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De lotgevallen van Johannes Plantenga (1853-1877): 
De schipbreuk van het stoomschip 'Friesland' 

DOOR BRAM PLANTINGA 

Van Johannes, de broer van mijn overgrootvader, zoon van Jarig Plantinga en 
Aaltje van der Meulen, was alleen bekend dat hij in 1877 als sergeant naar Ned. 
Indië werd gezonden ter begeleiding van een aantal kolonialen. Op de terug
weg naar Nederland kwam hij om toen het schip de 'Friesland' met man en 
muis voor de Spaanse kust verging. 

Het geval intrigeerde me. Wie was deze Johannes en kunnen we meer te we
ten komen over de scheepsramp met de 'Friesland'? 

Johannes werd geboren op 10 januari 18531 te Leeuwarden. Het was even zoeken 
naar zijn geboorteakte, omdat hij door zijn vader bij de burgerlijke stand werd 
aangegeven met de familienaam Plantenga. Al in 1869, op zijn 16d', verliet hij 
het ouderlijk huis. De gemeente Leeuwarden schreef hem op 16 augustus 1869 
uit naar Kampen; waar hij volgens het militair stamboek op 27 augustus bij 
het Instructie Bataljon 'vrijwillig [werd] geëngageerd als soldaat voor tien ja
ren'.3 Inderdaad was het normaal dat vrijwillig dienende jongeren op hun 16d' 
op 17d' jaar bij dit onderdeel kwamen om er hun eerste opleiding te krijgen. 

Over zijn verdere militaire loopbaan vermeldt het stamboek, dat hij in juli 
1870 als korporaal werd ingedeeld bij het 1' Regiment Infanterie. Drie jaar later, 
in april 1873, volgde zijn bevordering tot sergeant. Toen hij 24 jaar was, werd 
Johannes 'gedetacheerd bij de landmacht in Nederlandsch-Indie'; dit gebeurde 
op 1 augustus 1877. Direct daarop scheepte hij zich in Rotterdam in aan boord 
van het stoomschip 'Friesland' ( onder kapiteinA. Bik) datop4augustus naar_zee 
vertrok. Het militaire detachement aan boord bestond uit vier officieren (één 1' 
luitenant en drie 2d<luitenants) en 160 militairen ( onderofficieren en soldaten).• 

Schilderij uit 1875 van het stoomschip 'Friesland' ( of'Groningen') van 
de hand van]. Scott(collectie Maritiem Museum Rotterdam) 
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De 'Friesland' was, samen met het zusterschip 'Groningen', één van de eerste stoomschepen 
die vanuit Nederland op Oost-Indië voeren. 5 Beide schepen waren gebouwd door de firma 
Mitchell & Co. te Newcastle-on-Tyne en in 1875 opgeleverd aan de 'Stoomboot Reederij Rot
terdamsche Lloyd' onder de directie van Wm Ruys en Zn. De 'Friesland' mat volgens 'Lloyd's 
Register' 2525 bruto register ton en was ruim 100 meter lang. Het had drie masten voor aan
vullend zeilvermogen en twee dekken. Het voortstuwingsvermogen bedroeg 265 pk. Er was 
accommodatie voor 40 eerste-, en 16 tweedeklasse passagiers en een troepenverblijf. Het Ma
ritiem Museum in Rotterdam bezit een schilderij van de 'Friesland' ( of de 'Groningen') van de 
hand vanJ. Scott uit 1875. 

De stoomvaart maakte de scheepsverbinding met Oost-Indië vanaf de zeventiger jaren van 
de 19de eeuw gemakkelijker en sneller. Ongeveer tegelijkertijd zorgde de opening van het 
Suez-kanaal in 1869 voor een flinke bekorting van de zeereis. Het kanaal gaf ook een impuls 
aan de stoomvaart, omdat zeilschepen er niet in werden toegelaten. Verder was in 1872 de 
Nieuwe Waterweg gereed gekomen en werd het mogelijk rechtstreeks van Rotterdam naar 
zee te varen. Voordien moest een tijdrovende omweg via de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wate
ren worden gemaakt, waar zeilschepen vaak weken - in uitzonderingsgevallen zelfs maanden 
- voor nodig hadden. Of men koos voor zuidelijker gelegen vertrekhavens als Hellevoetsluis 
ofBrouwershaven. Deze laatste waren echter - tot er in de jaren zestig betere spoorverbindin
gen kwamen - voor passagiers en vracht moeilijk bereikbaar. 
Door dit alles daalde de gemiddelde reisduur naar Indië per stoomschip naar circa 45 dagen. 
Voor die tijd was een zeilschip gemiddeld drie à vier maanden onderweg, met grote uitschie
ters naar boven en beneden. De beter voorspelbare reisduur leidde tot een geregelder dienst 
en uiteindelijk ook tot vaste vertrekdata, omdat de afvaart niet meer afhankelijk was van de 
heersende wind. Wel deden stoomschepen meer bevoorradingshavens aan. Voor de Rotter
damsche Lloyd waren dat als regel Southampton (waar de kolen goedkoper waren dan hier te 
lande), Marseille, Port-Saïd, Aden of Ceylon en Padang op Sumatra.6 

Toen de 'Friesland' met Johannes aan boord op 4 augustus 1877 uit Rotterdam vertrok, was 
het twee jaar oud en had het zes retourreizen naar Ned-Indië gemaakt. Het kwam op deze 
zevende reis op 18 september in Batavia aan. Hier debarkeerden de vier officieren en 159 mi
litairen; één soldaat was in Southampton gedeserteerd. Johannes behoorde niet tot het deta
chement en staat niet op de naamlijst van militairen die in Batavia ontscheept werden. Hij 
ging met de 'Friesland' mee terug. De familieoverlevering zegt dat hij de retourreis maakte 
'ter begeleiding' van de soldaten. Dit klopt met het gegeven uit het stamboek dat hij niet was 
'overgegaan naar', maar was 'gedetacheerd bij ' de landmacht in Ned.-Indië. Waarschijnlijk 
hield het 'begeleiden' vooral het 'bewaken' van de militairen in. Bossenbroek schrijft dat er 
bewaking op de schepen meeging om desertie in de havenplaatsen en vooral ook in het Suez
kanaal, te voorkomen. 

