijn we nog op zoek naar 
mensen voor het secretariaatswerk en de 
ondersteuning van onze ICT-medewerker. 

Komt U ons helpen? 
Als u eerst meer wilt weten, neem dan con
tact met ons op. 

Telefonisch: 0294-413301 of stuur een be
richtje naar info @ngv.nl 

Er wordt dan zo spoedig mogelijk con
tact met u opgenomen. 
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Oude Notarieel Archief van Delft op internet 

In het Oud Notarieel Archief (1572-1842) van Delft zit prachtig materiaal verborgen, zoals testamenten 
en huwelijksvoorwaarden, maar ook getuigenissen van de meer dagelijkse zaken als koop, huur, buren
ruzie, handel, vaderschap en voogdij. Juist die geven een gedetailleerd beeld van de samenleving in ver
schillende tijden en genealogen kunnen hier de gegevens van hun familiegeschiedenis aanvullen. Ook 
voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit en sociale wetenschappen 
is het Oud Notarieel Archief van Delft een rijk gevulde schatkamer. Dit alles is terug te vinden op de 
website: www.digitalearenadelft.nl. 

Grote meerwaarde van deze website is dat er via de zoekresultaten doorgeklikt kan worden naar de 
scans van de originele akten. 

Stads- en StreekachiefZutphen heet voortaan: 
Regionaal ÁrchièfZutphen 

Regionaal Archief Zutphen is de nieuwe naam voor het Stads-en Streekarchief Zutphen, beheerder van 
de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Met deze naam wil de archiefdienst 
haar regionale functie meer benadrukken en zich zelfstandig profileren. De nieuwe naam geeft ook de 
bereidheid en ambitie weer van de archiefdienst: samenwerken met andere cultuurinstellingen in de 
regio. Om haar herkenbaarheid te vergroten introduceert het Regionaal Archief Zutphen ook een eigen 
huisstijl. De nieuwe naam en huisstijl worden gefaseerd ingevoerd. De domeinnaam van de website is 
veranderd in: www.regionaalarchiefzutphen.nl. Op deze website vindt u de laatste informatie over de 
archiefdienst en kunt u via zoekmachines archieven en titels van boeken opzoeken. Ook het algemene 
e-mailadres is aangepast aan de nieuwe naam. De medewerkers zijn voortaan te bereiken via: regionaal
archiefzutphen @zutphen.nl. 

Nieuwe leden 

131651 Dhr.J.J. Scholtens, Borgstraat 24, 9981 CH Uithuizen 
131652 Dhr. R.A.M. Kropf, Gaasbeek 71, 4761 LRZevenbergen 
131653 Dhr. K.F.A. Kleijwegt Smink, Dronensingel 150, 2411 HA Bodegraven 
131654 Dhr. D. Huisman, Celsiusstraat 39, 7316 KM Apeldoorn 
131655 Dhr.J. van 't Veld, Dorpsstraat 41, 7683 BH Den Ham 
131656 Dhr.M.G.M. Kar hof, Doktor Berg 16-4, A-2391 Kaltenleutgeben, Oostenrijk 
131657 Dhr. R. Bon gers, Copernicuslaan 34, 2561 VH Den Haag 
131658 Dhr.M. F. de Wolf, Elsenhof 26, 5571 LA Bergeijk 
131659 Dhr. F. Boss, Birkenweg 10a, D-64331 Weiterstadt, Duitsland 
131660 Mw.F.M.H. Douma-Klijn, Stationsplein 25, 1382 AD Weesp 
131661 Dhr.G.H. de La Chambre, Scheldestraat 97-I, 1078 GJ Amsterdam 
131662 Mw. L. Kingma, Zijkanaal H weg 20, 1037 RP Amsterdam 
131663 Dhr.A. Liesker, Steen tijm 37, 1974 VL IJmuiden 
131664 Dhr. T. Lameijer, Schepenlaan 36, 1503 HL Zaandam 
131665 Mw. T. Lameijer-Fraaij, Schepenlaan 36, 1503 HL Zaandam 
131667 Dh r.W. W. M. de Vreeze. A m bachtenhof 7, 6006 LX Weert 
131668 Mw. J. P. M. Bekkers-Westerman, Ach ter burg 1, 2641 LA Pijnacker 
131670 Dhr.D. F. Schoen, Burg Dalenbergstraat 5, 1486 MTWest Graftdijk 
131671 Dhr. G. M. Baten, Wilgepad 12, 4651 JV Steenbergen NB 
131672 Dhr.A.C. Lourens, Leerbroekstraat 19, 1507 KV Zaandam 
131673 Dhr.W.J.G.M. Beckers, Amstel 69b, 1018 EJ Amsterdam 
131674 Dhr.M.S.J. Meijerink, Renesselaan 34, 3454 xx De Meern 
131675 Mw.K.J. Meijer-de Wolde, Valeriaanstraat 22, 1313 JB Almere 
131676 Mw.J.A. de Bois, Henk Gortzakstraat 16, 1067 TP Amsterdam 
131677 Dhr.J.P. van de Griendt, Beukenstraat 12, 5331 GB Kerkdriel 
131678 Dhr. W. Schrijver, Sinnigvelderstraat 113, 1382 ES Weesp 
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131679 Mw.P. Kreuzen, Sinigvelderstraat 113, 1382 ES Weesp 
131680 Dhr.J. Land, H Marsmanstraat 7, 1382 RS Weesp 
131681 Mw.Th.M. Luken-Bloem, Torteldreef 18, 5042 PR Tilburg 
131682 Dhr. H.M.A. Boom, Amazonestraat 18, 1827 KA Alkmaar 
131683 Mw.M. van 't Hoenderdaal-Hoff, Mahonialaan 62, 1702 XD Heerhugowaard 
131684 Dhr.J. van 't Hoenderdaal, Mahoniolaan 62, 1702 XD Heerhugowaard 
131685 Mw. I.M. M. Jonkers, Van Hackfoortmarke 31, 8016 EN Zwolle 
131686 Dhr.J. T.Joha, Flevo 88, 9204JR Drachten 
131687 Dhr. R.K. Veen, Moerbeiboom 1, 4101 WB Culemborg 
131688 Dhr.A.J.M. Winter, Beneden weg 117, 1834AL St. Pancras 
131689 Dhr. M.J. Aalders, De Vreelaan 5, 1185 De Amstelveen 
131690 Mw.M.H. Aalders, De Vreelaan 5, 1185 DC Amstelveen 
131692 Dhr.G. Laurentius, Lekboulevard 19, 3434 GKNieuwegein 
131693 Dhr.J.F. Riekwel, Sportlaan 4, 1831 CG Koedijk 

131694 Dhr.J.J.J. van Beek, De Waver 9, 3448 DK Woerden 
131696 Dhr. R.W.H. van der Weijden, Dal weg 194, 6865 ex Doorwerth 
131697 Dhr.J.A.B. Boerdijk, Begijnstraat 8, 5503 xw Veldhoven 
131698 Mw.M.A. T. van Rijn-Kerkhoff, Prinses Mariannestraat 16, 1814 XH Alkmaar 
131699 Dhr. R. W. P. Fhij, Poolmansweg 78, 7545 LT Enschede 
131700 Dhr.P. Vuijst, Cattenhagestraat 17, 1411 CR Naarden 
131701 Dhr.L.J.M. van Noort, Clusiushof 162, 2182 ED Hillegom 
131702 Mw.A.A. Aaltsz, Lytsedyk 18, 9036 ML Menaldum 
131703 Dhr. V. L. Schipper, Westlaan 13, 2641 DS Pijnacker 
131704 Dhr. W. Bos, Statenlaan 20, 9901 HB Appingedam 
131705 Dhr. R. van der Hulst, Busken Huetstraat 24, 2394 TH Hazerswoude Rijndijk 
131706 Dhr.S. Bakker, Van Leeuwenhoeklaan 21, 8024 DS Zwolle 
131707 Dhr.ing C.M. Broekhoff, Herfterlaan 17, 8026 RC Zwolle 
131708 Dhr.A. Bullens, Neerland 7, 5133 TT Riel 
131709 Dhr. H.J. Nolten, Bromeliastraat 50, 7591 xv Denekamp 
131710 Dhr.J.W.R. van der Zant, H Albrechtstraat 439, 1611 GM Bovenkarspel 
131711 Dhr. W. H. Bakker, Iepenlaan 37, 9103 RJ Dokkum 
131712 Mw.J.M. van der Pauw, Slinge 26, 9204 KL Drachten 
131713 Mw.C. Steinz-Martena, Damasstraat 74, 2522 TW Den Haag 
131714 Dhr.A. Ammerlaan, 11018 Riverside Rd, Lees burg FL 34788, USA 
131715 Dhr. P.J. Kuijper, Ringweg 3, 1852 CM Heiloo 
131716 Dhr.I. Boone, Westerlookade 1, 2271 GA Voorburg 
131717 Dhr.J.M.G. Kelleners, Stuksbeemden 16, 5961 LG Horst 
131718 Dhr.J. Aalden berg, Rembrandtlaan 84, 7606 GN Almelo 
131719 Mw.J. M. W. Swart-van Boom, B T van Amerongenlaan 7, 3454 AA De Meern 
131720 Dhr.J.J.M. Hers man, Ter Leedelaan 16, 2172 JM Sassenheim 
131721 Dhr.P.P. van den Bemt, Pauluskerkplein 125, 5622 PP Eindhoven 
131722 Dhr.M.J. Cramer van den Bo gaart, Driehuizen 56, 1844 KL Driehuizen 
131723 Dhr.A. Stomphorst, Van Speijklaan 29, 3742 PE Baarn 
131724 Mw.A.M. Mosselman-Takens, Goorsteeg 118, 6718 TB Ede (Gld) 
131725 Dhr. H. Hofkamp, Galjoenstraat 31, 1784 RB Den Helder 
131726 Dhr.P.A. H.M. Wi1lems, Nobdstraat 101/ Bz., 3039 SLRottcrda1n 

131727 Dhr.J.W. Kooien, Meijhorst 6258, 6537 LR Nijmegen 
131728 Dhr. B. Snijders, Ridderspoor 3, 7621 AS Borne 
131729 Dhr.J. Banis, Komijn 29, 8252 CE Dronten 
131730 Dhr.H.J. Th. Ham berg, Cronjéstraat 10, 3312 ED Dordrecht 
131731 Dhr.J.F. van der Wal, Dunolaan 5, 6865 VB Doorwerth 
131732 Dhr. W. C. Vogel, Karrekamer 36, 1261 LN Blaricum 
131733 Dhr.R.T. de Boer, Amerikaring 66, 3823 HV Amersfoort 
131734 Dhr.A. Munne, Max Planckplaats 269, 3068 ZG Rotterdam 
131735 Dhr.G.J. Straatman, Celesta 3, 8265 RB Kampen 
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131736 Mw.W.Y.A. van Stijn-de Vries, Vesting 49, 3961LNWijk bij Duurstede 
131737 Dhr.W.J. H. Knijp inga, Prins Bernhardlaan 20, 1191 BP Ouderkerk Amstel 
131738 Mw.M. K. Bakkers-Roelofs, Tolakkerweg 26, 3739 JN Hollandsche Rading 
131739 Dhr.J. Bakkers, Tolakkerweg 26, 3739 JN Hollandsche Rading 
131740 Dhr.G.N. Hoogenberg,Jan Campertlaan 31, 2624 NzDelft 
131741 Dhr.G.H. Terwiel, Wulkenbank 19, 2317 MG Leiden 
131742 Mw.M.M. Vijfschaft, Kwart 6, 8265 sTKampen 

Agenda 

8 jan 20.00 uur. Afdeling Gooiland 
Het Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum 
Lezing door de heer mr. O.J.A. M.J. Dierckxsens: "Geschiedenis van het notariaat in Nederland". 

8 jan 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer Anton Neggers: "Schelmen enHontsvotten Werck, onderzoek naar de moord op Mr. 
Jean de Marcq, drossaard van Oirschot, in 1735". 

9 jan 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof.Suringarlaan 1, Utrecht 
Nieuwjaarsreceptie en contactavond. 

12 jan 14.00 uur.AfdelingAmersfoorte.o. 
Zalencentrum "De Kom", Hamersveldseweg 51, Leusden-Centrum 
"Amersfoort zoals het was- een verhaal met lichtbeelden van 200 ansichtkaarten". 

12 jan 14.00 uur. Afdeling Twente 
Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen 
Lezing door de heer J. Cuperus: "Aanpak genealogisch onderzoek in het oude Indië". 

16 jan 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar 
Nieuwjaarsbijeenkomst en uitwisseling van ideeën en vondsten. 

16 jan 20:00 uur.Afdeling Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, hoek Van Boshuizenstraat, Amsterdam-Buitenveldert 
Lezing door de heer ir. A. Oosterbroek: "Hetvlottrekken van een vastgelopen onderzoek". 

16 jan 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
E. L. Kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door de heer mr. drs. H.L. F. du Corbier, president van de Nederlandse Hugenoten Stich
ting: "de Hugenoten in Nederland". 

17 jan 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door mevrouw W. Hoeks tra: "De Delftse Plateelbakkerijen". 

19 jan 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer L. J agersma: "Diaconierekeningen". 

19 jan 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door de heer prof. dr. J.M.G. Leune: "het onderzoek naar de geschiedenis van de Scheldeforten 
Lillo en Liefkenshoek". 

22 jan 20.00 uur.Afdeling Koggenland 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
Lezing door de heer T. Schotten: "De Westfriese Omringdijk". 

26 jan 13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Brasserie de Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Lezing door de heer dr. J. R. Leinenga: "Onderzoek naar het beroepsverleden van voorouders". 

26 jan 14.00 uur.AfdelingAmersfoorte.o. 
Restaurant "Oud Leusden" zaal "Trekerhof', Vlooswijkseweg 1, Leusden. 
"Computergenealogie". 
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Addenda et corrigenda 

Boekrecensies 
Oosterhof, van Osterhof tot Oosterhoff, Zwolle 1991 

Gens Nostra 46 (1991), pag. 698-699 

De auteur is H. Oosterhof te Almelo, niet vermeld op pagina 14, maar op pagina 340 in het boek. 

Kwartierstaatnummer 

Kwartierstaat Mabel Wisse Smit 
Gens Nostra 59 (2004), pag.301-308, 610 

• 47.JudigSondag, overl. Geldermalsen 2-10-1898. 
• 84. Michiel van Toorn, over!. Opijnen 14-2-1846. 
• 85. Hendrijntje van Bal(le)go(o)ijen, over!. Opijnen 1-6-1816. 

H. Oosterhof, Almelo 

• 86. Cornelis van Rozendaal/van Rosendaal, geb. Putten ca. 1774, herbergier, zn. van N.N. van der 
Steen. 

• 96. Adriaan Ko( o )man, tr. ( 1) Oosterland (trouwgeld) 1-10-1798 
• 97. Elisabeth Sne(e)vliet. 

Addenda et corrigenda 
Gens Nostra 60 (zoos), pag. 766 

De auteur heet Simon Schama, Overvloed en onbehagen, Amsterdam 1988. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Jenny Gerretsen, Rotterdam 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 520 

3oe jrg., nr. 1 maart 2006. H. Maliepaard/G.A. Klein, Genealogie Goers, 'Wortels van de familie Malie
paard'. 

Het portret van ... [Johanna van Innevelt] 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 647 

H. Maliepaard, Veldhoven 

Al haar kinderen zijn geboren te Nieuw-Vossemeer. 
C.A.M. Nagelkerke-van der Riet, Eindhoven 

De joodse familie Polak te Rotterdam rond 1800 

Gens Nostra 61 (2006), pag. 721-730 

• pag. 721, Onder I Barend Polak, over!. Rotterdam 16-6-1785, lees: over!. vóór 16-6-1785. 
H.M. Kuypers, Voorschoten 

• pag. 728, (kind 6): Abraham Polak en Marianna de Groot zijn de ouders van koopman Hartog Abra
ham Polak (1828-Middelburg 4-3-1891), tr. Johanna Haas. Zij krijgen in ieder geval vier kinderen, te 
weten: Andries Hartog Polak, tr. Vlissingen 16-10-1884 Anna Haas; Marianna Polak, tr. Vlissingen 
15-11-1892 Jacob Coopman; Emelia Polak, tr. Middelburg 11-7-1892 Johannes Weijngardus Meijers; 
J eannette Polak, tr. Vlissingen 7-6-1900 Benjamin Hartog Vos. 
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Op de foto gemaakt te Walcheren rond 1885 staan achter v.l.n.r. 
Marianne Polak, Hendrik Vermaas', Lien Pisuisse' en Jen Polak en 
zittend v.l.n.r.Jeanne Vermaas', An Schelfhout-Pisuisse' en Jacques 
Polak. 

Marianne en Jen zijn respectievelijk het tweede en vierde kind 
van het genoemde echtpaar Hartog Abraham Polak-Johanna Haas. 
Over Jacques Polak heb ik niets teruggevonden. 
Noten 

1. E.C. Vermaas, Vijf generaties Nonhebel, Haarlem 1995. 
2. E. Pooth-Vermaas, E.C. Vermaas, 'Een Nederlandse tak van 

het Luikse geslacht Pisuisse in Nederland', in: Gens Nostra 52 

(1997), pag. 23-33. 
Ernst C. Vermaas, Heemstede 

Addenda et conigenda jubileumboek Afttammingsreeksen van de hertogen van Brabant 
(NGV publicaties 3) 

Gens Nostra 61 (2006), pag.752-755 

• pag. 753: de heer P.D. Meijer woont niet te Oegstgeest, maar te Amsterdam. 

Het portret van ... {Hendrik Joseph Raven] 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 40 

• Hendrik Raven is als Hendricus Raven een dag later geboren op 16-3-1824. 

• Zoon Wilhelmus Hubertus Raeven was geen pastoor van Sweykhuyzen. 

P.D. Meijer, Amsterdam 

• Rector van Sweykhuysen van 1923 tot 1930 was: Johannes Wilhelmus Raeven (1884-1957). 

Een 'misleidende' bijbelse genealogie 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 61-81 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Aanvullende gegevens ontving ik in dank van de heren H.M. Kuypers te Voorschoten, Y. van der Ho
ning te Amsterdam en M. 0. Koop mans te Grijpskerk en mevr. M.J. Platt-de Kiewit te Dordrecht. Uit de 
ontvangen gegevens is op verzoek van de redactie een selectie gemaakt. Voor geïnteresseerden is meer 
informatie beschikbaar. 
• pag. 70, 79: Ik had reeds aangetoond dat Jacobus van Dijck geen zoon of nakomeling van de beroem

de schilder Sir Anthony van Dijck kon zijn. Door de aanvullende gegevens van de heer Kuypers wordt 
dit nog eens bevestigd. Jacobus is namelijk een zoon van Willem Dircx (Vermeulen) uit Kralingen. 
Hij trouwt te Kralingen op 1 mei 1667 met Maria Willems, zoals ook in de bijbel vermeld is. Maria 
Willems (Diepenhorst) is een dochter van Willem Jansz Engelsman, ook Diepenhorst genoemd. Uit 
de akte ONA Dordrecht inv.nr. 286, akte 42 d.d. 11-5-1696 blijkt duidelijk dat Jacobus Willemsz Ver
meulen dezelfde is als Jacobus Willemsz van Dij cl<. Vermoedelijk nam Jacobus Willemsz Vermeulen 
bij zijn tweede huwelijk in 1680 de naam VanDijck aan. 