De terugreis van de 'Friesland' vanuit Batavia begon op 18 oktober 1877. Volgens een pu
blicatie uit januari 18787 waren de opvarenden 19 passagiers eerste klasse (mannen, vrouwen 
en kinderen), 25 onderofficieren, 24 soldaten, 19 marineschepelingen en 58 man equipage. 
Dezelfde publicatie meldt dat het schip op 5 december uit .Gibraltar vertrok en rond de 10<l' of 
12d' december in Rotterdam kon zijn. 'Na gemelden datum werd echter niets meer van dien 
bodem vernomen; het vermoeden treedt dus onwillekeurig op den voorgrond, dat het schip 
met man en muis is vergaan. Dit vermoeden wordt zekerheid, als men acht geeft op de rappor
ten van verschillende gezagvoerders, die op de hoogte van Kaap Finistère (noordwest kust van 
Spanje) balen, kisten en wrakhout zagen drijven'. 
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De Ruys-directie tastte half december nog in het duister over het lot van de 'Friesland'. Dit 
blijkt uit een briefkaart van de 15' (18' ?) aan 'den Heer H.I.P. van Batenburg, Thorbeckegracht 
te Zwolle', waarschijnlijk een verontrust familielid van één van de opvarenden: 'Van de Fries
land hebben wij sedert het vertrek op 5 December uit Gibraltar nog niets vernomen.' (w.g. 
Ruys en Co.).8 

Rond de jaarwisseling kwamen de kranten met het nieuws van de scheepsramp. De N.R.C. 
van 30 december 1877 had op de voorpagina het volgende bericht: 'Kapitein J. van Dorp, met 
het schip Willem Beukelszoon 28 Dec. in Vlaardingen gearriveerd, rapporteert op de reis van 
Valencia naar hier, den 18 Dec. 1.1., op 41° 27NB 10° 10'WL, bij het aanbreken van den dag eene 
groote hoeveelheid wrakhout te zijn gepasseerd, waaronder eenige stukken van het ameuble
ment van een groot schip, en in den loop van den morgen te hebben gevischt een baal tabak, 
gem. Bentang M No. 61, zoomede een wit geschilderde reddingsboei, waarop met zwarte let
ters: Friesland-Rotterdam'. 

De Leeuwarder Courant van 1 januari 1878 gaf grotendeels dezelfde informatie als de N.R. C. 
twee dagen eerder, en voegde eraan toe: 'Naar een gerucht, dat volgens de M1:dd. Ct. te Vlissin
gen de ronde doet, zou de Friesland zijn aangevaren door een Fransch oorlogschip en beide 
vaartuigen zijn gezonken; alleen van het laatste zouden eenige manschappen gered zijn. Dit 
gerucht is tot dusver in geen opzigt bevestigd'. 

Het militair stamboek van het 1' Regiment Infanterie3 vermeldt aangaande Johannes: 'den 
21Januari 1878 uit de sterkte gebragt, zijnde met het den 18d' October 1877 uit Oost-Indië ver
trokken stoomschip Friesland dat geacht moet worden met man en muis te zijn vergaan, ver
moedelijk verongelukt'. Naderhand is bijgeschreven: 'Volgens nader berigt den 8 December 
1877 op de klippen Carobeda vergaan. 3' kwartaal 1878 kennis bekomen'. Een bron voor deze 
informatie wordt niet vermeld. 

We moeten vaststellen dat de precieze tijd, plaats en oorzaak van de scheepsramp indertijd 
niet met zekerheid konden worden bepaald. De schrijver van de publicatie De schipbreuk van 
het stoomschip Friesland 7 weet het ook niet en laat in dichtvorm zijn fantasie vrij spel, waarbij 
hij het schip 's nachts in een storm op de klippen bij Kaap Finistère laat vergaan. In het boek 
over de geschiedenis van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de firma Willem Ruys en 
Zonen wordt bij het stoomschip Friesland vermeld: 'Plaats van stranding eerst vastgesteld in 
1905 door het vinden van schuitjes tin uit de lading'. De plek waar de 'schuitjes tin' werden 
gevonden, wordt echter niet genoemd. 

Uiteindelijk vinden we in een andere, oude publicatie over de Rotterdamsche Lloyd9 de 
volgende informatie: 'Eerst in 1905 verkreeg men eenige aanwijzing omtrent de plek, waar 
deze ontzettende ramp moet hebben plaatsgevonden; visschers vonden toen, ter hoogte van 
de Corrubeda-rotsen, blokken tin, welke het merk N.H.-M droegen en tot de lading van de 
Friesland moeten hebben behoord.' 

Deze informatie komt overeen met de aantekening in het stamboek, waarin wordt gespro
ken van de 'klippen Carobeda' . 

We proberen nu de summiere informatie op een rijtje te zetten, waarbij we ervan uitgaan dat 
het scheepsongeluk plaatsvond tijdens zwaar weer. 

Aan de Spaanse noordwestkust, ruwweg 50 kilometer zuidelijk van Kaap Finistère, liggen 
de rotsen van Corrubedo. Dit moet de plek zijn waar in 1905 de vondst van de blokken tin 
werd gedaan. Als het schip op 5 december uit Gibraltar vertrok en op 10 of 12 december in Rot
terdam kon zijn, dan lijkt de in het stamboek genoemde datum van de scheepsramp (8 decem
ber) niet onwaarschijnlijk. De wrakstukken die de opvarenden van de Willem Beukelszoon op 
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18 december waarnamen, hadden dan al tien dagen in zee gedreven en konden ver verwijderd 
zijn geraakt van de plaats van het ongeluk. De opgegeven coördinaten lokaliseren de plaats 
van de wrakstukken ter hoogte van Noord-Portugal, even boven Porto. De Corrubedo-klip
pen liggen grofweg 150 kilometer noordelijker. Deze Spaanse noordwestkust is berucht om 
de vele schepen die er - ook recent nog - aan hun einde kwamen. Het lijkt waarschijnlijk dat 
de schipbreuk daar heeft plaatsgevonden, op of rond 8 december 1877, waarna wrakstukken 
in zuidelijke richting zijn afgedreven. Oorzaak van de ramp was mogelijk een aanvaring dicht 
onder de kust, of misschien onvoldoende voortstuwingsvermogen of zelfs het uitvallen van 
de stoommachine(s), waardoor het schip ten prooi viel aan de elementen, op de rotsen sloeg en 
in stukke n brak. 