• De stamreeks op pagina 79 is aan te vullen met: 
Willem Dircxz (Vermeulen), geb. rond 1615, scheepmaker, over!. vóór 16-4-1668, tr. Maertie Leenderts, 
over!. vóór 1672. 
Maertie Leenderts wordt in 1672 genoemd als de vrouw van Willem Dircxz, maar geen bewijs is ge
vonden of zij de moeder is van al zijn kinderen. 

4-5-1640: Willem Dirksz, scheepmaker, koopt van de weeskinderen van Willem Cornelisz, scheep
maker, zeecker woninge met scheepstimmerwerf met omtrent zes morgen vijf hond land, gelegen in 
de ambachte van Cralingen aen de ouden dijck voor 8400 gulden. Voldaan op 9-5-1680 (Gem. archief 
Rotterdam, Gem. Kralingen, inv.nr. 32, folio 193). 
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16-4-1668: de kinderen van Willem Dircxz scheepmaker zaliger belenden oost van een huijs en 
tuijn in de voorpolder aen de Hoogen Zeedijck (Gem.Kralingen, inv.nr. 36, akte 60 ). 

12-5-1672: de kinderen van Maertie Leenders en Willem scheepmaker belenden aan land bezuijden 
de veen weg (Gem. Kralingen, inv.nr. 36, akte 193). 

3-5-1680: Jacob Willemsz, Jan Cornelisz van Leeuwen in huwelijk hebbende Claes je Willems, Claes 
Ingese Timmerman in huwelijk hebbende Maertie Willems, Neeltie Willems, ieder voor haarselven 
en de rato caverende voorTrijntie Willems, mitsgaders Jacob Cornelisz de Hooch en Gerrit Cornelisz 
Hoornwech als bij ons, schout en schepenen geordonneerde voochden over Dirck Willemsz, Grietje 
Willems, Pietertje Willems en Pieter Willemsz, alle kinderen en erfgenamen van Willem Dirxxz 
Vermeu, scheepmaker zaliger, geven ingevolge van de pub. opveylinge en verkopinge op 7 december 
1679 alhier gedaen, gifte aan Cornelis van der Meer, scheepmaker, onsen inwoonder, van een wonin
ge als huijs, schuijr, berg met de scheeptimmerhelling en loots op de werff staende, mitsgaders drie 
morgen 560 roeden land benoorden den ouden dijck alhier voor 4000 gulden (Gem. Kralingen, inv. 
nr. 37, akte 171). 

3-5-1680: hier geven dezelfde personen gifte aen Abraham Teunisz Houttuijn van een stuk land 
van 3 morgen 280 roeden beoosten de Cortecaede alhier voor 800 gulden (Gem.Kralingen, inv.nr. 37, 

akte 173). 
4-5-1680: dezelfde personen geven gift aan de heer Gerrit Verbosch, der medicinen doctor en 

schepen van Rotterdam van een stuk land van twee morgen 538 roeden in de voorpolder voor 3000 
gulden. 

Misschien heeft zijn zoon Jacobus Willemsen ter herinnering aan zijn ouderlijk huis de naam 
Van Dijck aangenomen. In bovenstaande aktes kom je 'de oude dijck' en 'de Hoogen Zeedijck' tegen 
(Gem. Kralingen, inv.nr. 37, akte 175). 

Uit dit huwelijk: 
1. Claesje Willems, geb. Kralingen(?) rond 1640, tr. Kralingen 11-1-1665Jan Cornelisz van Leeuwen, geb. 

rond 1640. 

2. Jacobus Willemsen (van DijckjVermeulen), geb. rond 1644, overl./begr. Dordrecht (Grote Kerk) 22/24-

5-1701, otr./tr. (1) (als Jacob Willemsz Vermeulen, j.m. van Cralingen) Nieuwerkerk a/d IJssel/Kra
lingen 16-4/1-5-1667 Maria Willems (Diepenhorst), j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel, over!. 7-12-1678, 

dr. van WillemJansz Engelsman (c.q. Diepenhorst) en Geertje(?) N.N.; otr. (2) Dordrecht 23-6-1680 

Aeltije Pieters Bonten, geb. Dordrecht, wonende te Dordrecht (buiten de Friese Poort), begr. Dor
drecht (Grote Kerk) 4-10-1699, dr. van Pieter Jacobs. 

Jacob Willemsz Vermuel is op 21 juli 1669 te Nieuwerkerk, samen met Neeltje Willems, getuige 
bij de doop van Leendert, zoon van Emmetje Willems en LeendertJansz Kluijt. 

Bij zijn tweede huwelijk woonde Jacobus Willemsen van Dijck buiten de Friesepoort te Dor
drecht. 

Op 11 mei 1696 testeren Jacob Willemsz van Dijck en Aeltien Pieter Bonten, borgers van Dor
drecht, op de langstlevende. Jacob is ziele Zijn voorzoon Willem Jacobs van Dijck, verwekt bij 
wijlen Maria Willems Diepenhorst, zijn eerste huisvrouw, krijgt 300 carolus gulden in voldoening 
van zijn legitieme portie. De langstlevende moet hun beider twee kinderen onderhouden. Jacob 
stelt tot voogden over zijn voorzoon aan zijn zwagers,Jan van Leeuwen en Jan Willemsz Diepen
horst. Hij tekent met Jacob van Dijde (ONA Dordrecht inv.nr. 286, akte 42). Opmerking: Jan Wil
lemsz Diepenhorst was een broer van zijn eerste vrouw Maria Diepenhorst. Jan van Leeuwen zal 
identiek zijn aan Jan Cornelisz van Leeuwen die op 11 januari 1665 te Kralingen trouwde met de 
j.d. Claesje Willems, van Kralingen, een zuster van Jacob van Dijck. Uit deze akte blijkt dat Jacob 
Willemsz Vermeulen dez elfde io als Jacob Willemsz van Dijck, zoals hij zich ook al noemde bij zijn 
tweede huwelijk in 1680 met Aeltien Pieter Bonten. 

3. Marijtje Willems, geb. rond 1645, er. Kralingen 27-11-1667 Nicolaes Ingesz, timmerman. 
4. Neeltje Willems. 
5. Trijntie Willems. 
6. Dirck Willemsz. 
7. Grietje Willems. 
8. Pietertje Willems. 
9. Pieter Willemsz. 
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• pag. 77-78: Van Yntze van der Honing kreeg ik nadere informatie over Grietje Hanses, de vrouw van 
Mol Ie Tamme van den Bosch. Zij blijkt niet de dochter te zijn van de door mij veronderstelde ouders. 
Zij is ook niet de overleden Grietjes Hanses hierbij genoemd. Grietje Hanses is namelijk geboren te 
Kortezwaag (Fr.) op 20 september 1767 als dochter van Hans Jans en Trijntje Willems. Zij overleed te 
Nijenslekerveld (Vledder) op 18 maart 1842 als Grietje Hanses de Jong. Haar dochter Antje en zoon 
Hans trouwden niet in Kortezwaag maar in de gemeente Weststellingwerf. Grietjes ouders trouw
den in de N.H.kerk van Kortezwaag op 1 januari 1764. 

• pag. 80: Melle Koopmans herkende direct de Friese namen Ulcke Sickes en Grietje Lolles en infor
meerde mij dat Ulcke Sickes en Grietjes Lolles, de schoonouders van Adriana van Dijck (1707-1791), 
op 13 januari 1689 zijn getrouwd te Joure. Hun eerste kind werd in Joure gedoopt, maar de andere zes 
in Dordrecht. In mijn artikel had ik hun zoon Seger, vermeld als geboren in 1691, maar zoals ik toen 
al veronderstelde, zal zijn doopdatum 2 november 1698 moeten zijn. De bijbel zal na het kinderloos 
overlijden van Jacobus van Dijck (1718-1791) bij zijn zus Adriana terecht gekomen zijn. Adriana stierf 
negen maanden na haar broer Jacob. Als zij de bijbel heeft gehad, is deze misschien in het bezit geko
men van de kinderen van haar reeds overleden zoon Uwlke van den Broek (1734-1777) en via één van 
deze kinderen bij familie in Friesland. 

Maar dat raadsel is door deze nieuwe gegevens nog steeds niet opgelost. 
• pag. 81, noot 1: Calvin College te Grand Rapids, attendeerde mij er op dat de bijbel in 1967 aan hen 

werd gedoneerd. Zij hebben de bijbel dus niet naar de expositie van historische objecten, ter ere van 
het bezoek van Koningin Juliana, naar New York gezonden. Vermoedelijk is het verzonden door de 
eigenaar van die tijd de heer T. Corneil VandenBosch. In het artikel van de New York Herald Tribune 
wordt vermeld dat de gegevens van de familie VanDijck tot ongeveer 1750 zijn ingeschreven, dit klopt 
niet want de laatste inschrijving is die van het overlijden in 1791 van Jacobus van Dijck te Gouda. 

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken 

Het geslacht Groote(n) alias De Groot uit Strijen 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 134-142 

• pag. 138-141: De afstamming van Gijsbert Cornelis Groot(e) alias de Groot (gen. IIIb-1) en zijn zuster Geer
truyt (Truigie) Cornelis Groottens alias de Groot (gen. IIIb-2) wordt nog eens bevestigd aan de hand van 
een op 13 juni 1658 voor het gerecht van Strijen gepasseerde verklaring.' Hierin verklaarden Claes 
Jonas Heijmans, circa 68 jaar oud, Corn(elis) van Geijn, 66 jaar oud, wonende aan de Strijensche 
Westdijck, en Jan P(ieter)s Bergheijck, 48 jaar oud, ten verzoeke van Gijsbrecht Corn(elis) Groote en 
zijn zuster Truijgie Gijsberts (moet zijn: Cornelis!) ' ... hoe dat sijn requiranten grootemoeder was 
genaempt Geertruijt Cornelis en haer grootevader Gijsbert Corn(elis) Groote de welcke naergelate 
heb be Corn(elis) Gijsbrechts Groote haeren soon, waer van de requiranten kinderen sijn .. .' . De reden 
van deze akte van attestatie is niet duidelijk. Het heeft er overigens de schijn van dat vader Cornelis 
dan al niet meer in leven is. 

• pag.138: Het geboortejaar van voornoemde Cornelis Gijsberts Grooten alias de Groot (gen. IIIb) is bij 
benadering bekend volgens de door mij op pagina 137 genoemde akte van 1z januari 1620, waarin hij 
16 jaar oud is genoemd en dus geboren in of omstreeks 1603. 

Noot 
1. Gemeentearchief Dordrecht, oud rechtelijk archief Strijen, inv.nr. 56, fol.109. 

K.J. Slijkerman, Waarde 

EDAH, zomaar vier letters? 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 243-247 

• pag. 244, Ebben, Catharina Jans de Jong is geboren Oudemirdum 23-8-1834 (het gemelde Sondel 19-8-
1834 is foutief weergegeven op haar bidprentje). 

• pag. 245, Dames, De vermelde gegevens van Doetje Overdijk zijn verwisseld met een naamgenoot. 
Het moet zijn: Doetje Overdijk, geb. Leeuwarderadeel 16-11-1835, over!. Leeuwarden 5-9-1902, dr. van 
Bernardus Tij mens Overdijk en AntjeTaekes Poelsma. 

A. Hoekstra, Roosendaal 
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Het portret van ... {Barbara Dorothea Hozemans] 
Gens Nostra 6z (2007), pag. 264 

Haar man, Frederik Overing (1835-1913), was niet adjunct-onderofficier, maar adjudant-onderofficier. 
M.C.D. Mesander-Hout, Gouda 

Van de afdelingen (Zuid-Limburg). Registres Civiques in (Nederlands) Limburg 
Gens Nostra 62 (2007), pag.335-337 

Zoals de opsomming al laat zien, gaat het daarin meestal niet om registres civiques, maar om Franse 
bevolkingslijsten, zeker als sprake is van 1796 of 1801. De term registres civiques is gereserveerd voor de 
lijst met mannelijke bewoners die de burgemeester moest opmaken op basis van het keizerlijk decreet 
van 17 januari 1806, zodat beoordeeld kon worden wie in aanmerking kwam voor de militaire dienst 
(consriptie). In deze lijsten worden alle mannelijke ingezetenen vermeld van 21 jaar en ouder die kies
gerechtigd waren om de leden van de gemeenteraad te kiezen. In Limburg kunnen deze lijsten al vanaf 
1807 bewaard zijn gebleven.' 

Als aanvulling op de lijst zijn te noemen: 
C. Tubée, 'De bevolkingslijst van Baexem uit 1796', in: DeKroetwès, uitg. van het Geschied-en Heem
kundige Kring Thorn 15 (2007), nummer 1, pag. 47-57. 
C. Tubée, 'De bevolkingslijst van Heel uit 1796', in: DeKroetwès 14 (2006), nummer 2, pag. 90-100. 

C. Tubée, 'De bevolkingslijst van Hunsel uit 1796', in: De Kroetwès 15 ( 2007), nummer 2, pag. 108-116. 
C. Tubée, 'De bevolkingslijst van Pol en Panheel uit 1796', in: De Kroetwès 14 (2006), nummer 3, pag. 
168-174. 

Noot 
1. M.M.G. M. Richter, 'Het registre civique uit 1807. Een genealogische bron voor Sint Odiliënberg', 

in: Roers treek '93,JaarboekHeemkunde VerenigingRoerstreek 25 (1993), pag. 56 e.v. 

Bij de kwartierstaat van Joop Doderer 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 342-345 

M.M.G.M. Richter, Linne 

De kwartierstaat is deels met medewerking van Frans Thorissen te Utrecht samengesteld. 
Arie Jan Stasse, Utrecht 

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens, een RK-Groninger familie met een Bossche tak 
Gens Nostra 62 (2007), pag.353 

De index van 12.000 namen is te vinden op www. profiel.ui. 

Molenaars in de familie Leenheer 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 669 

Joop Boelens, Vught 

De eerste steen van korenmolen De Hoop werd op 1 augustus 1799 gelegd door molena,11· Dirlc Land

heer. 
Bron: Arie Jan Stasse, De molens van de Zuid-Hollandse eilanden, Zaltbommel, 2002, pag. 21. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Verdonk-Knopjes] 
DOOR PIET VERDONK 

Pieter Verdonk, geb. 's-Heer Arendskerke 8-3-1831, landbouwer, overl. 's-Heerenhoek 8-2-1916, 
zn. van Pieter Verdonck en Jacomina Vulgo Raas, tr. 's-Heer Arendskerke 26-4-1862 Apolina 
Knopjes (ook Knoptjes), geb. Nieuwdorp 31-8-1842, arbeidster, overl. 's-Heer Arendskerke 9-2-
1906, dr. van Marinus Knopjes enJacomina Driedijk. 

Op deze foto dragen zij hun zondagse kleding (zondagse fleuken) zoals die in gebruik was bij 
de rooms-katholieken in Zuidbeveland. Apolinia draagt op haar hoofd een 'tupmusse' met 
daarover een 'bovenmusse' welke echter slecht te zien is. De versieringen op haar hoofd, de 
zogenaamde 'stikken' en 'kroonspelden' zijn van goud. Om haar hals draagt ze bloedkoralen 
met aan de achterkant een gouden 'slot' of'zeuge' (sluiting). Een 'doek en beuk' bedekt haar 
bovenlichaam en een 'schorre' haar benen. Pieter draagt een manchester broek, een korte ste
vige jas ('een boenker') en een boerenhoed van vilt ook wel 'kraoijenist' genoemd. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1863 en 1881 te 's-Heer Arendskerke veertien kinderen geboren. 
De genealogie waartoe Pieter Verdonk behoort is te vinden op de website 

www.xs4all.nl/-verdonk, onder de naam Driewegen genealogie. 

De foto is circa 1895 door een onbekende fotograaf gemaakt. 
Met dank aan Leo Grim te Goes voor de foto. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nosrra. 
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archiefnieuws 

Oude Capelse documenten teruggevonden 
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft 
onlangs op een veiling notariële akten ver
worven die in Capelle zijn opgemaakt gedu
rende de jaren 1678-1718. De akten zijn van 
groot belang voor de zeventiende-eeuwse ge
schiedschrijving van Capelle aan den IJssel, 
omdat tot nu toe geen notariële akten uit die 
periode bekend waren. De notarissen Everar
dus Maes en Cornelis Brouwer legden in die 
tijd het wel en wee van de Capellenaren vast 
in twee lijvige protocollen van akten. Tes
tamenten, voogdij, boedelinventarissen en 
verkoop van goederen waren dagelijkse kost 
voor de heren. Vele honderden inwoners van 

Capelle en omgeving worden in de akten ge
noemd. Notarissen behoren hun protocollen 
in te leveren bij het gemeentebestuur, maar 
deze zijn door onbekende oorzaken bij een 
particulier terecht gekomen en op een verge
ten plek beland. Het gemeentebestuur heeft 
de akten nu overgedragen aan het Gemeente
archief Rotterdam, waar ze worden geplaatst 
bij de andere archieven van Capelle. De akten 
verkeren in goede staat en zijn sinds 1 juli 
voor het publiek ter inzage. 

[Archievenblad, jg. 111, 

nr. 7, sept. 2007, pag. 11] 

Het Aanzien van Amsterdam 
Tentoonstelling 
Het Stadsarchief van Amsterdam bezit een 
waardevolle collectie uitzonderlijk grote 
wandkaarten en wandprofielen, veelal 
unieke exemplaren. Ze werden gemaakt om 
openbare gebouwen en deftige handelskan
toren allure te verlenen en waren bijzonder 
geschikt als relatiegeschenk. 

Na Rome en Venetië is er geen stad zo vaak 
in beeld gebracht als Amsterdam. Als het gaat 
om afbeeldingen van de hele stad - panora
ma's, plattegronden en profielen - is Amster
dam zelfs onbetwist nummer één. 

De bekende plattegronden van Cornelis 
Anthonisz en Balthasar Florisz zijn - schit
terend gerestaureerd - hier te bewonderen. 

De tentoonstelling bevat ook beroemde 
werken uit buitenlandse musea (Florence, 
München, Parijs en de Verenigde Staten) die 
voor het eerst sinds hun ontstaan weer in 
Amsterdam te zien zijn. 