Met de betrouwbaarheid van stoommachines was het in de begintijd van de stoomvaart 
niet best gesteld. Het is opmerkelijk dat het zusterschip Groningen, evenals de Friesland 
begin 1875 in de vaart gekomen, al na elf maanden verging. Het strandde tijdens een storm, 
komende uit Antwerpen, 'op 6 januari 1876 bij het, onder loodsaanwijzing, binnenlopen van 
de Nieuwe Waterweg op de Maasvlakte en ging totaal verloren'.'0 In de weken erna zonk het 
tot een diepte van zes meter weg in het zand en de modder. Het is niet ondenkbaar dat ook in 
dit geval problemen met de stoommachines een rol hebben gespeeld. De resten van het schip 
zijn in 2007, 130 jaar later, verwijderd om de uitdieping van een vaargeul op de Maasvlakte 
mogelijk te maken." 

Ter vervanging van de 'Groningen' en de 'Friesland' liet Wm Ruys en Zn. in 1878 - nu bij 
een andere Engelse scheepswerf - de 'Overijssel' en de 'Gelderland' bouwen. De 'Overijssel' 
verging al het jaar daarop, na drie Javareizen, op de kust van Guardafui, een kaap in het ui
terste noordoosten van het huidige Somalië bij de ingang van de Golf van Aden. Van de vijf 
stoomschepen die Ruys in de zeventiger jaren voor de Indische vaart had laten bouwen waren 
er in 1879 dus nog maar twee over. 12 

In de eerste helft van 1878 verschenen verschillende berichten over de afwikkeling van de 
scheepsramp. De Leeuwarder Courant van 1 februari 1878 meldde: 'Ten behoeve van de nage
laten betrekkingen der bemanning van het verongelukte stoomschip Friesland is door Z.M. 
den koningJ 250 geschonken.' en: 'Door de reeders van de Friesland, de heeren Ruijs & Co., is, 
ten behoeve der nagelaten betrekkingen van genoemd schip, van Z.K.H. prins Frederik der 
Nederlanden ontvangen eene bijdrage vanf300.' 

Het archief van het Maritiem Museum te Rotterdam bezit een 'Lijst van kwitantiën over 
gelden, ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der bemanning van het verongelukte 
stoomschip 'Friesland', aan de heeren Gebr. Chabot ter incassering overhandigd', gedateerd 6 
februari 1878.13 Dit betrof de bemanning, niet de overige opvarenden. 

Een paar maanden later, op 23 juni 1878, berichtte de Leeuwarder Courant dat het vergaan 
van het stoomschip 'Friesland' een officieel feit was: 'Eerst dezer dagen is door de hooge rege
ring officieel geconstateerd het vergaan van het stoomschip Friesland. Als een gevolg daarvan 
hebben de erfgenamen van de daarbij omgekomen officieren, ambtenaren en militairen -
voor zoo verre die erven bekend waren - aanschrijving ontvangen, dat het hun toekomende, 
van niet ontvangen soldij enz., door hen kan ontvangen worden'. 

Ongetwijfeld zullen ook de ouders van Johannes 'het hun toekomende ontvangen' hebben, 
omdat zij als zodanig in de militaire administratie bekend waren. 

Korte stamreeks van Johannes Plantenga 

I. Hylke Sierks Plantinga, zn. van Sierk Ypes Plantinga en Grietje Eilderts Katwyk, geb./ged 
Leeuwarden 13-2/15-3-1793, hovenier (1816), tuinman (1849), overl. ald. 22-5-1872, tr. (1) Frane-
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ker 14-4-1816 MariaJarichs Graafsma, geb./ged. Heerenveen 1-2/7-3-1793, overl. Leeuwarden 19-

8-1828, dr. vanJarichJacobs en Wilhelmina Jacoba Meeth; tr. (2) Leeuwarden 17-11-1830 Grietje 
Plet, geb./ged. Leeuwarden 23-8/7-9-1803, dr. van Willem Plet en Anna Ros. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jarig Plantinga, volgt II. 
2. WilhelminaJacobaPlantinga, geb. Leeuwarden 30-11-1820, overl. vóór 1873. 

3. SierkPlantenga, geb. Leeuwarden 2-4-1823, over 1. Bolsward 27-5-1874. 

4. Grietje Plantenga, geb. Leeuwarden 30-6-1825. 

5. MariaPlantinga (tweeling met Reinou), geb. Leeuwarden 19-8-1828, overl. ald. 7-1-1829. 

6. ReinouPlantinga (tweeling met Maria), geb. Leeuwarden 19-8-1828, overl. ald. 5-10-1828. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Leeuwarden: 

7. Willem Care/ Plantenga, geb. 26-9-1831, tuinman (1850), koopman in groenten en fruit 

(1867), overl. Leeuwarden 4-4-1869. 

8. AnnaPlantinga, geb. 24-4-1833. 

9. TheodoraAntoinettaPlantenga, geb. 26-5-1838, over 1. Utrecht 8-12-1923. 

10. Jacob Plantinga, geb. 22-3-1840, over 1. Harlingen 18-9-1895. 

II. Jarig Plantinga, geb. Franeker 22-12-1816, kasteel tuinman, zaadhandelaar, gardenier, win
kelier (1872), koopman en tapper, over 1. Leeuwarden 21-5-1883, tr. ald. 9-11-1842 Aaltje van der 
Meulen, geb. Leeuwarden 26-5-1817, overl. ald. 27-12-1878, dr. van Johannes Hendriks van der 
Meulen en Hendrikje Lerk. 