Tot en met 6 januari 2008 is de tentoonstel
ling in De Bazel, Vijzelstraat 32, te bezoeken. 
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en 
zondag van 11.00-17.00 uur. 

www.stadsarchief.amsterdam.nl 

Schenking archief Bisdom Breda 
Het Bisdom Breda heeft zijn archief over
gedragen aan de Gemeente Breda. Toen het 
Bisdom Breda in 2003 startte met een renova
tie van het bisdomkantoor werd het archief 
van het bisdom tijdelijk ondergebracht bij 

Gens Nostra 6z (2007) 

het Stadsarchief. Na de renovatie bleek dat 
de kelder van het bisdom onvoldoende ge
schikt was als archiefbewaarplaats. Het bis
dom stond toen voor de keuze om het archief 
in bruikleen te geven, of het te schenken. 
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Gekozen werd voor een schenking aan het 
Stadsarchief Breda. Dit is bijzonder, want 
meestal geven bisdommen hun archief in be
waring. -. Het oudste stuk dateert uit 1382 
en gaat over het kartuizerklooster dat in de 

middeleeuwen bij Geertruidenberg lag. Bij 
sommige oorkondes bevinden zich zegels 
van Willem van Oranje. 

[Archievenblad,jg. 111, 

nr. 7, sept. 2007, pag. 9] 

Gratis uploaden van video.films 
vrnrnoc uit Warmenhuizen in Noord-Hol
land heeft in samenwerking met Tetteroo 
Productions BV in de afgelopen 18 jaar een 
groot videobestand over Nederlandse ge
meenten opgebouwd. Deze video's tonen 
historische beelden, sport, cultuur, recreatie, 
infrastructuur, handel en industrie, etcetera. 
Tot nu toe zijn er van bijna 400 gemeenten 
(van de 458) video's gemaakt, van sommige 
gemeenten zelfs verschillende. In al deze 
gemeenten zijn ook clips gemaakt van het 
plaatselijke bedrijfsleven. Onlangs is de site 

gemoderniseerd en gebruikersvriendelijker 
gemaakt en in de komende maanden wordt 
het materiaal van de afgelopen 18 jaar ge
upload. De bedoeling is om zoveel mogelijk 
informatiefilms op de site te presenteren en 
ook wordt instellingen de gelegenheid gebo
den video's gratis op de site te plaatsen. Meer 
info op: 

www.vididoc.com 

[Archieven blad, jg. 111, 

nr. 7, sept. 2007, pag.13] 

Kijk in de kaarten van Zutphen 
Via het project 'Kijk in de kaarten' zijn 130 
kaarten, plattegronden en prenten afkom
stig uit archieven, atlassen en andere boeken 
gedigitaliseerd. Hiermee heeft het Stads- en 
Streekarchief Zutphen een begin gemaakt 
met het digitaliseren van de enorme kaarten
collectie. Vrijwilligers van het archiefhebben 
de kaarten uit duizenden kaarten geselec
teerd, beschreven en gerubriceerd. Ze zijn te 
bekijken via de website www.streekarchief
zutphen.nl. De kaarten verschijnen in een ga
lerij waar door middel van scrollen doorheen 
te lopen is. Vervolgens kan met een muisklik 
de kaart bekeken worden. De kleine straatjes 
of lettertjes zijn zo duidelijk zichtbaar. Ook 

staat bij elke kaart een korte beschrijving en 
soms een verwijzing naar literatuur. Aan de 
hand van zes thema's wordt een beeld gege
ven van de omvangrijke kaartencollectie van 
de gemeente Zutphen. Zo zijn topografische 
kaarten uit de atlassen van Blaeu en De Wit 
tot in detail te bekijken. Uit de grote collectie 
stadsplattegronden zijn vanaf 1870 kaarten 
gekozen die een beeld geven van de uitbrei
ding van de stad. Ook het oudste stripverhaal 
van Nederland, een maan- en klaagbrief uit 
1493, en een kaart van de Graafschap Zut
phen ( 1630) zijn gedigitaliseerd. 

[Archievenblad,jg.11, 
nr. 7, sept. 2007, pag. 11] 

Archieven SHBO naar RACM 

Dit najaar vinden de overdracht en verhui
zing plaats van de foto- en tekeningenarchie
ven van de Stichting Historisch Boerderij
Onderzoek (sHBO) in Arnhem naar de Rijks
dienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
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en Monumenten (RACM) in Zeist. Onlangs 
is besloten dat het zelfstandig voortbestaan 
van SHBO eind 2007 zal worden beëindigd. -. 

[Archievenblad,jg. 111, 

nr. 7, sept. 2007, pag. 7] 
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Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland wordt 
onderdeel van het Joods Historisch Museum te Amsterdam 
joodsmonument@jhm.nl 
www.joodsmonument.nl 

Op dinsdag 23 oktober 2007 is het Digitaal 
Monument voor de Joodse Gemeenschap in 
Nederland officieel overgedragen aan het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam. 
Het Digitaal Monument staat op de website 
www.joodsmonument.nl, ter nagedachtenis 
aan de joodse slachtoffers van de Tweede We
reldoorlog. Alle personen die in Nederland 
als jood zijn vervolgd en de bezettingstijd 
niet overleefden, hebben hierop een eigen 
persoonspagina. 

Het digitale karakter van het Monument 
geeft de mogelijkheid om aanvullingen en 
verbeteringen in te zenden. Bezoekers van 
de website maken nog dagelijks gebruik van 
deze mogelijkheid. Zo heeft het Digitaal Mo
nument zich ontwikkeld tot een interactief 
en niet meer weg te denken deel van de her
inneringscultuur van de Sjoa in Nederland. 
Het Monument is dus niet af en zal over de 
jaren verder aangevuld worden met herin
neringen, karakterschetsen, foto's en ver
wijzingen naar archieven, websites en lite
ratuur. Op deze manier groeit het Digitaal 
Monument uit tot een uniek overzicht van 
het joodse leven in Nederland rond 1940. 

Het Digitaal Monument sluit uitstekend 
aan bij de missie, de collecties en de activitei
ten van het Joods Historisch Museum en de 
Hollandsche Schouwburg, beiden te Amster
dam. Bovendien kan het Digitaal Monument 
verder verbeterd en uitgebouwd worden met 
de foto- en documentencollectie van het mu
seum. De persoonspagina's op de website 
bevatten basisgegevens met naam, plaa ts, ge

boorte- en sterftedatum. Voor zover bekend 
is daarbij het gezinsverband gereconstrueerd 
en worden beroep en laatste woonadres ver
meld. Geen van de personen die op het Mo
nument staan hebben de oorlog overleefd. 
Toch is het niet alleen een treurig Monument. 
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Foto's en biografieën geven een veelkleurig 
tijdsbeeld van de toenmalige joodse gemeen
schap. Bijzonder is dat op het Monument alle 
lagen van de bevolking zijn vertegenwoor
digd, zowel prominenten als het proletari
aat. Van Amsterdamse personen die weinig 
bezittingen hebben nagelaten, zoals markt
lieden, zijn bijvoorbeeld marktkaarten met 
pasfoto op de website geplaatst. Een andere 
bijzonderheid van het Monument is dat alle 
joodse bewoners van een straat of gemeente 
naast elkaar staan vermeld. 

Het initiatief tot de oprichting van het 
Digitaal Monument werd in 2001 genomen 
door de Groningse emeritus hoogleraar Isaac 
(Ies) Lipschits. Vervolgens werd door het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Geschiede
nis in Amsterdam en Mediamatic een web
site ontwikkeld waarin twee doelstellingen 
worden verwezenlijkt. Ten eerste wordt naar 
joods gebruik de herinnering levend gehou
den aan alle personen die zijn omgekomen, 
want iemand 'leeft voort' zolang herinnerin
gen aan hem of haar worden bewaard. Ten 
tweede stelt het Monument nabestaanden en 
overige belangstellenden in staat om meer te 
weten te komen over de slachtoffers van de 
Sjoa. Het Digitaal Monument ging in april 
2005 online. Hierna brak een stroom van 
reacties los, die tot op heden voortduurt. In 
de afgelopen twee jaar zijn ruim 15 .000 re
acties binnengekomen. Maandelijks komen 
daar nog zo'n 350 berichten bij. De verwer
kingssnelheid is ongeveer 550 berichten per 
maand. Er is nog een achterstand van enkele 
maanden die gestaag wordt weggewerkt. De 
re d actie, die momente el uit drie personen 

bestaat, controleert de informatie op histo
rische juistheid en verwerkt de toegestuurde 
gegevens, herinneringen en foto's op de web
site. 

[persbericht] 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Dimpenfeld-Kuling] 
DooRF.A.M. VLEMMINGS 

Franciscus Dimpenfeld, geb. Deventer 25-2-1843, vormer, overl. 's-Gravenhage 26-10-1916, zn. 
van Johannes Hermanus Timpenfeld, ijzergieter, en Christina Francisca Vink, tr. 's-Graven
hage 26-6-1867 Maria Cornelia Kuling, geb.' s-Gravenhage 18-7-1841, overl. 's-Gra ven ha ge 20-10-

1896, dr. van Willem Kuling, militair, later schoenmaker en hoedenmaker, en Maria Cornelia 
Meijer. 

Franciscus werkte in de ijzergieterij L.J. Enthoven in 's-Gravenhage, die onder andere het 
ijzerwerk leverde voor enkele van de nu nog bestaande Nederlandse vuurtorens. Hij stamde 
af van een familie van ijzergieters; zijn vader vestigde zich vanuit Neustadt (gem. Neuwied, 
bij Koblenz) in Deventer waar hij werkte bij de gieterij te Ulft, 'De olde Hut', die in 1870 is 
afgebroken. 
De familielijn gaat terug tot een zekere Judocus, die in 1689 in de Borscheider Hutte in Fah
renthal (nu gem. Neuwied) als vormer vermeld is. Waarschijnlijk stamde hij uit Dumpelfeld 
aan de Ahr in het Eifelgebied, waar juist in die tijd door gebrek aan houtskool de ijzer- en 
kopergieterijen in moeilijkheden waren gekomen. 

Uit het huwelijk zijn zeven kinderen bekend, waaronder de grootmoeder van mijn vrouw: 
Francisca Dempenfeld, geb. 's-Gravenhage 19-11-1876, overl. 's-Gravenhage 8-3-1967, tr. ·s
Gravenhage 19-5-1897 Jacobus Adrianus van der Kraats, aannemer. Binnen drie opvolgende 
generaties zijn er drie verschillende schrijfwijzen van de familienaam. Een andere variant is 
nog Timpelfeld (met een 1 in plaats van een n). 

De naam van de originele fotograaf is onbekend, de foto's zijn gemaakt rond 1887. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
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1 ub boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

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

Genealogie 
I. Buchloh, Die Harlans, Eine hugenottische Fa
milie, Bad Karlshafen 2007, 163 pp., ill. + in
dex; Geschichtsblätter der Deutschen Huge
notten-Gesellschaft e. V., Band 40. 

De stamvader van de Duitse Harlans was Jean 
Harlan, telg uit een aanzienlijke katholieke 
landbouwersfamilie uit de omgeving van 
Lille.Jean en zijn twee broers sloten zich aan 
bij de calvinisten en verlieten hun geboorte
streek onmiddellijk na de herroeping van het 
Edict van Nantes in 1685. Jean kwam terecht 
in het Pruissische Branden burg, waar hij zich 
bezig ging houden met de tabakscultuur. 
Zijn nakomelingen stegen snel op de sociale 
ladder via de tabakshandel en leverden juris
ten en bestuurders. Deze genealogie is ver
halend met slechts een beknopt schematisch 
overzicht aan het eind. Interessant is de be
schrijving van het specifiek hugenootse, hoe 
een vlucht verliep, hoe men onderweg en op 
de plaats van bestemming opgevangen werd, 
en hoe de calvinistische mentaliteit bijdroeg 
tot snelle integratie en welvaart. 
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J.J.L. van Helsdingen, L.M. van der Hoeven 
e.a. , Van Helsdingen, geschiedschrijving en gene
alogie, 's-Gravenhage 2006, 457 pp., ill. + in
dex; ISBN 90-76472-05-x. 

Twee afzonderlijke families Van Helsdingen, 
waartussen geen familierelatie kon worden 
vastgesteld, zijn in dit fraai uitgevoerde 
boekwerk vastgelegd. De eerste is de Utrecht
se familie Van Helsdingen, waarvan nu nog 
takken voortleven in Denemarken en Zuid
Afrika. De tweede is de Briels-Amsterdamse 
familie Van Helsdingen, waartoe de eerste 
auteur zelf behoort. Deze familie is minder 
aan een bepaalde plaats gebonden geweest. 
De oorsprong van beide families kan heel wel 
in de buurtschap Helsdingen onder Vianen 
liggen, reden een aparte paragraaf aan deze 
buurtschap te wijde n. E n d:>t is het aardige 

van dit boek: de strikte familiegeschiedenis 
wordt telkens in een breder kader geplaatst. 
Zo vinden we bijvoorbeeld verhandelingen 
over de V.O.C., over het koloniale tijdperk en 
over de Amsterdamse zeevaartschool. Aller
lei akten en familiepapieren zijn afgebeeld 
en zo nodig getranscribeerd en ook aanver
wante families worden behandeld. 
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Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
P. van Beek e.a. (red.), Woordenboek Elburgs Dia
lect en enige wetenswaardigheden omtrent Elburg, 
Elburg 1982, heruitgave 2007, 120 pp., ill; 
uitgave van de Oudheidkundige Vereniging 
'Arent thoe Boecop'. 

Het Elburgs woordenboek was al enkele ja
ren uitverkocht. Omdat er nog veel vraag 
naar was heeft de vereniging' Arent thoe Boe
cop' besloten een heruitgave te verzorgen. 
De tekst is nagenoeg gelijk gebleven, maar 
in een totaal nieuwe opmaak. En het boek 
is nu rijkelijk voorzien van veelal nog niet 
eerder gepubliceerde foto's van de bekende 
fotograaf Jos Pé. Naast het eigenlijke woor
denboek (Woorden A-Z) komen aan bod de 
geschiedenis van Elburg, uitdrukkingen en 
gezegden, topografische volksnamen, en 
vaktermen op het gebied van de visserij, de 
rokerij en de smederij . Zelfs een Elburgse 
grammatica is opgenomen en ook ontbreken 
enige anecdotes niet, uiteraard in het Elburgs 
dialect geschreven. 

I. Eggenhuizen-van den Dool e.a. (red.), Meer 
dan steen alleen,Jubileumboek ter gelegenheid van 
50 jaar RK-kerkgebouw Onze-Lieve-Vrouw Onbe
vlekt Ontvangen. 1956-2 006, Parochie Nieuw-Ven

nep, Nieuw-Vennep 2006, 175 pp., ill. + index. 
De inhoud van dit boek is tot stand geko

men door archiefonderzoek, maar vooral 
door gesprekken met parochianen en andere 
betrokkenen. Gepoogd is een beeld te schet
sen van de functie die het kerkgebouw in de 
beschreven periode vervulde in het leven van 
de parochianen. Uiteraard komt het gebouw 
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zelf uitgebreid aan bod: de architectuur, de 
klokken, het orgel, de gebrandschilderde ra
men en de kerkschatten. Daarnaast worden 
de pastors, kapelaans en kosters belicht met 
elk een eigen paragraaf. Tot slot wordt aan
dacht besteed aan de vrijwilligers met hun 
activiteiten en werkgroepen op velerlei ge
bied. 

W. Mateboer, Genemuiden en de kerk, twee eeu
wen kerkgeschiedenis van de hervormde kerk in 
Genemuiden, 1600 tot 1800, Gouda 2006, 295 

pp., ill. + index; ISBN 90-76877-08-4 (prijs 
€ 21,50). 

j 
Wanneer de kerk van Genemuiden precies 
gebouwd werd, is niet bekend, maar in 1275, 

toen de plaats stadsrechten kreeg, stond 
de kerk er al. Over die eerste periode is vrij 
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weinig bekend, meer bronnen zijn er vanaf 
de reformatie, die in Genemuiden vrij laat 
plaatsvond. Met als leidraad de verschil
lende elkaar opvolgende predikanten, als 
eerste Henricus Pollio (1593-1601), wordt de 
geschiedenis van kerk en gemeente beschre
ven. Tot de belangrijkste bronnen waarop 
de auteur zich baseert, behoren de notulen 
van de classicale vergaderingen en die van de 
synodes van Overijssel, de notulen van Rid
derschap en Steden en gerechtelijke stukken. 
Aandacht wordt ook besteed aan ontwikke
lingen in nabijliggende plaatsen, de invloed 
van de remonstranten en de verhouding met 
de overheid. 

ABB 

K. Nieuwenhuizen e.a. (red.), De Loosdrechtse 
Porseleinfabriek boven water. Over gebouwen, por
seleinproductie en ds. De Mol, 1774-1784, Loos
drecht 2007, 184 pp., ill. + index; ISBN 978-
90-803846-4-4. 

De Historische Kring Loosdrecht publi
ceerde in verband met hun 35-jarig jubileum 
een bundel over een typisch Loosdrechts on
derwerp: porselein. In 2000 was het gelukt 
de funderingen van de fabriek die eind 18e 
eeuw de vermaarde porselein produceerde, 
bloot te leggen. Zelfs de ovens bleken nog 
aantoonbaar te zijn. Een verslag van dit on
derzoek alsmede een overzicht van vondsten 
en producten van Loosdrechts porselein is 
in deze bundel opgenomen. Bijzondere aan
dacht is er voor de predikant Joannes de Mol 
(1726-1782), die zich ontpopte als porselein
fabrikant. 

CdG 

Overig 
F. P. de Boer, Honderd Jaar De Ruytermedaille, 
13 07 tot z oo7, Zaltbommel 2007, 250 pp., il!.+ 
index; ISBN 90- 5994-176-2 (bij de boekhan
del te koop voor€ 34,90 of direct te bestellen 
bij de uitgever: info @aprilis.nl). 

Ter gelegenheid van het De Ruyter herden
kingsjaar 1907 werd besloten een Koninklij
ke onderscheiding in te voeren, de De Ruy
termedaille. Deze medaille, in gouden, zil-
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veren of bronzen uitvoering, werd en wordt 
nog steeds uitgereikt aan personen die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Nederlandse scheepvaart. Dit boek 
geeft een overzicht van alle personen aan wie 
de afgelopen honderd jaar deze medaille is 
uitgereikt. Dat zijn er 201. Van iedere per
soon is een korte biografie en een portretfoto 
opgenomen; ook staat vermeld wanneer en 
vanwege welke verdienste zij deze medaille 
ontvangen hebben. 

ABB 
Aanwinsten 
J. Everdij, Kwartierstaat Everdij, Wageningen 
2007, z. pl., index. 
A. Po land, Kwartierstaat van Arie Plak en Aagje 
Stoop, Harenkarspel 1880-1940, Leiden 2006, 

43PP· 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 

aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be

stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen

tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling( en), afk.= afkomstig, afl.= aflevering, corr. 

= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarboek 
over geschiedenis en natuur, 4 (1986). M. de Vis
ser-Ameling: Veren van vroeger en nu [als veerman
nen o.a. genoemd: Hoogenboezem, Liefhebber, 
Ouweneel, Van Vuuren, Vos]; P. Terlouw: J.W. 
Ooms, groot verteller in woord en beeld [Johan
nes Willem Ooms, geb. Groot-Ammers 1914, tr. 
A.N. Slob]; W. van Zijderveld: De kermis van Lex
mond; R. Stamkot: Stad en streek tijdens de Beel
denstorm (1566); D.J. de Jong: 100 Jaar spoorlijn 
Dordrecht - Gorinchem 1885-1985; B.J. de Groot; 
De Leerdamse Waltorens: bijzondere woningen 
[met erfpachters, bewoners]; De polder Streefkerk 
en zijn molens. 

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; 
secr.: G. van Piggelen-Voskuilen, Le Corbusier
straat 10, 382z EA Amersfoort; www.histori
schekringhoogland.nl; lidm. € 1z,50 p.j.), 13e jg., 
no. 1, april zoo7. C. van den Heuvel: Bouwonderne
ming Van Bekkum. Tachtig jaar en drie genera
ties vakwerk [ oprichter Joannes van Bekkum (geb. 
Hoogland 1900; exm. Van Zeldert), tr. 19z6 Jo
hanna Smink]; Het laatste oorlogsjaar 1944-1945; 
Verv. Klein Emiclaer, tweeling van Bosserdijk [fa
milie Soest/Zoes(t) te Amersfoort 1531-1556; pach
ters 1329-1618; onde rpachters 1528-1599]. 

Idem, no. z, aug. 2007. G. van Piggelen-Voskuilen: 
Firma Kreijne. Drie generaties garage- en pomp
houder [gesprek met Gerrit Kreijne (geb. Barne
veld 1900)]; G. Hilhorst: Hoog en Wel in De Hoef 
[boerderij, buitenplaats van Amersfoortse familie 
Kamerbeek; Rogier Camerbeeck (uit Utrecht) 
tr. 1653 Mathilde Peters Wachtmeester; zoon 
Rogier (1655-1734) tr. 1683 Clementina Midden
dorp; Van der Borgh (1766), De Wijs (1815), Van 
den Bergh (1848); pachters: Cool, Boon, Van de 

Hoef, Middelaar, Steenkamp, Kaas, Van de Beek; 
Hoogendoorn]. 

Burgerzaken & Recht, 14e jg., nr. 7/8, juli/aug. 
zoo7. Modernisering GBA verder vertraagd. Wat 
betekent dat?; Hoe zit het ook al weer met Ma
rokkaanse voornamen?; H. Vat: Schiet het huidige 
Nederlandse naamrecht tekort? Maatschappelijk 
onaanvaardbaar? 

Bussums Historisch Tijdschrift ( www.historische
kringbussum.nl), jg. 3, nr.1, mei zoo7. Bussum en 
de televisie. De eerste uitzending op z oktober 
1951; Studio Irene. Brinklaan; Het Vitusgebouw; 
Hoe de gemeente Bussum het televisiebedrijf 
zag komen en gaan; De PTT-toren aan de Nieuw
straat; Gebouw Eltheto; De Van Oeveren-garages 
en andere lokaties. 

By Clockgeluy (www.histkringnieuwpoort.nl), 9e 
jg., nr. z, sept. zoo7. Veranderingen in Streefkerk 
in de periode 1960-1970;]. C. Schep: Drie generaties 

Gens Nostra 62 (2007) 



Roth, timmerlieden in Nieuwpoort [nageslacht 
van Laurenz Roth, Zwitsers officier 1776, er. Cor
nelia van Es uit Ameide]; M. Budding: De Kinder
wagen (stamreeks van Piet van Donk) [zoon van 
Willem van Donk (tr. Groot-Ammers 1938 Corne
lia Witzier) > Pieter van Donk, begr. ald. 1796]; 
S. Ooms: Schippers en schepen van Streefkerk 
( deel 1). Nieuwsbrief, juli 2007. 

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), 
Mededelingen, 31e jg., no. 1, maart 2007. R.G. ter 
Pelwij·k-Wright: Wright to the Roots [verslag van 
onderzoek; in het archief van het armenhuis in 
Breda werd de missing link gevonden; beknopte 
afstammingsreeks Wright 1752-heden]. 

Cronicke van den lande van Philippuslandt 
(Heemkundekring 'Philippuslandt'; secr.: Voor
straat 38, 4675 CB Sint Philipsland; jneele@ 
xs4all.nl; http://www.sint-philipsland.nl), 7e jg., 
nr. 1, april 2007. J. Kempeneers: Rondom de haven 
[diverse onderwerpen, zoals bebouwing, acti
viteiten, bewoners o.a. Quist, Mol, Westbroek, 
Roozemond, Geense]. 

Dwars Op (Historische Kring Voorhout; Mau
ritsseraat 31, 2215 CR Voorhout; lidm. € 12,50 p.j.; 
www.hkv-voorhout.nl), nr. 28, jg. 10, voorjaar 
2007. E. van der Hoeven: Botsen in Voorhout [Henri
cus A.G. Bots (Wilnis 1884- Voorhout 1969; exm. 
Klever), huisarts, tr. 1911 Gré van Schaik]; Kro
niek 2006; RK Jongensvereniging in de 20e eeuw; 
Tolhuis en Haarlemmertrekvaart 350 jaar. 

Geestgronden. Egmonds historisch tijdschrift 
(Stichting Historisch Egmond; donatie min.€ 16,50 
p.j.; Postbus 124, 1930 AC Egmond aan Zee; info @ 
historischegmond.nl), jg. 14, nr. 1, april 2007. Eg
mond aan Zee .. . 1905; Het eerste Egmond; De 
Nieuwe Nierep, rijsjesdag in Egmond aan zee 
[ volksgebruik, dag voor Sacramentsdag]. 
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Gelders Erfgoed, 2007-1. Themanummer: Joods 
cultureel erfgoed; Joods leven in Elburg; Syna
goge te Borculo; Synagogen in Gelderland; Z. 
Kolks: Joodse graftekens in Gelderland [ met veel 
namen]. 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: 
mevr. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 
26, 3255 VJ Oude Tonge; http://www.genealogie
flakkee.nl), nieuwsbrief, 12e jg., nr. 2, aug. 2007. 
Genodigden voor een begrafenis [van Kaatje 
Kievit in 1899, er. Aren van Noord]; Stamreeks 
Oosterling [Cornelia Oosterling (tr. Oude Tonge 
1856 Dirk de Bey) > Jacob Oosterling er. Klaasje 
Zwerus]; R. van der Meer: Kanttekeningen bij het 
totstandkomen van de Kwartierstaat [Boger
man/Boogertman, Van Weel]; F. van Heest: Een 
Ouddorper trekt ten strijde [Jan Corstiaans van 
Heest, geb. Ouddorp 1793 (exm. Waterman)]. 

GM kwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 1, len
te 2007. A. Heering: Onbekend maakt onbemind 
[naoorlogse woonwijken]; Het Utrechts Archief: 
Twee huizen vol geschiedenis; Het Boekhoven
complex na dertig jaar; De toekomst van de Leeu
wen berghkerk. 

Idem, nr. 2, zomer 2007. H. Zijîstra: Zwitserse 
mode op de Utrechtse heuvelrug [chaletbouw]; 
N. Stoppelenburg: Jeugd in Het Utrechts Archief; 
Vrouwengeschiedenis toegankelijk voor scholie
ren; Lusten en lasten, belastingen van lang gele
den; F. Vogelzang: Dodenakkers; Boerderij van het 
jaar 2007 [Nattegat, op de grens van Woudenberg 
en Scherpenzeel; familie Wolswinkel]; Erfgoed 
en wetenschap: P. Vesters: De mol e n . Al bijn" 1000 

jaar baken in het landschap. 
Idem, nr. 3, herfst 2007. B. van Santen: Johan Izak 

Planjer (1891-1966). Architect [geb. Leiden (exm. 
Nieuwenhuyzen)]; N. StoppelenburgJJ. van der Meu
len: De zeereis [verslag gemaakt door Cornelis de 
Jong van Rodenburgh 1786-88; geb. Oudewater 
1762]; Secretariaatsgebouw Jaarbeurs [architect 
Petrus Johannes Elling(1897-1962)]; Onzekerheid 
als rode draad door de geschiedenis van museum 
Huis Doorn. 
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Historische Kring Eemnes (secr.: R.T. van der 
Schaaf, Hasselaarlaan 46, 3755 A W Eemnes; lidm. 
€ 14,- p.j.; www.historischekringeemnes.nl), jg. 
29, nr. 2, juni 2007. De Mariaschool voor Basison
derwijs 1965-2000; De geschiedenis van de Open
bare Basisschool 'De Zuidwend'; De Protestants 
Christelijke Basisschool De Wegwijzer van 1970 
tot 2007 [alle bijdragen royaal geïllustreerd met 
(klasse)foto's]. 

Historische Kring West-Betuwe, Mededelingen, 
35e jg., 110.1, maart 2007. R.D. Timmer: Een wande
ling door Geldermalsen in de jaren vijftig [met 
veel foto's]; R. van Maanen: Witlof uit Beesd in 
1962; Baksteenfabricage in de West-Betuwe, deel 
5: Steen- en panovens te Geldermalsen. 

Historisch-Geografisch Tijdschrift, 25e jg. (2007), 
no. 1. In Memoria Rolf van Acquoy (1952-2007) 
en Hans Harten (1934-2007); E. Storms-Smeets: De 
locatiekeuze van Twentse fabrikantenbuiten
plaatsen 1800-1950; S. Visser: Historische geogra
fie en digitale vastlegging: een kritische analyse 
[voor onderzoek in de gemeente Reeuwijk bleken 
bestaande digitale systemen niet voldoende voor 
de doelgroepen, gebruikers op lokaal niveau en 
historisch-geografen zelf]; D. Smidt van Ge/der: De 
stad ·als monument: de plaats van het Centraal 
Station in Amsterdam. 

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap 
Crommenie; www.hgc-krommenie.nl), no. 46, 
juni 2007. C. Tuijn: Buurt- en speeltuinverenigin
gen; Sport uit vroeger dagen [Pieter Nielen (1913-
1989), schaatsen]; Interview met Klaas Wouda 
(1914); Honderd jaar 'De Volkswoning', deel 2. 

Het Kromme-Rijngebied,jg. 41, nr. 2,juni 2007. G. 
van Woudenberg: De drie watermolens in het Wij
kerbroek van Wijk bij Duurstede [15e-begin 20e 
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eeuw]; A. van Bemmel: Sprokkels uit de resoluties 
van het Wijkse stadsbestuur [uitzettingen uit de 
stad; trof vooral ongehuwde moeders]. 

Lek en Huibert Kroniek, 9e jg., nr. 2, mei 2007. 
R. Visser: Wetenswaardigheden [betr. het deter
mineren van zilveren objecten]; W: van Zijderveld: 
Lexmond in 1955; Verv. Het gemeentewapen van 
Lexmond, een probleem (2); Uit de 'Leerdammer' 
van 70 jaar geleden. 

Idem, nr. 3, aug. 2007. W. van Zijderveld: Lex
mond in 1956; Idem: De Lexmondse gemeente
vlag; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; 
Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (1) [o.a. 
de laatste twee bakers: Pieternella Alida Verrips 
(1869-1942) tr. Meijer van der Hagen; Aartje Zij
derveld-de Gans (1876-1960)]. 

Mars et Historia, 41e jg., nr. 2, april/juni 2007. 
S.J. de Groot: De Witte Olifant in de zeeslag op 
Schooneveld juni 1673, of de afzijdigheid van De 
Ruyter bij de ruzie tussen Sweers en Tromp; 
J.C.H. Jansen: Oude kanons; B. van Ge/der: West 
Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de tiendaagse 
veldtocht in augustus 1831;J. Nuis: Schietinciden
ten in Amsterdam en Durgerdam, 12 en 13 mei 
1940. 

Nationaal Archief Magazine, 2007/2. M. Leidel
meijer/]. van Langen: Afscheid van Indië. Zoektocht 
naar onbekende buitenlandse archiefstukken 
over de dekolonisatie van Nederlands-Indië [bui
tenlandse bronnen opsporen en bijeenbrengen in 
een digitale onderzoeksgids ]; M. Fennema: Met ge
sloten hart. De pragmatische loopbaan van Hans 
Max Hirschfeld; S. Barbier: In onderzoek. Mo
nument op papier voor Indische Armeniërs [in
terview met Armèn Joseph (86), die - in na-/op
volging van zijn oom E. Zorab - onderzoek doet 
naar de Pers-Armeense diaspora richting Europa, 
India, Zuid-Oost-Azië, China en de Filippijnen]; 
M. Wilschut: Vraatzuchtige letters en lijnen. De 
taaie strijd met de ijzergallusinkt; Op bezoek [bij 
de Bond van Nederlandse Militaire, Oorlogs- en 
Dienstslachtoffers]; Aanwinsten [Ministerie van 
Defensie. Collectie Archieven Strijdlcrachtcn in 

Nederlands-Indië, (1938-1939) 1941-1957 ( 1960 ). 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxrv, no. 3, juni 
2007. B. de Keijzer: Een familiekroniek herkomstig 
uit Duitsland [begonnen in 1679 door Franciscus 
Daniel Fissler; voortgezet door nazaten Martin, 
Foock/Focke en Schiethart; genealogieën Fissler 
(17e-begin 18e eeuw), Martin (o.a. te Mentoulles/ 
Val Cluson, Schwabendorf en Goch; 17e-18e eeuw) 
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en Schiethart/Schieters (afk. van Gent/B; te Rot
terdam, Gorinchem, Amsterdam; 18e-19e eeuw); 
transcriptie]; K. Kuiken: Papenkroost in Haarlem: 
(De) Ro(e)p(er(e)) [verwantschap met Suiker, De 
Woester, Van Zaanden/Van Dordrecht; Frag
ment-parenteel, uitgaande van Jan van Zaanden, 
schepen van Haarlem, leefde (1280) 1300-1313, met 
o.a. Roeper, Van Tetrode, Van Bakenes, Snel, Van 
Adrichem, Kannegieter, Van Veen, Van Teffelen, 
Lakeman]; K.P. de Bree: Een Zeeuwse verwante en 
een Zeeuwse tak van het geslacht Van Coucke
lenbergh [aanv. op de publicatie in NL, CXXIII 
(2006), 57-69, uit de genealogische verzameling 
van mevr. H.A. Gijsbertse in het Genealogisch 
Centrum Zeeland te Middelburg; nageslacht van 
Pauwels van Coeckelberch, uit Brussel, tr. (3) Goes 
1604 Magdalena Jans; zes generaties]; R.A. van der 
Spiegel: De juiste sterfdatum van Jan van Renesse 
van Wulven Jansz [1493]; Nieuwe bronnen. P. 
Brood: Repertorium van ambtsdragers en amb
tenaren 1428-1861 [online raadpleegbaar databe
stand: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projec
ten/Repertori um]. 

Een nieuwe chronyke van het Schermereiland, jg. 
24, nr. 2, juni 2007. Zerkenvloer Graft. Een ver
slag van de restauratie; D. Mantel: Een koord met 
uitstulping [Oterleek; 'een sfeertekening van het 
leven 150 jaar geleden aan de hand van processen 
verbaal']; Hoe een dorp in 3/4 eeuw kan verande
ren (zoals Oterleek van ca.1925 tot heden). 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 21, nr. 
1, april 2007. Idem, nr. 2, juli 2007. J. van Geel: Was 
de oude spinster eigenlijk een man? Stereotiepe 
beelden van de textielnijverheid overboord gezet; 
O. Thiers: De roomse praktijk van het Tilburgse 
arbeidersvolk; Het is heerlijk in Oirschot [Heem
kundekring 'De Heerlijkheid Oirschot']. 

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: G. 
Booms, Slotlaan 22, 7041 BK 's-Heerenberg; 
gbooms @hetnet.nl;www.heemkunde.nl), nr. 65, 
maart 2007. G. Bisselink: Johan Baptist, graaf Van 
den Bergh en Hohenzollern [1728-1781]; Het Pan
nerdensch Kanaal 1707-2007; Achterhoek - Graaf
schap - Liemers; Geestelijk Erfgoed (20). Drie 
zusters van Julie Poste! [Maria J.W. Booms (geb. 
1936), haar tante Johanna E. Booms (1911-1996; 
met kwn. Ruijling, Varwijk, Segers) en Henrica 
Th.W.M. Braam (geb. 1936; met kwn. Martens, 
Egberts, Van Loon)]. 

Idem, nr. 66, juli 2007.J. Thoben: Het Oorlogs
monument in 's-Heerenberg [achtergronden; ka
pelaan Reinier Hegge; werkcomité; namen van 
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herbegravenen; keuze kunstenaar; de namen op 
het monument; genodigden bij de onthulling]; 
Herman van Remmen [de beeldhouwer van het 
monument, geb. Velp 1889, over!. Den Haag 1967; 
beknopte stamreeks]; Burgers' Dierenpark. 

De Omroeper (Naarden), jg. 20, nr. 3, sept. 2006. 
A. Verweij: Het Kinderhuis van het Leger des Heils 
te Naarden. Anonieme schenking van een ruim
hartige familie; H. Schaftenaar: Stratego voor prui
kendragers. Amsterdam tegen de versterking van 
Naarden in de 17" eeuw; Laag Bussum op de kaart 
van Krayenhoff(1796); Willem Witsens stemmige 
etsen van Valkeveen. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen.Ver. Prometheus, 15' jg., 
nr. 4, juli-aug. 2007. De onderwijzers, de intellec
tuele elite op het platteland (slot); J.R. Marquart: 
Een burgemeester in oorlogstijd [Hubertus Jo
hannes van Bennekom, ged. Amersfoort 1796, 
tr. 1822 Johanna Ph. Lochman van Königsfelt; 
1822 schout (vanaf 1825 burgemeester) van Doorn 
tot 1880]; H.M. Lups: Onderzoek naar huizen en 
percelen in Delft; Idem: Van wie ben jij er een? 
[DNA-genealogie; http://erfelijkheid. verzamel
gids.nl/ ; definities verschillende genealogische 
opstellingen]; Verv. Beroepen van toen (rijglijfma
ker- roedrager); Verv. Het geslacht met de takken 
Ro1neyn, van Driel en van der Linde uit Groote 
Lindt (slot); H.M. Lups: Oorlogsschatten op zolder 
[Oorlogs- en verzetsmusea ontvangen graag de 
tastbare herinneringen]. 