Uit dit huwelijk: 

1. HijlkePlantinga, geb. Weidum 23-3-1844, overl. Leeuwarden 25-12-1931. 

2. Johannes Plantinga, geb. Weidum 6-8-1846, overl. Leeuwarden 2-1-1849. 

3. HendrikaPlantenga, geb. Leeuwarden 11-9-1849, koffiehuishoudster, overl. ald. 3-9-1932. 

4. Johannes Plantenga, geb. Leeuwarden 10-1-1853, militair, overl. ca. 8-12-1877 (tijdens een 

schipbreuk ter hoogte van de Spaanse noordwestkust). 
5. levenloos geboren N.N. Planten ga, geb./overl. Leeuwarden 19-10-1855. 

Noten 
1. -Tresoar, Burgerlijke Stand Leeuwarden, geboorten, nr. 27 d.d.12-1-1853. 
2. Historisch Centrum Leeuwarden, Bevolkingsregister Leeuwarden 1859-1876, deel 42, blad 79. 
3. Nationaal Archief, toegang 2.13.09, inv.nr. 761. 
4. Nationaal Archief, toegang 2.10.50, inv.nr. 47. 
5. F. W.G. Leeman, Van barkschip tot "Willem Ruys, 120 jaar zeevaart", Gedenkschrift van de Koninklijke Rot· 

terdamsche Lloyd, samengesteld ter gelegenheid van het 71-jarig bestaan als Naamloze Vennootschap in 1958 en 
het 100-jarig bestaan van de firma Willem Ruys en Zonen in 1961, Rotterdam 1961. 

6. M. P. Bossen broek, Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische Leger 
1815-1909, Amsterdam 1986. 

7. J. Blankenaar, De Schipbreuk van het stoomschip "Friesland", Rotterdam 1878. 
8. Nico Guns, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, beknopte geschiedenis van een rederij, Zutphen 2004, pag. 39. 
9. Zie: www.wivonet.nl. 

10. F.W.G. Leeman, a.w., pag. 95. 
11. Eric Eijgelsheim, De geschiedenis van "gezonken en gebo1gen" stoomschip de Groningen, onderzoeksver

slag uit 2007, aanwezig in de bibliotheek van het Maritiem Museum te Rotterdam. 
12. F.W.G. Leeman, a.w., pag. 96. 
13. Maritiem Museum te Rotterdam, recordnr. 83881, objectnr. H409. 
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Jan van Wieringen (1638-1719 ), een zeventiende eeuwse 
genealoog, en zijn familie [vervolg van oktober 2008] 

P.D.MEIJEREN A.M.L. VAN WIERINGEN 

3.Jan van Wieringen (IVa, 1638-1719) 
We behandelen van Jan van Wieringen achtereenvolgens: enkele persoonlijke aspecten, zijn 
kwartierstaat, een brief aan Van Beresteijn met zijn genealogische naspeuringen, zijn manus
cripten en aantekeningen en beoordeling van zijn werk. 

Enkele persoonlijke aspecten 

Hij maakte ( ondertekende) in 1659 een gedicht bij het huwelijk van Rem Aartsen en Geertruyt 
van Swieten. Bruylofts-toorts, ontsteeken op de echts-versaming van ... Rem Aartsen, en ... Geertruyt van 
Swieten, in Rotterdam, den 8. van hooymaant, des jaars 1659. t' Amsterdam, : in de drukkery van Ty
mon Houthaak, op de Nieuwezijds Kolck.75 

Jan van Wieringen nam deel aan de ruiterwacht bij het statiebezoek van de jonge prins Willem 
III aan Amsterdam in 1660. Van deze ruiterwacht bestaat een gravure met de namen van de 
ruiters. Jan van Wieringen behoorde tot de tweede groep onder leiding van Jacob de Graeff. 
De gravure is een kopie van een gravure gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Maria 
de Medici in 1638. In tegenstelling tot de leiders van de drie groepen zijn de ruiters zelf niet 
overgegraveerd op de koperplaten! De ruiters in 1660 behoorden zeker niet allen tot de elite 
van de stad; slechts voor een klein gedeelte waren zij gerecruteerd uit de Amsterdamse regen
tenfamilies. Men vindt er behalve gereformeerden ook enkele remonstranten en veel rooms
katholieken onder, grotendeels welgestelde zakenmensen.76 

8 Mey 1718 Mijnheer en Neeff, 
Nademael het den Almagtigen Godt gelieft heeft mijn eerwaerde huisvrouw Amarante 
Meerman huijden nae een beroerte van agt dagen in den ouderdom van omtrent 78 jaren 
uijt dit leven tot de eeuwige ruste over te brengen, soo heb ik van mijn pligt geagt Uedele 
daer van kennisse te geven, niet twijffelende ofUedele zal in dit mijn swaer verlies deelnee
men. Ik ben voornemende om het lijck aenstaende donderdagavond met de hier present 
zijnde vrienden ter aerde te bestellen, verbljvende inmiddels, 
Mijnheer en Neeff 
Ued(ele) d(ienst)w(illige)dien(aer) en bedroefde neeff 
Jan van Wieringen 
Amst(erdam) 8 maij 1718 
Brief waarin Jan Wieringen melding doet van het overlijden van zijn vrouw Amarante Meerman 
(UniversiteitsbibliotheekAmsterdam, Bijzondere Collecties/Brieven). 

' ~ - / / v,t Ove,v"'Ja,_ ,Jrt,i,c, l, ·71'Yltü'àl4;,v 

vft~,_ 1lJvr: t/lU1, ., 7 ~ 
~ ~ ~~- . C, 

/ ( l <f~Lill, 

Zegel van Jan van Wieringen (1638-1719) op het overly·densbe
richtvan zijn vrouw d.d. 8-5-1718 
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ZEEGENWENSCHEN, 

TER GULDE BRUILOFT 

VAN DEN HEERE 

JAN VAN WIERINGEN, 
EN MEJUFFROUW 

AMARANTE MEERMANS. 