Oud-Wageningen, jg. 35, nr. 2, april 2007. A.C. Ze
ven: Kreeg Wagen vene ofNye Wageningen in 1263 
stadsrechten?; A.G. Steenbe,gen: Ex-libris van P.A. 
Oostveen [ 1914-1996, priester]. 
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Publications de la Société Historique et Archéolo
gique dans Ie Limbourg, deel 142, jaarboek 2006. 
R. de la Haye: 'Locus iste sanctus est ... '. Over het 
iconografisch programma van de kapitelen van de 
kooromgang van de Onze Lieve Vrouwekerk van 
Maastricht; H. Conrad: Eine Brabanter Rechnung 
des Landes Dalhem aus der Zeit urn 1368 [in het 
archief van de Freiherren von Fürstenberg in 
Herdringen]; G.H.A. Venner: De leden van de rid
derschap van het Overkwartier van Gelder in de 
jaren 1540-1580 ['analyse van ridderschap, adel en 
bestuur'; bronnen, institutionale aspecten, om
vang, deelname landdag, alfabetische lijst van le
den (o.a.: Van Asselt, Van Bocholt, Van Boedberg, 
Van Brempt, Van den Bylandt, Van Darth, Van 
Egeren, Van Erp, Van Eyll, Van Hoenselaer, Van 
Holthuysen, Van Holtmoelen, Spee, Van Vlodrop, 
Van Wachtendonk]; P.G.H. Vullings: Geacht en 
veracht, genezer en beul. Scherprechters van het 
Overkwartier van Gelre, 1582-1811 [inleiding over 
ambt, positie enz. en levensbeschrijvingen. Bij
lage 1: Scherprechters Hof van Gelre te Arnhem]; 
I.M.H. Evers: Een parochiekerk in de achttiende 
eeuw: het interieur van de Sint-Nicolaaskerk te 
Maastricht [Bijlage 3: biografische gegevens Re
nier Delcommune (1736-1814) en Henri Vivroux 
(1737-1807)]; J.M. Lemmens: Archiefselectie in de 
Franse tijd. Het 'bureau du triage des titres et pa
piers' in het departement van de Nedermaas 1798-
1803 [Bijlage 1: Overzicht bewerkte archieven van 
kerkelijke en enkele wereldlijke instellingen. Bij
lage 2: ... idem .. van rechterlijke archieven] . 

Seijsc. 2007-II. L. Visser: De Zeister Zuivelindustrie 
[vier melkfabrieken vanaf eind 19e eeuw]; R.P.M. 
Rhoen: Van de hofstede Hoog Kan je tot de buiten
plaats de Breul, Deel 2 [Jan Kol (II) en (III); 1828-
1898; Rente Linsen (1881), Dorrepaal - Manuel 
(1883), Vercruijsse, Reineke (1912-16), May (1916)]; 
V.A.M. van der Burg: Een aangenaam bestaan. Het 

.... ___,_.., 
de Zeister tutar'4)1aat.oon 

De Zeister 
Zuivelindustrie 
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dienstpersoneel op de Zeister buitenplaatsen [on
derzoek in memories van successie, vanaf 1805 
in afschrift aanwezig in het Zeister Gemeentear
chief; vijftien buitenplaatsen]. 

Idem, 2007-III. Themanummer: Open Monu
mentendag 2007. Moderne monumenten 1900-
1965; Bouwstijlen 1895-1940. 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel (werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel'; 
abonnement € 9,- p.j.; p/a Gemeentelijk Histo
risch Museum, Kerkstraat 5, 1191 JB Ouderkerk 
a/d Amstel; histori @xs4all.nl), jg. 23, nr. 1, april 
2007. Th. vonder Dunk: De vorige katholieke kerk 
van Duivendrecht. Een vroeg werk van de archi
tect Robertus van Zoelen uit 1840 [zie ook Am
stelodamum, XCIII (2006), no. 5, pag.13 e.v.]; Her
begraven op Karssenhof [Van der Velden; 1928]; 
Nieuws van lang geleden [1961]; P. van Schaik: 
Barendina Hendrina de Wilde [1807-1869 (exm. 
Overweg), er. (1) Bernard Conrad Weber, er. (2) 
1852 Hendrik van Schaik]; P. Roos: Benningh in de 
bedstee [korte geschiedenis van de waterbeheer
sing tussen Amstel en Vecht; Jan Benningh legt 
in 1524 drie dammen]. 

Idem, nr. 2, aug. 2007. P. van Schaik: Jacob Tib
be, schoolmeester, koster en voorzanger in een 
roerige tijd [in 1787 opvolger van de overleden 
Pieter du Marchie; geb. Woerden 1765 (exm. Van 
der Hout), over!. 1838, tr. Woerden 1785 Maria 
de Koning (1764-1831; exm. Paling]; Tentoon
stelling 'Jan Benningh en de dam in Ouderkerk'. 
Herkomst van de objecten; Nieuws van lang ge
leden [ 1961]; Raadsels bij de eerste steen van de 
gereformeerde kerk [door Zacharias van der Meij 
(1830-1920) in 1919]. 

Stad & Ambt (Almelo), 15e jg., nr. 2, april 2007. 
R. Kampman: Drie buitenlanders eeuwen geleden 
op doorreis in Almelo [de Engelsman Jonas Han
way, de Italiaan C.A. Pilati en de Deen J. Ade
ler]; Westerhuis schenkt meer dan een eeuw een 
stevige borrel [café, slijterij, kruidenierswinkel; 
Klaas Westerhuis (geb. Emmen 1895), tr. Antonia 
Schreuder, caféhoudersdochter]; Tijd van leven 
in de Twentse textiel (4); Jan en Eva Fecguson 

schonken hun Almelose huis aan twee stichtin
gen [Jan Ferguson er. Leiden 1942 Eva Hooykaas; 
zenuwartsen]; Streekschrijver Jan Tutte! (1943-
2006);Jan Gierveld (1935-2005) [kunstenaar]. 

Idem, nr. 3, juli 2007. H. Holtmann: Herenmode
zaak van Pezie was 101 jaar een begrip in Almelo 
[gesticht in 1873 door Herman Pezie];Jan Nijhoff 
- de man van 1000 trouwerijen [als ambtenaar]; 
C. Heldeweg: Een koninklijke onderneming in 
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'een land van spinners en wevers'. De wortels van 
ruim driehonderd jaar ondernemerschap [Salo
monson, Ten Cate]; Verv. Tijd van leven in de 
Twentse textiel. De Beerzer komaf van Gerrit Jan 
Kortman (5-slot). 

Stad en Lande (Vereniging Stad en Lande Schou
wen-Duiveland; secr.: R. Keizer, Postbus 70, 4300 
AB Zierikzee; contr. € 15,- p.j.; www.stad-en-lan
de.nl), no. 118, 44e jg., april 2007. B.Blikman-Ruiter
kamp: Wonen en trouwen in groepsverband. Hon
gaarse vluchtelingen op Schouwen-Duiveland in 
1956 en 1957; Een gesprek met Jaap Schoof, voor
zitter van het bestuur van het Watersnoodmuse
um 1953; Gedenksteen uit het boerenhuis van de 
ambachtsheren van Weiland te Ellemeet [familie 
Hoogenboom, 18e-19e eeuw]. 

Idem, no. 119, aug. 2007. NN: 'Zijne slimheid 
kent geene palen'. Een ondernemend knaapje uit 
Brouwerhaven in de negentiende eeuw [Cornelis 
van Akeloo, geb. ald. 1812, zoon van dienstmeid 
Krina van Akeloo (over!. 1842)]; A. Flikweert: Een 
familie Cats sinds de achttiende eeuw op Schou
wen-Duiveland [17e-20e eeuw]; Muurreclame in 
Dreischor. 

De Stamboom (Vereniging voor Familieonder
zoek Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.; secr.: C. Slui
mer-de Groot. Oranj estraat 52, 3361 HS Sliedrecht; 

contr. min. € 15,- p.j.; info @destamboomslie
drecht.nl; www.destamboomsliedrecht.nl), jg. 9, 
no. 1, maart 2007. Schilderij Pieter Korsz Visser 
(1798-1868); W. van den Herik: Uit de archieven [Hu
welijks Bijlagen Gerrit van den Herik- Cornelia 
van Houwelingen, Hardinxveld 1815 ]; M. Mulder
Faassen: Jacob Juch [de blinde predikant; Enkhui
zen 1819- Harderwijk 1883; fragmentparenteel]. 
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Steengoed (Stichting het Utrechts Monumenten
fonds; www.umf.nu), nr. 44, april 2007. C. Diepen: 
Een huis van binnenuit. Kromme Nieuwegracht 
33 [bouwgeschiedenis met bouwtekeningen; 
oudste vermelding in 1436, eigenaar Willem van 
Bakerweerde; Van Amstel van Mynden (1550), 
Beunings (1617), Harthals, Voet (1654), Martens 
(1766-1870), Merens (1870-1901)]. 

Traditie, jg. 13, nr. 1, voorjaar 2007. Vlöggelen in 
Ootmarsum. Een bijzondere Paastraditie; Wat 
eten wij met het ontbijt; De zin en onzin van 
spreekwoorden; Beiaardier Jacob van Eyck [over!. 
Utrecht 1657]; De theepot; Pijlstaartolie goed voor 
spieren en gewrichten. 

Tussen de Voorn en Loevestein, nr.130,jg. 43, april 
2007. Rectificatie nr. 129 [ de auteur van het artikel 
over de kelder van het Maarten van Rossum huis is 
K.Emmens];J.Jongen: Willem Naessens (1862-1915), 
pianist en zakenman [tr. Kediri 1887 Mia Warde
naar]; Verv. Dagboek van een Gamerense boer (2) 
[Lambertus Kerkhoff(1868-1925), tr. 1899 Maaike 
H. Spiering]; Nieuws van het Streekarchief. 

Urker Volksleven (Vereniging 'Vrienden van Urk'; 
Urker Museum 'Het Oude Raadhuis', Wijk 2-2, 
Urk), 34e jg., nr. 1, febr. 2007. Wedstrijd tussen 
Urker botters [1920; winnaar Harm Oldenhof 
(Vollenhove 1890 -1973), tr. Aukje de Vries (exm. 
Hakvoort)]; Bekendmaking [politieblad 1873; 
verongelukte bemanning o.a. Jan Meindertsz 
Woorten zoon Jan]; De Kamper Spaarbank. 

Idem, nr. 2, mei 2007. Aalkuilen oftewel aol
kuulen; Het verhaal van een veearts [G. Lubbe
rink, 1894]; Portrettengalerij [Willem Baarsen 
(1849-1935), tr. 1875 Marretje Post]. 

Idem, nr. 3,juli 2007. Verv. Een verhaal van rond 
1900 met als titel Urk (7); Verv. De IJsselmeervisse
rij 1931-1940 (4); Polen redden de Noord-Oostpol
der; Boomen van het kerkhof [personen, die in 
aanmerking kwamen voor het hout van gerooide 
iepen; 1944]; Verhalen op grafstenen [Cornelis 
Post en zijn vrouw Pietertje Nentjes, verdronken 
1930]; Portrettengalerij [Jan Baarman (1893-1977) 
tr. Annetj e Baa rssen (1.8 99- 1963); Jacob Pie t e rs ter 

Beek (1918-1985)]. 

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loe
nen; secr.: mevr. E. Edel, Vreelandseweg 25a, 3632 
ER Loenen; www.hkgl.nl ), nr. 26, mei 2007. M. Ken
nis m.m.v. W. Mooij: 150 jaar strijd om de kleuters 
in Loenen [bewaarscholen]; Waterpeilbeheersing 
in de polders ten Westen van Vreeland/Loenen; In 
gesprek met Pieter Doornenbal [geb. Nieuwer
sluis 1931 (exm. Randeraad)]. 
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V elisena (Historische Kring Velsen; sec r.: mr. J. J. G. 
Buijsman, Charlotte de Bourbonlaan 8, 2082 BJ 
Santpoort; www.historischekringvelsen.nl), jg. 
15 (2006). J. Morren: Het huis op de hoek van het 
voor bos in Tolsduijn; H. Blank: Crisis en stakingen 
in het stoomtrawlerbedrijf te IJmuiden in de peri
ode 1929-1940 [ voormannen J. Brandsteder en G. 
Blaas]; Monumentenzorg Velsen sinds 1950. 

Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 29, nr. 3, aug. 
2007. 'Als vader leest, gaat hij niet naar de kroeg'. 
Aspecten van Leidse boekcultuur tussen 1850 en 
1914; In Memoriam Dirk Jaap Noordam: histori
cus van Leiden (1941-2007); Website over de kruit
ramp in Leiden [www.kruitramp.nl]. 

Vittepraetje, ne jg., nr. 2, juni 2007. N.C.R. de Jong: 
Carolus Linnaeus, waarom naar Harderwijk? 
[met gegevens van 22 Zweedse studenten die te 
Harderwijk promoveerden in de geneeskunde 
1700-1735]; NederlandscheJaerboeken (deel 1768) 
nr. 3 [tekst over Harderwijk]; H.P.W.A. van Aalst
Houbraken: Lezing over Archieven, schatkamers 
van geschiedenis; Van alles wat ver-EEUW-igd 
(33) [1907]; R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of 
Hierders (31) [nageslacht van Joannes Jacobus 
Germans (geb. Geertruidenberg 1790; exm. Van 
Lotteren), tr. 1843 Johanna Foppen] . 

Volkscultuur Magazine (www.volkscultuur.nl), 
jg. 2, nr. 1, voorjaar 2007. De artistieke kant van 
volkscultuur; Alledaagse kunst; Borduren in Ne
derland; De tegel in Nederland; Tatoeage. 

Idem, nr. 2, zomer 2007. Hierin o.a. de onder
werpen Internationaal Danstheater, Streektaal
beleid, Folkloristische optocht in 1928 in Borculo; 
Verslag Festival Gezondheid in Utrecht, Histo
risch besef in Amerika en Australië. 

De Vriendenkring (Vereniging Vrienden van 
Schokland; secr.: C. Hendrix-Mocking, Oud-Em
meloorderweg 18, 8308 PK Nagele; www.schok
land.nl), 47e jg., nr. 2, zomer 2007. Aaldert Pol, 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau; E. de Boer: 
Historische foto's uit de Noordoostpolder (1); 
Naai- een Flcvoland;:;c canon -z; R. Kuipc:r; Pioniers. 

De beginjaren in Oostelijk Flevoland. 

Waver 't Vj enne. Kwartaalblad van de Vereniging 
Oud Vriezenveen (Historisch Museum Vriezen
veen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen; open: 
ma t/m vr van 10.00 - 17.00 uur; vereniging@ 
oudvriezenveen.nl; www.oudvriezenveen.nl), nr. 
18 (2007). B. Dogger-Reurink: Reinata Heemskerk: 
'Het ruikt naar Vriezenveen!' [logeerde als Rot-

terdams bleekneusje bij het echtpaar Dam - Kris
tiaans, grootouders van de schrijfster]; De laatste 
broodjagers [Hendrikus Kerkdijk (1862-1945) en 
broer Albertus (1864-1943)]; Fietsen in de karren
sporen van Jacob Z. U. Kruys [1826]; ASV '57: 50 
jaar voetbal in Aadorp; Supporters DETO 40 jaar 
[met namen van oprichters en bestuursleden]; H.J. 
Kobes: Initiator van de Rotterdam Bank. Jan Ja
cob Vroegindeweij [geb. Rotterdam 1902 (exm. 
Luijendijk), tr. 1927 Engelina Maria Voeten]; In 
de buurte van Smids Evert [Evert Peereboom]; 
OPEL-miniaturen van Albert Kroeze; K. van den 
Berg: The Lame Duck [vertaling van het dagboek 
van S/Sgt. Jerome Morris, staartschutter van een 
in 1944 neergestorte bommenwerper]; W. van den 
Be1g: Herinneringen van een onechte bleekneus; 
Het levensverhaal van Mina Roelofsen-Eshuis 
(fragmenten) [Hermina Berendina Eshuis, geb. 
Vriezenveen 1899]. 

Westfriese families, 48e jg., no. 2, juni 2007. Verv. 
Familie Winkel [parenteel met o.a. Koomen, 
Govers, Bierman, Jonker, Burger, Clay, Rooker, 
Bontekoning, Schmidt]; Verv. Parenteel Vis [met 
Krijger]; NN: Hulleman, een klein stukje genea
logie [te Hoorn, Twisk; 18e-19e eeuw] . 

West-Frieslands Oud & Nieuw (Historisch Ge
nootschap 'Oud-West-Friesland'), 63e Bundel 
(1996). J. Mol: Het oog op Noorder-Koggenland; 
V.J. Nobel: Reeds in 1571 vloeide er (eet)geld uit de 
waterschapswereld in kassa 'Gulden Vlies' [her
berg; schouwburgzaal]; A. van Zoonen: 1446-1996: 
550 jaar kermis in Hoorn; P. Briefftes: De Tolweg 
in Hoogkarspel [met namen van pachters van het 
tolhek en eigenaren van het tolhuis]; E. Dekker: 
Venhuizer Jan Rood (1825-1901) eerste van zes 
generaties bakkers Rood; V.J. Nobel/C. de Bakker: 
'Avenhorn en Omstreken': een centenveiling; A. 

Lantman/]. Zutt: Ariën Kroon, een romanticus uit 
de Waarlandspolder [1830-1915, zoon van Ariën 
Kroon en Maartje Slotemaker, tr. 1855 Trijntje 
Bos uit Oude Niedorp]. 

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging 
Harenkarspel; secr.: P. Kruijer, De Praam 19, 1747 

TK Tuitjenhorn; hisverhar@live.nl; contr. € 7,
p.j.), nr. 31, 16e jg., april 2007. Verv Jeugdherinne
ringen van Klaas Vlam van 1923 tot 1947; August 
Lammert Sötemann, 1920-2002. Neerlandicus 
met een indrukwekkende staat van dienst; Lezing 
over Geesterambacht [samenvatting]; 80 jaar Vin
centiusschool [met lijst van schoolmeesters of on
derwijzers te Krabbendam 1623-1799]. 
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Zijper Historie Bladen (Historische Vereniging 
De Zijpe; secr.: J. Rampen, Postbus 14, 1750 AA 
Schagerbrug; contr. € 20,- p.j.), 25e jg., nr.1, maart 
2007. Verv. Gerrit Swarthof, een leven. Kastelein, 
slager en politieman in de Zijpe, deel 2 (1801-1833); 
L.F. van Loo: Zuivel uit De Zijpe. Melkveehoude
rij, rundveeverbetering en zuivelbereiding sinds 
de bedijking. Deel 1: tot 1880 - kaasmaken op de 
boerderij;]. T. Bremer: De kaart van het Koegras van 
Dirk Pietersz Abbestee (1672); L.F. van Loo: Crijn 
Vroom Morra, (Hoofd-)onderwijzer der jeugd in 
't Zand (1843-1888) [geb. Medemblik 1816, zoon 
van Jan Morra en Neeltje Vroom, tr. Muiden 1842 
Dorothea M. C. Rechtien]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 16, nr. 3, sept. 2007. Verslag 
van de lezing over namen en woonplaatsen in 
de archieven door de eeuwen heen [door A.F.M. 
Reichgelt]; P.M. Kemkamp: Bloemrijk maar toch 
niet mooi [Cornelis Kruijf te Amersfoort, man 
van Anna Venendaal; 1761];].A. Uitenbogaart: Een 
vergeten held [prof. dr. ir. Johannes Wilhelmus 
Huibert Uytenbogaart (1897-1964)]; T. Hartman: 
Nogmaals graven in de Oude Kerk van Soest 
[vondsten en hypotheses door verdere speurtocht 
naar Cornelis de Cruijf (1658) - waaronder een 
onttovering- en mogelijke betrokkenheid van de 
familie Schimmel te Leusden en Soest]; P. Welling: 
Passie voor Amateurtoneel [Richardus Antonius 
Welling (1892-1974; exm. De Greet); levensbe
schrijving; stamreeks > Joost Jacobse Welling tr. 
Amersfoort 1702 Aertjen Anthonis (Hoender
beek)]; Uit de Werkgroep Notariële Aktes [De 
Wijs (1631), erfgenamen van Jacob Wouters Both 
(Gouda, 1631), Baddel (1632), De Goijer (1635)]; 
Uit de Werkgroep Transportaktes [Van Dolre 
(1558)]; Project kadastrale atlas Utrecht; Histori
sche tijdbalk van Amersfoort online. 
Apeldoorn e.o., 2007, no. 3. Kwartierstatenavond 
[van 14 inzendingen van één of meer kwartiersta
ten werden de wetenswaardigheden uit de gege
vens (meestal) rond 1800 (vijf of zes generaties) 
beknopt weergegeven]. 
Bulletin van de afdeling Achterhoek en Liemers, 
15e jg., nr. 3, sept. 2007. J. Bazuin: Parenteel van 
Barend Obelink [ged. Aalten 1759, tr. Elisabeth 
Seynhorst; Obeling, Oblink, (van der) Wilk]; 
H. van Aken: Een actief Gelders Archief; E. van der 
Heijden-Besemer: Beroepsnaam Besemer is geen 
bezembinder [familie afk. van Esslingen bij Stutt
gart; wijnboeren- en handelaars al in de 14e eeuw; 
wanneer de nieuwe wijn geproefd kon worden 
werd een bezem uit het raam gehangen]. 
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Gens Propria (Kennemerland), nr. 49, sept. 2007-
3. H. van Fehus: Bilderbeek's Sigarenmagazijn [ei
genaar Bernardus van Bilderbeek, geb. Haarlem 
1853 (exm. Van Eijk)]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 71, jg. 21, nr. 3, 
sept. 2007. T. Schoehuijs: Een praatje bij een plaatje 
[het portret van Albert Johannes Tolsma (1794-
1831)]; A.C. Brouwer: Over Brouwer en Bo(o)ij in 
Sint Pancras en een klein Sjineesje op Taiwan 
[genealogie Brouwer met twee oudere generaties 
aangevuld: Jan Aarjensz Brouwer, zoon van Aar
jen IJsbrands Booij te Broek op Langedijk 1730]; 
Verv. Armenzorg in Alkmaar begin 19e eeuw (2) 
[met namen van gealimenteerden, sept. 1826]; F. 
de Ridder: Kwartierstaat van Grietje Zwakman 
[geb. Bergen 1885, tr. ald. 1905 Simon Hoog
vorst; -, Kolles, De Wit, Stuurman]; B. Lems: 
Publieke meisjes te Alkmaar anno 1814; J. Leek/]. 
Lauwe: Genealogie Louwe/Zeeman (1) [de oudst 
bekende generatie wordt gevormd door de ver
moedelijke broers Arie, Pieter, Japik en Jan en 
zus Kniertie Louwerisse, geb. rond 1700, wonend 
te Bergen]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 45, 14e jg. 
[2007], no. 3. Verv. Genealogisch onderzoek in het 
oude Indië. Hoe pak ik dat aan? (2) [verkorte weer
gave van een lezing]; Presentatie van de stichting 
'Gerrit Alje Toxopeus 1852'. 
HuppelDePup (Groningen),jg.14, nr. 3,sept. 2007. 
W.G. Doornbos: N aamslijsten. Boetes voor schouw
bare objekten in Niebert, Nuis, Marum en Noord
wijk 1757; M. Glas: Doden Den Ham en Fransum 
[1684-1716]; A. Veldhuis m.m.v. H. Hartog: Lucas 
Calmes en zijn huwelijksleven [tr. (4) Groningen 
1653 Roeleffien Hindrix]; M.J.A. Vooijs: Geschiede
nis van het huis Akerkstraat 20 en zijn bewoners 
[eigenaren: Vechter, Dentink (1714), Ising (1741), 
Alegonda Clara Gockinga (van 1783 tot 1831)]; K. 
Gräper: Zegge(n) en schrijve(n) (4) [Karel Horse was 
niet dezelfde persoon als Karel Hotze]; A. Veldhuis: 
Onbekende bron: computer, geïnspireerd door 
een lezing; Allem@@l digit@@l (22). 
Kempen- en Peelland, jg. 15, nr. 3, sept. 2007. 
A.C.M. Neggers: Oirschotse brouwers en bierver
kopers in 1527 [geschil met Henrick van Merode, 
heer van Oirschot]; G.P. Smits: Kwartierstaat Gijs
bertus Petrus Smits [geb. Oirschot 1944; - , Kroot, 
Van Erp, Van Dommelen]; T. Bocxe: Moederslijn 
van Veerle Henriëtte Margaretha Bocxe [geb. Til
burg 2006; Rens, Van Herk, Fiers, De Beijer, Van 
Diessen, Corstiaans, (patr.)]; G.J.H. van Dijk: Kwar
tierstaat Edith van Dijk [geb. Amersfoort 1973; 
5 gen.: Van Dijk (te Hilversum), Lenderink (te 
Angerlo), Van Veen (te Rotterdam), Van der Mast 
(te Moerkapelle)]. 



Kwartier van Nijmegen, jg. 16, nr. 3, sept. 2007. 
N.A. Hamers: Het portret van ... Het echtpaar Ha
mers - Brouwer [tr. Sneek 1884]; E.Jagtenborg: Bij
zondere vondsten. Het portret van Derk Evekink 
en Anna de Haas [1797]; H. Fransen: De Berken
bosch te Malden; Archiefvondsten, publicaties 
[o.a. Sluiters (te Lochem 1742), Holtgreeff(1661)]; 
H. Fransen: Kwartierstaat Willem Frederik Mul
der [1910 Nijmegen 1994; 6 gen.:-, Engelen, Ren
gers, Legerstee]; Pachtpenningen voor Vrouwe 
van der Moolen [1698]; Verstoorde familiever
houdingen [tussen Mechteld van Randwijck en 
dochter Sophia Rengers geb. van der Moelen; 
1699]; Maldense Armenzorg [1793-94; ontvangs
ten en uitgaven]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 46, sept. 2007. 
Brieven aan de gouverneur [1815; Verberkt, 
Bouwmans, Schraven]; Parochie-geschiedenis 
(20). Parochie H. Lambertus te Groot-Linden [met 
lijst pastoors 1565-heden]; Nieuws van emigran
ten (4) [1897]. 
Rijnland, afl. 35, 12e jg., nr. 3, sept. 2007. H. Werk: 
Onaangepast gedrag van Pieter Laterveer [geb. 
Leiden 1835, over!. Den Haag 1893; werd vijfmaal 
opgesloten in Ommerschans]. 
West Noord-Brabant, jg. 17, nr. 3, sept. 2007. Verv. 
Afstammelingen van Jan Willemse van Dijk, met
selaar te Steenbergen (deel 6) [o.a. te Bergen op 
Zoom, Haarlem]; A. van Meer: Kwartierstaat van 
Adrianus Keijzers [Raamsdonk 1939-Eindhoven 
1996; 5 gen.:-, Luyken (te Princenhage), Boot (te 
Etten-Leur), Smits (te Geertruidenberg)]; Verv. 
Kwst. Gerardus Schrauwen [generatie VI]; A. van 
Meer: Jacobus van Meer [geb. Rucphen 1834 (exm. 
Kas), zoeaaf; levensloop]. 

ITsseldelta, 21e jg., nr. 3, sept. 2007. H. Zanting: Hoe 
oud was Hendrikus? [Ekkel tr. Ambt-Hardenberg 
1822Janna Blotens]. 

Zaanstreek-Waterland, afl. 70, sept. 2007. Verv. 
Genealogie Van 't Hof(f) (slot); Verv. Kwst. Vero
nique Blok (3) [o.a. Van Well (te Afferden), Alke
made ( te Noord wijk), Van der Meer ( te Alkmaar), 
Sanders (te Helmond), Notermans (te Obbicht)]; 
I. Matthey: De zaak Klaas Klut, een gerechtelijke 
dwaling? [veroordeeld voor brandstichting in 
1846];].G. Voortman: Uit Duitse bron [o.a. uit doop
boek Menslage 1808-1829]; G. den Otter: Kwartier
staat van Jacob Groot [geb. Wormer1877, tr. Nigte
vecht 1904Johanna Cornelia Kemper;-, Veeken, 
Leguit, Koel]. 

Uit Familiebladen: 
Bergsma Bulletin, nr. 36, ue jg., Kerstmis 2006; 
nr. 37, 12e jg., Pasen 2007. De familiefoto [met le
vensschetsen van de kinderen van Jan Bergsma 
en Annie ter Horst; tr.1946]. 
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 26, dec. 
2006. Aan het woord ... Charles Hoogewoning 
[geb. Pella/Iowa 1872 (exm. Oudshoorn), slager, 
vroeg in 1915 octrooi aan op een verbeterde slach
tershaak]; Aanv./Wijz. Familieboek [Hogewo
ning, Hoogewoonink]. 
Blanckensteijn Bulletin, 18e jg., nr. 3, winter 2006; 
nr. 4, lente 2007. In de voetsporen van Opa Hans 
Blankensteijn en Bert Blankensteijn [voetbal]. 
Boissevain Bulletin, nr. 17, kerstmis 2006. Dr. Mia 
Boissevain (1878-1959); Willem Mengelbergen 
onze familie. 
Booij(y) Bode, jg. 2, nr. 4, nov. 2006. Verv. 'Brieven 
aan Krommeniers van een oud-Wormerveerder' 
[Joop, Ta(an)man, Booij]; Antje Booij (1890-1958) 
[tr. Jacob Jongejans]; Transcripties weeskamer
akte [Klaas Jansz Boij; 1769 Krommenie]. Idem, 
jg. 3, nr. 1, febr. 2007. Groepsfoto t.g.v. 50-jarige 
bruiloft van Jacob Bus en Jannetje Los (1860-
1910). Idem, nr. 2, mei 2007. De levensloop [van 
HenkBooy]. 
Bij Uitstek, jg. 6, nr. 3, dec. 2006. Van Werken
dam naar Dordrecht en nog veel verder (2). Het 
leven van Marinus Heijstek [over!. Nieuw Guinea 
1954]; De familie Heystek in Zuid-Afrika; Lode
wijk Evertse Heystek en Anneke Leendertse Ca
merman [tr. Almkerk 1730]. Idem,jg. 7, nr.1, april 
zoo7. W, I-Icistck: Van Zwijndrechtse Nieuwlichter 

tot Mormoon. Willem Heijstek 1799-1877 [met 
stamreeks Heijstek]; Scheve schaats? [Cornelia de 
Winter beviel in 1772 te Velsen van een kind van 
Wouter Dirksz Duijn (geb. ca. 1751); Hij tr. Velsen 
1790 Hendrina Andriesse Heijstek]; Het portret 
van ... Jan Gerrit Heistek en Sientje Visser [tr. 
Zaandam 1908]. Idem, jg. 7, nr. 2, sept. 2007. Ge
nealogie in de 21ste eeuw: DNA-onderzoek deel 
2 [Uitwijk-tak en Zeeland-tak Heijstek familie 
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van elkaar]; Peter Heijstek en Kuintje [de] Vos [tr. 
Dussen 1763]; Het portret van Antonie Cornelis 
(Kees) Heystek [De Werken 1881 - Nieuwendijk 
1967, tr. De Werken en Sleeuwijk 1905 Alida van 
der Stelt (exm. Kraaijo)]; directeur Adri Heijstek 
[geb. Kortgene 1918]. 
't Calcoentje/Toe Prees, 26e/17e jg., nr. 1, okt.-dec. 
2006; nr. 2, jan.-maart 2007; nr. 3, april-juni 2007. 
'Waaier'-kwartierstaat van Ada en Nora Deprez 
[geb. Oostende 1928 resp. 1933; 7 gen.: Deprez, 
Sinnaeve, Vanclooster, Bailleul, Calcoen, Vos
saert, Calcoen, Malengier]. 
Casa Clutia, nr. 63, dec. 2006. Uitbreiding foto
archief [Willempje Lips-Kluit (1897-1963)]; Leid
se UB [kocht een album amicorum van Adriaan 
Kluit (1735-1807) en een dito van Coenraet A. Kluit 
(1793-1854)]. Idem, nr. 64, voorjaar 2006 [= 2007]. 
Willem Capel en zijn 'muze': Sophia Kluit [tr. 
Den Haag 1894]; 1543: De 'eerste' Cluyt in Haar
lem?; Over Arie Cornelisz Cluyt en de ingewik
kelde familiebanden van zijn echtgenote Ermpje 
[Gabrels Braat, weduwe Adriaan Louwen van der 
Schoor; begin 17e eeuw]. 
Commeneecatie (Van Commenée, Van Com
menie), 19e jg., nr. 1, jan. 2007; laatste aflevering. 
Dieloff, wat een bijzondere naam! [zo heette o.a. 
Dielof Gerrits van Comene, ged. Woerden 1646]. 
Den Decker - Den Dekker bulletin. nr. 15, maart 
2007. Jeremias de Decker, had onze familie iets 
met hem? en zo ja: wát dan [geb. Dordrecht 1609, 
kruidenier en dichter te Amsterdam, geportret
teerd door Rembrandt; aanvulling familieboek 
met nageslacht van Abraham de Decker (ca. 1624-
ca. 1678/79) o.a. te Bruinisse w.o. tweemaal Jere
mias; Verv. Van Rentergem. 

DEN DECKER ~ DEN DEKKER 
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Familiestichting Van Dijke, Contactblad nr. 12, 6e 
jg., sept. 2007. H. van Dijke: Jacob van Dijke 1784-
1871. 50 jaar onderwijzer Openbare Lagere School 
te 's-Gravenpolder; Een Thoolse veldwachtersfa
milie Van Dijke; De geschiedenis van 'een saeker 
hoefken, genaemt "het Swaenekot" te Oud-Vos
semeer'; Het leven en werken van Pieter Hendrik 
van Dijke (1924-1997). 
Gebrühl (Uitgave van de Stichting Familie Brühl 
& en door partnerschap verbonden families; secr.: 
mr. H.B. Tillema, Borgerstraat 207-111, 1053 PK 
Amsterdam; 3driebas@wxs.nl), journaal 3, dec. 
2003. Onze Duits/Nederlandse stamouders Mar
tin Georg Brühl en Johanne Wilhelmine Friede
rike Louise Meijer [geb. Marburg 1860 resp. El
leringhausen 1857; tr. 1890]. Idem, 1e jg., nr.1, mei 
2004. Onze familie Brühl [en de familie] Van Son 
van/tot Gellicum. Idem, nr.3, 4e jg., mei 2007. In 
Memoriam Justus Willem Brühl, 1921-2007; een 
kapitein in de familie [Gilles Johannes van Son, 
1789]; Vier kasten vol [met familiearchief]. 
Graafwerk, 9e jg., no. 3, juli 2007. Op leven en 
dood [uit een interview met Karel Karssen (exm. 
De Graaff), over!. 2005; jaren 1940-45]; A.C. de 
GraaJJ: De eerste vijf generaties [parenteel van Jan 
Ariens Bastiaens de Graeff, tr. Babyloniënbroek 
1627 N eeltken Jans Teeu wen]. 
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•JAM ARIENJZ 8AJTIAEHIZ Dl! G.RAl!l'I'• 

Helm-Nieuws, volg-no. 89, 23e jg., nr. 1, winter 
2006. Annetje benoemt erfgenamen. Goudse na
latenschap in 1677! [Annetge Willems van der 
Helm]; 't Sluisje (1580-1834), een onbekend Rijs
wijks gehucht. Idem, volg-no. 90, 23e jg., nr. 2, 
lente 2007. Over Ariaantje en het geheim van de 
vroedvrouw! [Ariaantje Willems van der Helm 
(exm. Van Tol), tr. (1) Schiedam 1692 Jacob Rob
brechts van der Sprong, tr. (2) 1711 Willem Wil-
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lems Randel]. Idem, volg-no. 91, 23e jg., nr. 3, zo
mer 2007. Student (19) maakt testament. VDH te 
Utrecht bij notaris in 1728. Het tragische leven 
van Abraham [van der Helm (exm. De Kempe
naar), won. Soest]. 
Hettinga Stichting. nieuwsbrief nr. 11, dec. 2006. 
Kwartierstaat (5 gen.) van Jacobus Germanus Het
tinga [geb. Gaanderen 1921; -, Konst, Van Doorn 
(te Nijkerk, Winterwijk), Te Molder]. Idem nr.12, 
voorjaar 2007. Clasina Margaretha Hettinga [geb. 
1907 (exm. Engwerda)]; Kwartierstaat van groot
ouders van Sven Kramer [geb. Heerenveen 1986, 
allroundschaatser; Hendrik Franciscus Kramer tr. 
Doniawerstal 1950 Trijntje Agricola; 4 gen.: Kra
mer (te Bolsward), Terwisscha van Scheltinga, 
Agricola (teJoure), Potijk]; De grote boerderij ruil 
van 1873 [vier kinderen van Jacob Klazes Hettinga 
(1813-1850) enAndrieske Mebius Brandsma (1812-
1850)]. 
Hoorngeschal ( Genealogische Vereniging 'Hoore
wech'): families Hoor(n)weg, Horenwech, Hoorn
wech. Wij ontvingen de afleveringen: 11 (okt. 
1999), 12 (jan. 2000), 13 (april 2000), 15 (okt. 2000), 
16 (jan. 2001), 17 (april 2001), 18 (juli 2001), 19 (okt. 
2001), 20 (dec. 2001), 21 (april 2002), 22 (aug. 2002), 
23 (okt. 2002), 24 (dec. 2002), 25 (mei 2003), 26 
(okt. 2003), 27 (dec. 2003), 28 (6e jg., april 2004), 
29 (6e jg., juli 2004), 30 (6e jg., okt. 2004), 31 (6e 
jg., dec. 2004), 32 (6e jg., april 2005), 35 (7e jg., dec. 
2005). Hierin o.m.: Annetje Sijmons [ca. 1611-1683, 
tr. Cornelis Gerritsz Horenwech] (11); An netje Sy
mons Hoorewech [ged. Overschie 1668, tr. 1690 
Gabrie!Jacobs van der Kooy] (13); Drie generaties 
Petrus Nicolaas Hoorweg (17, 28); Vermist op zee 
[Willem J. Hoornweg; 1944] (17); Wie was Anna 
Hoornweg? [Mensie H., geb. Delfshaven 1874] 
(18); Fragment Hoorweg [te Rotterdam, eind 19e-
2oe eeuw] (21);Jan Hoorweg (1873-1936) [te Rotter
dam, tr. Klaaswaal 1900 Pietertje van der Velde, 
en hun (klein)kinderen] (21); Ary Hoornwegh 
(1702-1793), deken van de burgerbus in Delfsha
ven (30) en kerkmeester aldaar (31), als scheeps
timmerman (32). 
Huberiana, 22e jg., nr. 1, febr. 2007. Historische 
vergissing (portret niet van Elisabeth Huber-de 
Hertoghe, maar van Maria Jacoba Junius (1701-
1775, tr. Groningen 1729 Lambert Hendrik Em
men)]. 
Huisorgaan van de familie Kikkert, 54e jg., nr. 3, 
nov. 2006. Verv. Genealogie Kikkert. Idem, 55e 
jg., nr. 1, maart 2007. De Kikkertfoto en zijn ver
haal [het gezin van Jan Kikkert en Reina Karsten
berg; tr. Hoogeveen 1903; ouders van Hendrik 
Kikkert (1912-1988), lid Tweede Kamer, tr. Dalen 
1938 Maria Elizabeth Veldmeijer]. 