Loflied, ter ere van het gouden huwelijks
feest van Jan van Wieringen en Amarante 

Meerman(s), uit1714 

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk is een loflied 
gemaakt. Zeegenwenschen, ter gulde bruiloft van den he ere Jan 
van Wieringen, en mejuffrouw Amarante Meermans. Op den s 
maart, 1714 door Wilhelmus Lomannus, Claas Bruin, Jacob 
Voordaag en Paulus Hendriksz Verryn. Het zijn vier ge
dichten, een lied en een gedichtje dat op een gedenkpen
ning was gestempeld. 77 

Uit het lange loflied van 1714 enkele regels: 
Of zal ik 'tgoudwaardeeren op haarprys? 
0 neen, want nu het eenzaam paradys 
Van *Bethlehem Uw zinnen kan bekooren 
Heeft zucht tot geld haar krachten reeds verlooren 
Want stille rust staat nimmermeer ten doel 
Van een zulk een drift, en die het stadsgewoel 
vrywillig kan by 't bloemgewasvergeeten 
Bind noit zijn ziel aan zulk een slaafsen keeten 
* Bethlehem, hun Ed: lustplaats buiten Haarlem 

7 augustus 1719 transporteerden de erfgenamen van Jan van Wieringen en Emerentia Meer
man 'een Heeren ende bouhuijsinge met alle 't geene daer aen aart en nagelvast is, genaamt 
Bethleham, vanouts Leewen, met boomgaarden, cingelen, ende landerijen in de Oostender ende 
Vos ende Weerlaner Polder tesamen groot agtien margen' voor 2500 gulden aan Abraham 
ten Cate.78 De hofstede Bethlehem aan de Heerenweg, een garenblekerij met woonhuis, paar
denstal, wagenhuis en schuren, alsmede enkele stukken duinland, alles gelegen in de Banne 
van Hillegom, waren afkomstig uit de familie Meerman en door scheiding en koop in bezit 
gekomen van Jan van Wieringen. De garen blekerij met woonhuis c.a. werd in 1719 ook te koop 
aangeboden.79 De hofstede was gelegen tussen Hillegom en Bennebroek, iets bezuiden de 
huidige Betlehemlaan in Hillegom. De hofstede Bethlehem zou niet lang na de verkoop in 1719 

door Van Wieringen aan Abraham ten Cate zijn gesloopt. 
Eveneens ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk werd een huwelijkspenning geslagen 

De penning berust in verzameling Koninklijk Penningkabinet (thans Geld- en Bankmuseum 
te Utrecht) (KPK 2325).80 

GEDENKPBNNIN'C 
Zyn ,1,,,,~'f,•kn tiJl;,_j,H,. ·. ' . 

. : .. ~,~ .-~~ }J/·i~~.:i ~~:~~:~~~·i:~~ ~· 
God,· die door :v,ysbeyd 't al befüett, ·;: ,·, · 

Vergun dtt edfu:'pa~t:' ; ,; 0• /> · ' 
Dat nu haar gulde bruyloft. viert, 

Een eeuwig vreugde-jaar, 

2:32.->. \ '(jftigjarig hu wel Uk v,m ,fan v,m \Viering-en en AnmrHntc .\h,erman,. 
Voorz : IA :-1 :-: VA N .-: WIERI NG EN :< EN A~IAIU Nn ; :-, MEER-

MA NS X GETflOU T >: DEN ;< :i >: :\IAEHT ., 1664. Twee uit ,Ie wolk•n 
gesloken hand f' n houden de :,an lintl! n be vcstiµcle ges lachtwapens. Lo\·eu 
in het ve ld hemellicht met den 1rn.am lcho,•:t, beneden L. 

Kcerz.: Naam van Iehova d:tarond r. r : God1 di e rtoo t· - wîj id1eij tl ·t al be
stÎèl'l, - \ ·ergun dit echie µaar - Hal nu haer gulde - hruUlofl vierl 
- F.en ceuwig lt - Vreuglul e jaar - ·lï•f.i, 

ll irks R,•pert . rr. 3110. 'l'in .1;:; m .M. 
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Kwartierstaat Jan van Wieringen 
De collectie van G.J. van Wieringen bevat een Wapenkwartierstaat van Jan van Wieringen. De
ze heeft in het midden een zeventiende eeuws kwabornament-cartouche met het wapen Van 
Wieringen, met een lint aan een spijker opgehangen, met zijn naam JAN VAN / WIERINGEN. 
Links van boven naar beneden kwartierwapens: 

1) VAN WIERINGEN: in goud drie klimmende leeuwen van keel, geplaatst 2-1; 

2) VAN NES: doorsneden: I. in goud drie wambuizen van grijs met rode voering geplaatst 
2-1, II. in azuur drie schaaktorens van zilver geplaatst 2-1; 

3) VAN RIETWIJCK: in sabel een zilveren keper; 
4) VAN GAASBEEK: in sabel een klimmende leeuw van zilver, getongd en genageld van keel 

en met een gouden kroon. 
Rechts van boven naar beneden kwartierwapens: 
s) BISSCHOP: in azuur drie gouden korenschoven naast elkaar; 
6)VAN LINGEN: in keel een geopende en gekanteelde burcht met drie vensters van goud, 

in het schildhoofd vergezeld van drie gouden lelies naast elkaar; 
7) SUIJDERHOEFF: in azuur drie zilveren dwarsbalken; 
8) HASSELAER: in azuur een zilveren goud gebekte en -geklauwde dubbele adelaar. 
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Wapenkwartier
staatvan]an van 
Wieringen (1638-

1719 ), (collectie G.]. 

van Wieringen) 
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Kwartierstaat 
1. Jan (Joan) van Wieringen Ghijsbertszn (1638-1719) 
2. mr. Gijsbert Pietersz van Wieringen (1608-1664) 
3. GeertruijdJans Bisschop(s) (1613-1688) 
4. Pieter Aelbertsz van Wieringen ( .. . -na 1632) 
5. Engeltje van Rijck/Rietwijk 
6. Jan Egbertsz Bisschop (ca.1575-... ) 
7. HillegondJans Suijderhoeff 
8. Ael bert ( Al brecht) Pietersz VAN WIERINGEN ( .. . -na 1606) 
9. Beatrix (Beatris) Lenaers (Lenerts) VAN NES ( .. . -na 1628) 