Kroniek van de stichting geslachten Mees, afl. 56 
(2007). Voorgaande afleveringen zullen digitaal 
beschikbaar komen op de website familiemees. 
com; Uit de Oude Doos: Van een dominee [Petrus 
Mees, 1644-1717]; Theater regisseur Saskia Mees 
[tr. Aus Greidanus]; In gesprek met Heleen Mees, 
columniste NRC Handelsblad [geb. Hengelo als 
Nijkamp; nam in Amerika de naam Mees aan]. 

KRONIEK 

YAN DE STICHTJN<. 

GESLACHT MEES 

De Kruijdboom, jg. 22, nr. 3, okt. 2006.]. Kruit: 
Grootouders van Vaderszijde [Willem Kruit (1862 
Leiden 1952) tr. ald. 1886 Johanna Bink (exm. On
derwater)]; nr. 4, dec. 2006. Idem, jg. 23, nr. 1, 
maart 2007. De loteling [William J.A.G. Cruyt, 
geb. Lokeren 1874; lichting 1894]; nr. 2, juni 2007. 
Beknopte stamboom I en II (Kruyt) [19e-2oe 
eeuw]. 
Het Le(e)ver orgaan, jg. 24 (2006), nr. 2. In me
moriam Jan Jakob Lever (1979-2006); H. Lever: 
Drie Gebroeders [dit schip werd in 1924 gebouwd 
voor Jan Lever (1888-1967) en werd naar zijn drie 
zoons genoemd; tr. Hoogezand 1915 Geertje van 
Komen; fragment Lever]; Herinneringen uit de 
jeugd van Adriaan Leever (1921), deel 4; Poëzie-al
bum versjes uit 1884 [het gezin van Hendrik Jans 
Lever en Derkje Alberts Koning; tr. Wildervank 
1854]; Stamreeks van Lonneke Leever [geb. Arn
hem 1987 > Pieter Loewer (Pierre Lever/Löwer) tr. 
Amsterdam 1771 Magdelaine Siville]; Stamreeks 
van Marieke Lever [geb. Amsterdam 1976 Andries 
Jans Lever tr. Wildervank 1787 Hillechien Freriks 
Kraat]. Idem,jg. 25 (2007), nr.1.J. Lever: Het won
der van meneer Haak [Theodorus Nicolaas Haak 
(geb. Utrecht 1887), kleermaker, verhuurde stu
dentenkamers]; F. Koot-Lever: Tante Marie van de 
Togt-Lever (1904-1983); Verv. Herinneringen uit 
de jeugd van Adriaan Leever (1921). 
De Mare, 9e jg., nr. 3, dec. 2006. Stand van zaken 
familieonderzoek [overzicht (oudste generaties) 
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van verschillende stammen Van Ma(a)ren te Zalt
bommel, Heesselt, Varik, Opijnen, Zeist, Soest, 
Oostveen en Tiel]; Over het ontstaan van de fa
milienaam Van Maren Bentz van den Berg. Idem, 
10e jg., nr. 1, juni 2007. P. W. van Ma aren: De familie 
Van Maaren uit Zeelst (eind 16e eeuw) [Meus is 
een afkorting van Bartholomeus; oudst bekende: 
Peter Jan Meussen alias Maeren, vermeld 1653; 
17e-18e eeuw]. 
'Niet zo benauwd', nr. 49, Kerstmis 2006. Familie
overzicht [stamreeks Van der Linden gen. I. Pieter 
van der Linden (tr. Vlaardingen 1626 Catharina 
Huibrechtse) t/m gen. VII. Johannes van der Lin
den (geb. Vinkeveen 1818, tr. Alphen 1845 Dirkje 
Outshoorn), waarna een schematisch overzicht 
(parenteel) volgt van zijn nageslacht]; Van tak tot 
tak [recent familienieuws]. 
Nieuwsbrief van de familiestichting Aart van 't 
~ nr. 24, 14e jg., dec. 2006. In memoria Fer
dinand van 't Net [geb. Amersfoort 1916 (exm. 
Hoenderdaal)] en Dirk Arie van 't Net (1934-
2006). 
Nijs fan'e Hoekema-Stifting, nr. 42, lente 2007. 
Over Henricus Iemius Pollius (1809-1829) [klein
zoon van Maria Hoekema (1752-1826)]. 
Poelgeest Familie Contacten, 26e jg., nr. 4, dec. 
2006 (laatste aflevering). Relatie familie Van 
Poelgeest met familie Ten Bokkel Huinink 
[schema]. 
Pors Post, nr. 92, 31e jg., maart 2007. Voorberei
ding opheffing Familiestichting Pors met o.a. full 
collor foto's reünies; jaarrede en jaarverslag. 
De Profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), 
nr. 74, 22e jg., najaar 2006. Brieven uit Indië, 1919-
1937: 16e afl.; Parenteel van Hendrika Jacoba Cal
lenbach (1845-1914) [tr. Valburg 1871 Pieter van 
Gelderen; o.a. Zwaai, Sybrandi]. Idem, nr. 75, 
23e jg., voorjaar 2007. Uitgeverij en Drukkerij 
Callenbach [met namen van firmanten, directeu
ren en commissarissen 1901-1975]. 
Thoentertijd, nr. 59, jg. 29, dec. 2006. Verv. Fa
milie Hoen waarvan de oorsprong duister blijft 
(4) [te Blokzijl, Wanneperveen e.o.; 18e-20e eeuw]. 
J. 't Hoen: Het adellijke Hollandse geslacht van 
Bronckhorst (een reconstructie anno 2006). 
f'werkexemplaren'; 15e-16e eeuw]; toetsing van 

oude gedrukte genealogieën]; In Memoriam Kees 
Thoen [1923-2006]. Idem, nr. 60, jg. 30, juni 2007. 
]. Hoen: Oostfriesland, bakermat van weer een tak? 
[= stam; von/van Hoen; fragment; 16e-18e eeuw]; 
Kind in oorlogstijd [Frans 'tHoen(1934)];J. tHoen: 
Van Bronckhorst-schilderijen en de Bronckhorst
Bosschuyse-triptiek. 
Timmers Koerier, 17e jg. (2007), nr. 1. Nieuws 
over stammen en takken, o.a. De Sittardse afstam 
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[prof. Jan Joseph Marie Timmers, geb. 1907; le
venbeschrijving]; De Bitswijkse Tak. Nakomelin
gen van Door Timmers en Bertus Wijdeven [tr. 
Uden1921]. 
Turfkroniek, 13e jg., nr. 2, april 2007. Interview 
met Anje Veelenturf[geb. Delft ( exm. Overgaag), 
vestigingsdirecteur Da Vinci College te Leiden]; 
De Stamboom. Andreas Veelenturf, een boeren
zoon op Buitenkerk in Zwammerdam [Bodegra
ven 1864- Gouda 1942, tr. ( 2) Schalkwijk 1899 Gys
bertha van den Oudenrijn]. 
Tijdschrift van de familievereniging Vanden 
Bempt, jg. 22, nr. 4, okt. 2006. Naamgenoten 
Vanden Bempt ingeschreven aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven Anno 1497-1760 [de naam 
werd in het Latijn vertaald als a Prato, de Prato, de 
Pallude, Palludanus];jg. 23, nr.1,jan. 2007. Idem, 
nr. 2, maart 2007. Het pachthof Vanden Bempt 
te St. Katharina Houtem Hoegaarden (1710-1794). 
Een notarisakte uit 1764 [Lambertus Josephus 
vanden Bempt (geb. Hoegaarden 1712)]. 
De Veerkamp Krant, 48e ed., 13e jg., nr. 3, sept. 
2007. In Memoriam Gerard Veerkamp [1936-
2007]; Duitse Stamboom Veerkamp met aftakkin
gen in Nederland [schema]; Verv. Het gele kistje 
[testament van Harmannus Geling, pastoor in 
Veendam, 1827]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, 39e année, sept.1999. 
Familie des chirurgiens Motte dit Fallize [Paul 
(<lelie) Motte, te Luik, tr. ca. 1630 Marie Fallize/ 
Falise (over!. 1683); vijf generaties nageslacht]; 
Carillons liégeois pour Ie Portugal au 18e siècle 
[vier generaties de Befve/de Beefe]; Families Del
brouck/de La Brouck [eind 15e-17e eeuw]; Emi
gration [o.a. Delsaufe, de Rassenfosse, Goffin, 
Lejear, Ransy, Grandry, Froidmanteau, Debuis
son, Gurnez, Mosbeux, Deleau, Delsupexhe; 
Séverin, Debouny, Namur, Demolin, Dejoye, Cor
net, Rensonnet, Warnier, Minet, Cajot, Gilbot]; 
Fragment Xhardé; Genealogieën (de) Hansez, 
Arnotte, Leruite; Oppositions à la célébration de 
mariages [o.a. Lardinois]. 

Idem, déc. 1999. Notes sur les families Thom
:,on, Malchair, Ghysens, Coignon, Ernotte, Du
moulin, genealogie Spiroux; Oppositions à la 
célébration de mariages [o.a. Haubois, Bouxha, 
Dewez, Germain]; Notes sur les families Jamo
let, Lambinon (eind 15e-17e eeuw), Bauduinet 
alias Gaulte, de Ransier, de Lava!, Rigo, de 
Spa, Léonard, Bertholet, de Micheroux, Gérard 
dit Ie Rouffin, Mottet, Chaumont, de Wez, De
vaux. 
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Gentse Cadenas (VVF-Gent), jg. XXVI, nr. 3, aug. 
2007. Op welke leeftijd werden kinderen gevormd 
in 1761? [transcriptie van een lijst van vormelin
gen te Melle; met doopdata en namen van ou
ders]; Militaire oproepingen dienst 1819. 

Heemkundige Kring David Tonckheere (Aartrij
ke), nr. 34, Se jg., hooimaand 1985. Jan Breydel 
grootvader [van de man] van Elisabeth van Aert
rycke [over!. 1395, tr. ca. 1383 Jacques Breydel. Jan 
Breydel speelde een belangrijke rol in het verzet 
van Vlaanderen (w.o. Brugge) tegen Frankrijk 
( Guldensporenslag 1302)]; Baron Maurice de Mae
re d' Aertrycke en de Guldensporenslag [1864-1941 
(exm. Van Zuylen van Nyeveldt)]. 

Idem, nr. 37, 10e jg., zomermaand 1986. Aartrij
ke en de familie Haesaert [eind 16e-20e eeuw]. 
Idem, nr. 38, 10e jg., oogstmaand 1986. Herin
neringen aan het jaar 1926. Idem, nr. 39, slacht
maand 1986. Herinneringen aan 1936. Idem, nr. 
40, winter 1986. Over Westvlaamse almanakken; 
Het klanten boek van smid Vandewalle. Idem, nr. 
41, ne jg., lente 1987. August Gereels, boswach
ter [1871-1927]; Verv. Klantenboek Vandewalle. 
Idem, nr. 42/43, zomer/herfst 1987. Kerkbaljuws 
te Aartrijke (1600-1960); De jaren 1937 en 1896; 
Richard Monteyne [1870-1937; onderwijzer, sche
pen]. Idem, nr. 52, 14e jg., febr. 1993. Het ontstaan 
van de parochie Aartrijke. 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www.lim
burgloon.be), jg. 85 (2006), nr. 4. L. Van de Sijpe: 
Inventaris van het archief van de Sint-Laurentius
kerk van Hamont [o.a. inkomsten van de pastoor 
(rentecijnzen 1528-1577, 1689-1704, 1733-1797), 
inkomsten koster (1553-1568), ledenlijst broeder
schap H. Rozenkrans (1653-1837), materiaal voor 
dispensatiedossiers (19e-20e eeuw)]; R. Nijssen: 
Het reglement van de Sint-Hubertusschuttersgil
de in Zolder, 1722-1792; Idem: Conditiens wegens het 
school- en zanckmeesterschap: een reglement voor de 
stadsschoolmeester van Bilzen anno 1791. 

Idem, jg. 86 (2007), nr. 1. R. Nouwen: Tongeren 
als het bestuurlijke en economische centrum van 
een agrarische regio in relatie tot de ravitaillering 
van de Rijntroepen: een beknopte status quaes
tionis; Notariële muurgraffitti in de Onze-Lieve
vrouw-basiliek van Tongeren; Een reglement 
voor de koster van Herk-de-Stad, 1812; F. Seberechts: 
Joden in Limburg (1940-1941);]. Theuwissen: Waar 
Pieter Bruegel geboren is, en waarom daar? [Van 
Mànder's dorp 'Brueghel niet wijt van Breda' zou 
kunnen zijn Grote- en Kleine-Brogel in Belgisch
Limburg, in de omgeving van Bree (dat ook ver
meld werd als Brey(en), Breda, Brea en Brede)]; R. 

Nyssen: De pandheren van Kerkom, Muizen, Bu
vingen, Borlo en Jeuk, 1589-1796 [Van Kerckem, 
d' Oijenbrugge, Van Schoor]. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 38 (2007), afl. 
2. Verv. Neeroeterse soldaten van Napoleon (slot); 
Verv. Kwst. Karel Bovendeaard [ -, Schmeits, 
Hannon, Erkenbosch]; Grappige wapenschil
den. 

Idem, afl. 3/2007. G. De Sutter: Limburgse hoog
dagen [verslag VVF-dagen in Alden Biesen]; Verv. 
Kwst. Bovendeaard [w.o. Wessels (te Geleen), 
Starmans (te Sittard), Sydenpenninck, Creps en 
Erkenbos (te Maastricht)]; J. Maenen: Huwelijken 
van Belgisch Limburgers bevestigd voor de Predi
kant van de Hervormde Kerk te Meerssen, deel 1 
[1729-1750]. 

Van Mensen en Dingen (Volkscultuur in Vlaande
ren), jg. V (2007) -2. Over de ontwikkeling van de 
legenden en de hedendaagse gebruiken van ge
wijd brood rond Sint-Hubertus (1655-1727);]. Van 
Thienen: Is Jos echt de klos? Over de voornaamheid 
van een voornaam [Jos is één van de roepvormen 
van Jozef]. 

Duitsland 
Altpreu8ische Geschlechterkunde, N.F. Band 37 
(2007). A. Welniak: Das Staatsarchiv Elbing mit 
Sitz in Marienburg und seine Bestände aus der 
Zeit vor 1945; Gerichtsakten aus der Zeit vor 1945 
im Bestand des Staatsarchivs Elblag (Elbing) mit 
Sitz in Malbork (Marienburg); Index der in den 
Grundbüchern verzeichneten Besitzer der Freien 
Bürgergüter der Stadt Elbing (1774-1944); Ka
tholische Kirchensteuerzahler in Nikolaiken, Kr. 
Stuhm, 1901; Zwei standesamtliche Register aus 
der napoleonischen Freistaatzeit der Stadt Dan
zig - Gemlitz (1809-1812) und Hela (1809-1811); 
Namentlich bekannte Einwohner von Chielshüt
te, Kr. Karthaus im 18. und 19. Jahrhundert [o.a. 
Pucher/Pochert, Mielke]; Aus den Grund- und 
Hypothekakten von Kommerau, Amt Neuenburg, 
Westpreu8en; Recherchen zu Vorfahren und 
Nachkommen von Michael Mietz (geb. ca. 1765) 
und Florentine Röder (geb. ca. 1772) in Südpom
merellen [ook: Muhtz, Mitz, Räder, Roeder, Re
der]; Flurnamen; über die Sammlung Lempicki 
zur Szlachta der Wojewodschaft P!ock und ihren 
Wert für die Erforschung polnischstämmiger Fa
milien in Preu8en; Die Müller der Mühle Stein
kotten im Ermland [o.a. Klefelt, Welck/Wölck(e)/ 
Woelki]; Schiller und Abiturienten des Gymnasi
ums Röfsel im 19. und 20. Jahrhundert (bis 1945); 
Voorts o.a. Aufzeichnungen im Verlöbnisregis-
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ter 1918-1922 der Katholischen Pfarrkirche St. 
Johann zu Gillau (Allenstein, Ostpreu8en); Das 
Passenheimer Haus- und Ingrossationsbuch 1791-
1809; Verstorbene im Kirchspiel Enzuhnen 1816; 
Ost- und Westpreu8en in den Stammtafeln zum 
St.-Annen-Lehen von 1460 in Münder/Deister, Kr. 
Hameln. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 11. Jg., 
Heft 2/2007. Maximilian Freiherr Speek von 
Sternburg- Ein Leipziger Sammler im 19. Jahr
hundert; L. von Lehsten: Stammfolge Speck/Frei
herrn Speek von Stern burg [te Sonnhofen, Gröba; 
17e-19e eeuw]; Verv. Genealogische Studie zu 
Forstleuten in der Dübener Heide (Sachsen-An
halt) 1524-1815 (Teil 2) [o.a. von Geusau]; Schwie
rigkeiten bei der Südosteuropa-Auswandererfor
schung [met schema Geser, 17e-19e eeuw]; Zur 
Grabplatte Johanns von Harling von 1604 in St. 
Michaelis Lüneburg [herkomst, verwanten]; In 
Memoriam Gisela Kretschmer. 

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Fami
lienkunde, 69. Jg. ( 2006). 80 J ahre Bezirksgruppe 
Schwaben; H. Herreiner; Die von Hohenrain - ver
wehte Spuren eines alten bayerischen Geschlechts 
[ 12e-15e eeuw]; M.J. Kraus: Die Familie des gehäng
ten Ulrich Schwarz, Zunftbürgermeister von 
Augsburg [1422-1478; zes generaties Schwarz]; H. 
Rehm: Die Rehm im 18. J ahrhundert als Müller in 
Weichering und Manching; Die Münsterer und 
verwandte Familien. Nachtrag; G. Killinger; Ell
wangen [uitvoerige genealogie; 15e-2oe eeuw]; 
Ahnentafel Georg Paz [1697 Mehring 1771; 4 gen.: 
Esterer, Schmölz, Mayr, Mayer; schema]. 

Blätter für fränkische Familienkunde, Band 
30 (2007). Carl Ferdinand Friedrich von Nag
ler, 1770-1846 [Nagler (exm. Cramer, familie te 
Ansbach)]; Wilhelm Ulmer 1810-1903 [predikant 
te Hersbruck, geb. Gunzenhausen (exm. Wied
mann)]; W. Killinger: Eine Osiander-Genealogie 
- Die frühen Osiander - [oorspr. Osanner te 
Wei8enburg e.o.; Preu, Kunhofer, Magenbuch; 
o.a. Andreas Osiander (ca. 1496-1552), reforma
tor, en zijn gezin; tr. (1) Preu, rr. (2) Kunhofor, tr. 

(3) Magenbuch]; Frühe Vorkommen des Namens 
Lelsner in Franken. Die Goldkronacher Le8ner 
1386-1582; Einwohnerliste der evangelischen 
Pfarrei Berneck 1692 [o.a. Kolb, Seuffert, Tauben
reuther, Opel, Tröger, Nü8el, Zahn, Her(r)ath, 
Ebner, Hainz, Mulzer, Voidt, Schleicher, 
Schwerzer, Lauterbach, Stiegler, Zeidler, Schlee, 
Küneth, Rei8, Pöhlman, Ammon]; B. Pfaffi Die 
Familie Pfaff im Hochstift Würzburg. Ursprung 
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und Genealogie; S. Buchner: Stammt die Mätresse 
des 'Wilden Markgrafen' und Stamm-Mutter der 
Freiherrn v. Falkenhausen aus einer Exulan
ten-Familie? Zum 250. Todesjahr der Elisabeth 
Wünsch [1710-1757]; Die Familie Wilsmath in 
den Kom burger Kirchenbüchern des 18. J ahrhun
derts; Eine ungewöhnliche Änderung des Fami
liennamens [Ebenhöch]; Schlagkräftige Vorfah
ren. Ausführliche Beschreibungen von Straftaten 
in den Cadolzburger Amtsrechnungen des 17. 
und 18. Jahrhunderts; Exulanten in Rechnungen 
des Amtes Sandsee (Rentamt Spalt) 1643-1669; 
Trauungen süddeutscher und österreichischer 
Brautpaare in Pre8burg, 1640-1649; Das Renais
sance-Grabmal von Sigmund Schrott zu Kind
berg [1571; Aanv./corr. o.a. Kellenrieder, De Spaig
nart, Leffler/Löffler; Totenbuch, Trauungsbuch 
en Seelenregister Lorch [17e eeuw]; Verkartung 
Alfdorf/Württemberg. 

Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
e. V.,Mitteilungen,Nr.34,Dez. 2006; Nr. 35,Juni 2007. 

Deutsches Familienarchiv, Band 148 (2007). E. 

Quester: Vorfahren der Geschwister Hermann, 
Christa und Ingrid Quester und ihrer Ehegatten 
[ -, Sureck/Surke, Basch, Arndt, Philipp, Petto, 
Ostermann, Kolz; stamreeksen Ockenfels, Pöhle 
(Pehle), Hümmer]; H. Breitbart: Die Hagelgans(z) 
aus Deutschland und Ru8land [nageslacht van 
Johannes Hagelgans, geb. Oberaula ca. 1500, 
predikant, tr. Elisabeth Krauss, uit Eisenach]; H. 
Leube: Die kurpfalzische Familie Wundt [oorspr. 
Wundegger, Wundekher; afk. uit Karinthië of 
Stiermarken; de familie vluchtte begin 17e eeuw 
voor de protestanten vervolgingen]. 

Düsseldorfer Familienkunde, 42.J g., Heft 4/2006. 
A. Blömer; Die reformierte Familie Moses aus 
Grevenbroich und diemit ihr verschwägerte Hil
dener Familie Pastors [17e-18e eeuw]; Verv. Düs
seldorfer Beamtenfamilie Custodis [18e eeuw]; 
H. Kuth: Kopfsteuerliste aus dem Jahre 1673 von 
Mettmann; H. Illgner: Soldaten in Benrath [19e 
eeuw]; M. Degenhard: Die Ratzinger Zunftmeister 
im Jahre 1768; Verv. Neubürger in Kaiserswerth 
von. .1 7 4.1-17 66, 

Idem, 43. Jg., Heft 1/2007. Verv. Familie Moses; 
H. Illgner: Die Familie Cappel im Raum Benrath 
[17e eeuw]; Zum Gedenken an die vergessenen 
Düsseldorfer Hofmusiker Moratelli und Don
ninger; Verv. Kopfsteuerliste ... Mettmann; Verv. 
Neubürger in Kaiserswerth [Schefer t/m Zim
mermann]; Urkunden aus dem Stadtarchiv Er
kelenz, die Mettmann betreffen [o.a. v. Hanxle
den, v. Bawir]. 



Idem, Heft 2/2007. Verv. Familie Moses; Stamm
folge Pastors [17e eeuw]; P. en S. Krückel: Familien
forschung in rheinischen Archiven. Nordrhein
Westfalischen Hauptstaatsarchiv; Angeworbene 
Soldaten aus Mettmann urn 1701; Steuerliste Ra
tingen 1673; M. Degenhard: Sämtliche im Arrondis
sement Düsseldorf sich befindende Achsenma
cher, Wagener, Stellmacher. 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 6, Folge 7, Jg. 
34, April 2007. Haben Eisenbahner-Genealogen 
irgendetwas mit den Arier-Passen der Nazizeit zu 
tun?; G. Reijs: Die Markgrafen auf dem Nordgau; 
Wei tere Einzelheiten aus den Kirchenbüchern der 
evangelischen Kirche von Löwenhagen, Landkreis 
Königsberg (OstpreuBen); Verv. Ehestiftungen 
des Kirchspiels riten [Hackeroth t/m Hepken]. 

Idem, Tagungsschrift zur 34. Jahrestagung, Bor
kum 2007. Aus der Geschichte Borkums; Die Bor
kumer Kleinbahn; Die Schiffe der ostfriesischen 
Kilste und ihrer Insein. 

Familie und Geschichte (Saksen - Thüringen), 
lfd.Nr. 61, Band VI, 16.Jg., Heft 2,April-Juni 2007. 
Kirchenrechnungen als Quelle familiengeschicht
licher Informationen am Beispiel der Ev.-Luth. 
Kirche Bärenstein. Anhang: Namensliste des ver
anlagten Einwohner [1657; o.a. Küttner, Müller, 
Schubert, Schmiedel, Seifert]; Pasten-Examen 
in Grünstädtel 1587 [o.a. Weigell, Escher, Illig, 
Stöltzell]; Verv. Ortsfremde in den Traubüchern 
von Gelenau 1580-1627 und 1662-1670; Die Ent
stehung des Familiennamens Bernstein im Al
tenburger Land; Zittauer Gymnasiasten in der 
Königlich Sächsischen Armee; Die Familien Lim
mer in Büna im Vogtland. 

Die Funzel (Bergische Verein; http://www.bvff. 
de), Heft 74, Juni 2007. Auslandsschweizer [noti
ties uit de ref. Gem. Elberfeld 1774-1795]; Verv. Be
gräbnisregister der ref. Gem. Cronenberg [1687]. 

Geschichtsblätter der Deutschen Hugenotten
Gesellschaft e.v .• Band 41 (2007). Götz Mavius (t): 
Die Evangelisch-reformierten Gemeinden in Sta
de, Hamburg und Altona. Ihre Pasroren und Kir

chen 1588-2007 (bewerkt door A. Flick,]. Kaminski, 
D. Löhr). [korte biografieën van 104 predikanten; 
banden met de Nederlanden hadden o.a. Johan
nes Arcerius(geb. Utrecht ca. 1560-1570),Jan Bol
lius (geb. Nieukercke bij Gent, 1577 hoogleraar 
te Leiden), Petrus Carpentarius (geb. Antwerpen, 
1588-89 lector te Stade, over!. Amsterdam als rec
tor), Samuel Simon de Chauffepié (geb. Leeuwar
den 1690), François Cheyssière (geb. Gent 1790), 

Andreas de la Fontaine (geb. Amsterdam 1621), 
Jaques de la Fontaine (geb. Mons, 1590-1608 zie
kentrooster te Hamburg), Petrus R. Haack (over!. 
Amsterdam 1824), Robertus Immeus (geb. in de 
Nederlanden, 1625 predikant in Emden), Simon 
Landmann (geb. Holland, predikant (vóór 1716) 
in 'Seyenhoven' bij Enkhuizen), Pierre Moreau 
(predikant in Delft 1560 en na 1589), Daniel Nie
lis/Nielius (predikant te Middelburg vóór 1601), 
Johannes Philip po (geb. Amsterdam 1756), J ako
bus de Reus (uit De Bilt bij Utrecht, 1714 te Ham
burg), Martinus Cornelis Soermans (uit Holland, 
1728-74 laatste Hollands sprekende predikant 
in Hamburg), Laurentius (van) Steversloot 
(Montfoort 1672 - Leiden 1736); Het hoofdstuk 
'Kirchengebäude' geeft een overzicht van de kerk
gebouwen; Het tweede deel is gewijd aan de ge
schiedenis (in jaartallen) van gemeenten, kerken, 
scholen, begraafplaatsen in Stade, Hamburg en 
Alto na en tot slot vele afbeeldingen]. 

Hugenotten, 71. Jg., Nr. 3/2007. D. Löhr: Tele
manns Geschenk an einen reformierten Har
burger Kaufmann oder: Haben Hamburger Re
formierte im 18. Jahrhundert geranzt, musiziert 
und komponiert? [Andreas Plumejon (geb. 
1698), woonde te Harburg, kerkte in Hamburg, 
zoon van Gillis Janssen Plumion (mogelijk afk. 
van Leiden)]; Bibliothèque de I' Eglise réformée 
française de Hambourg; Verzeichnis der Kirchen
bücher der Französisch-reformierten Gemeinde 
in Hamburg, die als Depositum im Staatsarchiv 
der Preien und Hansestadt Hamburg gelagen 
werden [Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg; post
stelle@staatsarchiv.hamburg.de]. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienkunde, Band 43, Jg. 95, Heft 2, April
Juni 2007. E. Kroth: Das - fast- vergessene Klos ter 
Neumünster und sein Besitz an der Mittelmosel; 
M. Kersten: Die Familie Krewel seit 1766 aufBurg 
Zievel [Krul, Creuel, Krevel > Krewel]; Th. Enge/
hardt: Adlige Vorfahren - Forschungsmöglichkei
ten, Methoden und Quellen; Verv. Merkwürdiges 
in Kirchenbüchern (III); R. Held: Auf der Spur ei
nes Vorfahren an der Nachrichtcrsippe Nagel aus 

Starkenburg/Mosel. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 55. Jg., 
Heft 2, April-Juni 2007. M. Richau: Carl Kusch 
(1826-1901) - GroB Döbern. Lebensbild eines 
oberschlesischen Dorfpfarrers; Die Personen
namen im Urbarium der Oelser Kammergüter 
Anno 1696; Günther von Dobschütz [1898-1973]; 
Kirchenbuchzweitschriften der Diözese Olmütz 
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auf preulsisch-schlesischem Gebiet; Verzeichnis 
schulpflichtiger Kinder der evangelischen Schule 
zu Loslau in Oberschlesien 183z; Grafschriften te 
Lusdorf en Ebersdorf. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, Band 
xvr, Heft 2, 56. [of 55.] Jg. (2007). In Memoriam 
Günther F. Anthes (1928-2006); Heiraten Auswär
tiger im Kirchenbuch der Katholischen Pfarrei 
Undenheim und Seizen 1750-1800; Familien
namen auf Grabsteinen im Museum der Stadt 
Worms im Andreasstift [14e-17e eeuw]; Brunnen
gerechtigkeiten von Heuchelheim am 14. Mai 
1720; W. Raimar: Die Familie Wege in Herxheim 
bei Landau [16e-17e eeuw; Weg, Weeg(e), Wehge]; 
B. Kukatzki: Die familiären Verbindungen des Phi
losophen Ernst Bloch zum nordpfälzischen Gau
ersheim [ 1885-1977]; P. Düsterdieck: Die familien
geschichtliche Literaturdatenbank der DAGV im 
Internet; Ergänzungen und Berichtigungen zum 
Buch von H.R. Wittner 'Schweizer (Einwanderer) 
in der Südwestpfalz' [8 pagina's]; Leonhard 
- Görtsch - zum Brunnen. Drei Schweizerfami
lien im Westrich; Rülzheimer Auswanderer zwi
schen 1831 und 1847. 

Idem,Bandxvr,Heft3, 55.Jg. (2007). EineDex
heimer Schatzungstabelle aus dem Jahre 1742; G. 
Mathes: Zur Geschichte der Familie Dechent in 
Stadecken bei Mainz; B. Kukatzki: Krautkopf und 
Kehr, Hausmann und Fittler. Neue Namen für die 
Juden von Wachenheim an der Pfrimm im Jahr 
1808 [Loeb, Hausmann, Stern, Ulmann, Gold
schmitt, Scheier, Maier]; Die Wormser Fischer
zunft. Eine der ältesten Zünfte Deutschland [o.a. 
Back, Becher, Buhl, Dörr, Geyer, Hartmann, Heyl, 
Knode, Losekamm, Rauscher, Schenk, Schmidt, 
Wallrab]; Ergänzungen zum Pfälzischen Pfarrer
buch [Sorgius t/m Zwif~; Mennonitenfriedhof 
Dorsterhof renoviert; Kirchenbücher in Archie
ven der Pfälz und Rheinhessen. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
82. Jg., Heft 2, 2. Quartal 2007. K. Riecken: Leibei
genschaft und Flucht - Depenau im 18. Jahrhun
dert [met inleiding lijfeigenschap; Een lijfeigene 
moest een onderdanen-eed afleggen; vluchtte 
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men, dan werd men bestraft als een meinedige; 
Situatie op het goed Depenau (Sleeswijk-Hol
stein); Lijst van 145 personen, die tussen 1700-1717 
verdwenen (o.a. Lahnendorff, Duggen) en van 
12 personen, die in 1736 het goed verlieten ( o.a. 
Schnack, Priels, Löhndorp)]; Ehemalige Offi
ziere der Königlich Hannoverschen Armee nach 
1866; Das Familienwappen Rumann, verliehen 
am 22. Januar 1438; J. Weigle: Familienforschung 
urn die Ostzee herum [vorming van een nieuwe 
genealogische vereniging; alleen via internet 'G
gruppen']. 

Frankrijk 
Héraldique & Généalogie, No. 182, XXXIXe année, 
No. 1, janv.-mars 2007. Bijdr. betr. De La Motte 
[14e-16e eeuw]; Barthélémy Canebier [1766-1824; 
met genealogie]; Gascher. 

Idem, No. 183, No. 2, avril-juin 2007. Le pays 
de Vaucouleurs au Xllle siècle; Un médecin ver
saillais batard princier de Bavière [Noble, Le Roi, 
Bérigny, de Deux-Ponts]; Bijdr. betr. o.a. Fougeu 
d' Escures, La Maire [te Chartres; 16e-17e eeuw], 
Maury, de Meaux [15e-17e eeuw], de Saumaise, 
Thiroux [16e-19e eeuw], de Thoire et Villars [12e-
16e eeuw]. 

Nord Généalogie, No. 199, 2007/2. Dénombre
ment des fiefs de la pairie de Créquy en 1393; Vau
ban et son Chef d'cevre [Sébastien Leprestre/Le 
Prestre, marquis de Vauban, 1633-1707 (exm. De 
Carmignolle)]; Descendances Caron, de Wan
donne [drie families; 17' eeuw];Armentières, notes 
généalogiques diverses [16'-begin 17" eeuw]; Actes 
paroissiaux des Lambersart [1689-92]; Principaux 
actes notariés passés <levant Delattre Antoine à 
Houplines de 1671 à 1709; Assendance de André 
Jacques Morel [geb. Baisieux 1761]. 

Stemma (Ile-de-France), Cahier No.113, 29' année, 
1' trim. 2007. La Guerre de Cent Ans dans la partie 
Nord de I' Ile-de-France (2) de 1358 à 1411. Les Ar
magnacs, Les Bourguignons, Les Anglais; Maîtres 
d' école aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Idem, Cahier No. 114, ze trim. 2007. Les religi
euses de I' Hotel-Dieu de Pontoise [17e-18e eeuw; 
hun burgerlijke gegevens]; Verv. Maîtres d' école; 
Families d' instituteurs à Saint-Brice-sous-Forêt 
[Lemaire, Thorigny]; Originaires d' Auvers (Val
d'Oise) nés et décédés à I' Hotel-Dieu de Pontoise 
[o.a. Auber(t), Dargence, Fournet, Laisement, 
Lepinne, Vid(e)coq]. 

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 Nostra). 

vragen 
598. EVERTSEN 
Evert Evertsen, telg uit de zeevaarders- en admiralenfamilie Evertsen uit Zoutelande/Vlissin
gen, tr. 22-4-1600 Maayken Hendricks uit Amsterdam. Daarna zijn geen gegevens meer over 
hen gevor.den. 

Gevraagd: nadere informatie. 
Rond 1600 duikt aan Noorwegens westkust (Bergen, Lille Fosen [Kristiansund]) een Evert 

Evertsen op, die vaart en handelt in vis, malt en tabak. Leden van deze familie worden 'Hol-
1.i::nder' genoemd. 

Is dit dezelfde persoon als de eerder genoemde? 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

A. Daae, Eelde 

Toon van Gestel, AwjmvanGestel @cs.com, Prins Alexanderstraat 16, 5616 BL Eindhoven 
B. Heijden, Bilderdijkstraat 114, 6531 GN Nijmegen 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
L.Hoogteijling,l.hoogteijling@hccnet.nl, Roerdomperf 27, 2251 wx Voorschoten 
P.D. Meijer, Bloemstaat 222, 1016 LK Amsterdam 
Jacques Spée,jtlspee@freeler.nl, Dijkerwaal 7, 2641 LH Pijnacker 
Johan Seekles, p/a Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 wx Zwolle 
Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
Piet Verdenk, Pr. Beatrixlaan 4, 1111 G D Diemen 
F. A.M. Vlemmings, U denseweg 12, 5411 s c Zeeland 
Anton C. Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BTWageningen 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 
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