10. Mattheus Huijgensz (Hugensz) van Rijck ( of VAN RIETWIJCK) 
11. Aaltje (Aaltgen) Willems van Gaesbeeck (GAASBEEK) 
12. Egbert Remmes (Remmenz) BISSCHOP ( ca. 1545-1602) 
13. Geertruijd (Giert)Jans, vanLingen(ofVANLINGEN?)( ... -1604) 
14. Jan Willemsz SUIJDERHOEFF 
15. Dieuwer Dircks HASSELAER 

Brief aan Van Beresteijn 
Een brief uit 1675 betreffende zijn genealogische nasporingen bevindt zich in het Familiear
chief Van Beresteyn. 81 De transcriptie is als volgt: 

Brief van Jan van Wieringen, d.d.14 oktober 1675 

Gens Nosrra 63 (2008) 

Mijn heer en neef 
Sedert onse afspraeck heb ick mij op de 
toenae of vanne van Geertruijt en Catharina 
Pauli bij den heer Nicolaes van Loon 
geinformeert die de selver noemen Van 
Outschooten, gevende voor reden en sijner 
wetenschap dese dat hij geintentioneert 
wesende sijn stamboeck te formeren en 
sich ( van dese toenaem oock ontbloot 
bevind), geaddresseert heeft gehad bij 
Jonckvr. Adriana van Duijvenvoorde, 
wed-e van Jr. Michiel Tuijtelaer, doen ter 
tijt in de 80 jaeren out wesende, bij volle 
verstand en memorie sijnde en haeren 
grotmoeder Geertruijt Pauli voorts noch 
heel wel gekent hebbende, geseijt hoe en 
wel te weten dat den toenaem of vanne 
geweest was Van Outschooten, hem, heer 
van Loon, daer en boven haer waepen oock 
demonstrerende ·cwelck in margine heb 
gestelt, alle dit voorige is oock bevonden 
te accorderen met seecker wapen op 
papier geteeckent met onderteeckening 
van de voorsz. naem, gevonden bij de 
erffgenaemen van Willem Ruijckhaever 
onder desselfs papieren, over welcke 
W. Ruijckhaeve Geertruijt voorsz. oock 
grootmoeder was. 
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Manuscripten en aantekeningen 

Hiernevens een exemplaar van een descendboom, 
wenste wel dat een gehad had die wat schoonder was 
als dese, hoop evenwel in 't voornemen, daermede te 
sullen kunnen volvoeren, blijve vorders na presenta
tie van mijnen diensten, na groeten is, 
Mijn Heer 
U. Ed. dienstwilligen dienaer. etc. 
Jan van Wieringen 
In Amsterdam 
Den 14 october 1675 

Aan: Mijn heer Mr. Gijsbrecht van Beresteijn, out 
schepen der stadt Delff. 

\ 

Brief van Jan van Wieringen aan Mr. Gijsbrecht van Beresteijn 
oud schepen der stad Delft, d.d.14-10-1675 
Rechts de beide zegelhelften op de brief van Jan van Wieringen, 
d.d.14-10-1675 

We kennen in totaal vier van zijn uitgewerkte manuscripten, enkele klad versies en een aantal 
aantekeningen. 

De vier uitgewerkte manuscripten betreffen genealogieën van Boelens, Meerman, Riedwyck 
en Suijderhoeff. 

Een manuscript Boelens is in 1884 onder supervisie van Josephus Albertus Alberdingk Thijm 
(1820-1889) uitgegeven: Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't 

geslacht Boelens, met aangehuwde Familiën en Nakomelingschap, uitgegeven naar het Handschrift van 
Jan van Wieringen Ghijsbertsz., onder toezicht van Prof ].A. Alberdingk Thijm en ingeleid door Mr. N. 

de Roever, Az. Uitgever: Amsterdam: C.L. van Langenhuysen. Het supplement behandelt de 
Geslachtlijst van de familie Bruyn, uit echte bescheiden en familieaanteekeningen opgemaakt/ J.G. de 
Groot Jamin Jr. -Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1886. 8' Het handschrift is ten tijde van 
de uitgave eigendom van Alberdingk Thijm blijkens de vermelding in de voorrede bij de uit
gave. Daar wordt ook vermeld dat het handschrift 54 foliovellen omvat. 

De oorspronkelijke genealogie Boelens is in het derde kwart van de zeventiende eeuw op
gesteld door de schilder-genealoog Jacob Colijns (1614-1686), die volgens S.A.C. Dudok van 
Heel te Amsterdam een buitengewoon knap genealogisch en heraldisch vervalser is geweest. 
De aanvullingen van Jan van Wieringen maken volgens hem een zorgvuldige en betrouwbare 
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HET PATRICIAAT 

VAN 

A M STER DAM, 

.. . GENEALOGIE VAN T G~LACHT 

BOEL ENS, . ·· 

11n ,.,.11c1Huwt11 P.um11:11 n,N4XOIW.JlfG10II.J', 

uirgeaavtn naar het H.lnd,chrift Vffl Ju v,ui Wrc.u,iGb ~n:a:ru., ondef roe1idit _Y;1; n 

Prof. J. A. ALBERDlNGK TH!JM, ,_ 

cl)instkÏd, door 

M• N. DE ROEVER., Ai.. 

Amster<lam, 

C. l~ VAN LANOBNllOY'SEN: 

indruk.83 In het manuscript dat gedateerd wordt 
tussen 1706 en 1712 omschrijft hij zijn wapen als 
volgt: 'Hij voerde van goud, met drie leeuwen 
van keel' . 

Amarante Meerman, 
geb. [1640,]t.r. Jan van Wie
ringen Ghijsbertsz., geb: 
[1638] uyt Geertruyd Bisschop 
Jansdr., en hebben haere gul
de bruyloft gegeven den 5 
Maert 1714. 

[Hij voerde van goud , met 
3 leeuwen van keel.] 

Zijn wapenvermelding in: Het patriciaat van Amster
dam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't ge
slacht Boelens (SA Amsterdam 5015, Ms A6, 18d' eeuw) 

Het manuscript Meerman in de collectie van het CBG omvat 21 gevouwen foliovellen met ge
nealogische schema's en deels ingekleurde wapentekeningen gebonden in een band. Tussen 
folio 16 en 17 is los ingevoegd een foliovel met een aangeplakt deel eveneens genummerd fo
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lio 17, waarschijnlijk afkomstig uit één 

1 van zijn andere manuscripten. 84 Jan van 
Wieringen stelde een Genealogie Meer
man op, handschrift met ingekleurde 
wapens vermoedelijk vervaardigd tus
sen 1690 en 1715.84 Hoewel niet als zoda
nig geclassificeerd is de maker Jan van 
Wieringen Gijsbertsz, zijn handschrift 
(her)kennen we onder meer van de hier
voor weergegeven brief uit en ook van 
een los vel in GemeenterarchiefRotter
dam, 85 waarin hij melding maakt van 
zijn dochter Geertuijd van Wieringen 
gehuwd met Hendrik Verrij n. 

Folio 1 (fragment) 
uit Genealogie 
Suijderhoeff 
(HUA, Familie
archief Martini 
Buys, toegang 43, 
inv.nr. 20) 
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Detail met de wapens van Jan van Wieringen en Amarante Meerman uit 
Genealogie Suijderhoejf 
(HUA, Familiearchief Martini Buys, toegang 43, inv.nr. 20) 

Het 1nanuscript Riedwyck bestaat uit 19 losse gevouwen, genummerde foliovellen met genea

logische overzichten en veelal ingekleurde wapentekeningen, een inleiding van vier pagina's 
en een register op aangetrouwden. Alles in een perkamenten band.86 Het manuscript Suijder
hoefbestaat uit 14 losse gevouwen, genummerde foliovellen met genealogische overzichten en 
meest ingekleurde wapentekeningen en een register op aangetrouwden. Alles in een perka
menten band.87 

De klad versies betreffen onder meer Boelens en Koeimans. De kladversie van de genealogie 
Boelens berust in het Stadsarchief Amsterdam (verkregen uit de nalatenschap van Jhr. Th. 
H. F. van Riemsdijk): 14 dubbele foliovellen, deels tweezijdig beschreven.88 De kladversies 
Koeimans bevinden zich in het familiearchiefTaets van Amerongen van Natewisch in een map 
met aantekeningen van zijn hand en enkele stroken met ingekleurde wapentekeningen.89 

De aantekeningen betreffen onder meer de families Colijn, Storm van Wena, Fortuijn, Ramp, 
Van der Cooten, Van Santen, Meerman, Malesteijn, Van der Laen, Hasselaar, Haeck, Van der 
Burch, Witsen. Verdere klad versies bevinden zich in het Familiearchief Backer (twee dubbele 
foliovellen betreffende de famile Le Gillon en één blad met wapentekeningen) en het Familie
archief Bicker (vier genummerde foliovellen betreffende de families Fortuijn, Ramp en Van 
der Cooten en één groot blad betreffende de families Ramp en Geelvinck).90 

Waarschijnlijk heeft Jan van Wieringen in ieder geval genealogieën vervaardigd van zijn 
acht kwartieren: Van Wieringen, Van Nes, Van Rietwijck, Van Gaasbeek, Bisschop, Van Lingen, 
Suijderhoeff en Hasselaer. Op de veiling van zijn manuscripten zijn aangeboden en verkocht 
de manuscripten Van Rietwijck, Van Gaasbeek, Suijderhoeff en Hasselaar. Niet aangeboden 
maar waarschijnlijk wel opgesteld zijn manuscripten van de vier andere genoemde kwartie
ren. Daarnaast zal hij waarschijnlijk ook genealogieën hebben gemaakt van de kwartieren 
van zijn echtgenote Amarante Meerman, onder meer Meerman, Van Adrichem, Van der Eyck, 
Ruychaver, Hogenhoeck, Van der Laen en Van Santen. 

Zijn aantekeningen betreffen ook de broers en zus van zijn vrouw en hun partners: Van der 
Hoeff(en Van der Dussen), Van Santen (en Spieringh) en Pauw (en Van der Meer). Voorts heeft 
hij waarschijnlijk genealogieën vervaardigd van de (ouders van de) partners van zijn kinde
ren, te weten: Verrijn (en Bisschop) en Van Ceters (en Panser) en van zijn broers en zussen, te 
weten: Aerssen (en Bisschop), Swartendijk (en Valck), Kieft (en Colijn de Tovion), Van Broeck
huijsen ( en Blaeu) en Lomannus ( en Bateliers). 

Het lijkt er op dat hij genealogieën opstelde waarin altijd zijn eigen familie figureerde. Dat 
kan dan een betrekkelijk kleine rol zijn in een grotere genealogie van een bepaalde familie 
zoals Boelens, Koeimans (Coeymans) en Hooft. Wellicht vervaardigde hij ze ook op verzoek 
van de betrokkenen. Er voor betaald werd hij waarschijnlijk niet, maar een vaatje wijn werd 
op prijs gesteld. Van Beresteyn (pagina 52) vermeldt een passage uit een aantekeningboek van 
de in Amsterdam wonende genealoog Pieter van Brederode. Deze schrijft op pagina 107: 'Bur
germr. Boot tot Uytrecht neemt wel geen geit voor wapens op te soecken, maar, sijt Jan van 
Wier in ge, hem wort wel een half aem of va tie wijn vereert in 't huys gesonden' .9' 
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C: J\T A Lo nus 

BENf; H(IQ1;:-;T 111•: I .,\ NC:H UKF: V l!! P,ZAl\ l ELl NG 

H A N D S C IT R I F T 1,: N , 
Al'KO U ~TlG \' A,-: 

'rb. OE ROUOK en J. VAN WIERINGEN, 
Catalogus (Beyers) Utrecht 1868 

Een groot aantal van hem afkomstige handschriften is op 16 juni 1868 geveild door J:L. Beyers 
te Utrecht.9' Van de toen 37 geveilde handschriften zijn er 33 van zijn hand. Ze bevatten meer 
dan 12.000 (deels ingekleurde en waarschijnlijk deels dezelfde) wapentekeningen. De veiling
catalogus is bewaard en één van de exemplaren ervan in de Universiteitsbibliotheek Amster
dam bevat potloodaantekeningen met de opbrengst en in aantal gevallen de koper. In bijlage 
2 volgen de details. 

Beoordeling van het werk van Jan van Wieringen 
J. G. de Groot J amin, koper van diverse manuscripten, schreef in 1870 over Jan van Wieringen: 
'J. van Wieringen, kundig genealoog, geboren circa 1638, overleden omstreeks 1720, was ge
huwd met Amaranthe Meerman. Hij was de afstammeling van een aanzienlijk geslacht, en 
door familiebetrekkingen met schier alle de voornaamste geslachten in de Nederlanden in 
staat om uit te voeren, wat hij zich, als schatrijk en zonder betrekking, tot taak had gesteld, 
om namelijk van al de aan zijn geslacht verwante familiën goede geslachtsregisters, met al 
de wapens opgeluisterd, te maken. Dat hij hierin is geslaagd, bewijzen zijne nagelatenen 
handschriften. Jammer echter, dat de opgaven van datums hier en daar ontbreken. Amster
dam. J.G. de G.J. Jr.'.8

' De waarnemimg betreffende de 'familiebetrekkingen met schier alle 
de voornaamste geslachten' is maar ten dele juist. De kwartierstaat van Jan van Wieringen 
laat inderdaad namen zien als Van Gaasbeek, Van Rietwijk en Hasselaar en zijn vrouw was een 
Meerman, maar zijn remonstrantse achtergrond zal een verdere vertakking naar de regen
tenklasse hebben verhinderd. De familie Van Wieringen komt in Elias' Vroedschap niet voor als 
verwant aan schepenfamilies. 

In de Voorrede van Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't ge
slacht Boe lens, met aangehuwde familiën en nakomelingschap, uitgegeven naar het handschrift van Jan 
van Wieringen Ghijsbertszn wordt opgemerkt dat 'het wapen van iederen persoon (is) met op
merkelijk geduld overal ter zijner plaatse is afgebeeld'. Jan van Wieringen Gijsbertsz wordt 
in deze Voorrede als volgt gekenschetst: 'Hij was een zorgvuldig onderzoeker en een ijverig 
geslachtrekenkundige: die zich - gelijk de heer de Groot Jamin heeft opgemerkt - tot taak 
scheen te hebben gesteld, om van al de geslachten, waaraan hij verwant was, goede geslachtre
gisters te vervaardigen'. 

Een ander visie had Elias: ' ... ln tegenstelling met de zeventiende eeuw is de achttiende te 

Amsterdam arm geweest aan bekwame genealogen. Jan van Wieringen Gijsbertsz en Mr. Rei
nier van Heemskerk noem ik bloot pro memorie; het waren copiisten van de gewone soort, die 
gedachteloos rijp en groen dooreenmengen .. .'.93 Dudok van Heel schat hem weer wat hoger 
in als hij in 1997 zijn aanvullingen bespreekt op de genealogie Boelens.83 Een definitief oor
deel valt pas te vellen als we meer van zijn manuscripten kunnen traceren en zijn werkwijze 
met betrekking tot de manuscripten in meer detail zouden kennen. 
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Bijlage 1 Gelegenheidsgedichten 

We kennen twaalf gelegenheidsgedichten over een periode van zo'n honderd jaar (1638-1736) 
waarin een Woerdens-Amsterdamse Van Wieringen wordt bedacht. In chronologische volg
orde: 

1638 Echts-eer-gaaf ter eeren den vromen iongman Aalbart Pietersz Wieringhen, met de sedige, devcht
lievende ionghe dochter Camelia van Waarder. Inden echten-staat vergadert den 24. may, anno 1638. binnen 
Woerden. (Prent). Uitgave:Ter Goude, by Pieter Rammazeyn, boeck-verkooper inde Korte
groenendael, int vergult ABC. Jaar: 1638 Inhoud: Een gedicht, twee liederen op de resp. melo
dieën: Ach schoone Krielia; L'orangee; en drie kwatrijnen, gezamenlijk ondertekend: K.iest 
W.aarder. K.W. (Koninklijke Bibliotheek, Bijzondere Collecties, Gelegenheidsgedichten). 

1659 Bruylofts-toorts, ontsteeken op de echts-versamingvan ... RemAartsen, en ... Geertruytvan Swieten, 
in Rotterdam, den 8. van hooymaant, des jaars 1659. t' Amsterdam, : in de drukkery van Tymon 
Houthaak, op de Nieuwezijds Kolck. Gedicht ondertekend: J.V. Wieringen (Universiteitsbi
bliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties). 

1668 Bruylofts-liedt toe-gesongen aen d'E.E. bruydegom en bruydt Pieter van Wieringen, en Elisabeth 
Aerdtsen. Ver-eenight op de 17- april, 1668. In Amsterdam (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bij
zondere Collecties). 

1669 Bruylofts sangh, ter eeren van ... Pieter Swartendyck advt. en Engeltje van Wieringen. Op den 25 

junij 1669 toegesongen. Voys: La Gaillarde (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Col
lecties). 

1672 Ter bruyloft van den heer mr. Willem van Broeckhuysen, en de juffer mejuffr. Hillegondt van Wierin
gen; vereenigt den 13 van wintermaant 1672. in Amsterdam. Auteur D. van Ryk (Universiteitsbibli
otheek Amsterdam, Bijzondere Collecties). 

1673 Op het huwelyk van den E. bruidegom Mattheus van Wieringen, en de E. bruidt Catharina Kieft. 
Gedicht ondertekend: G. Brandt (Geeraert Brandt 1626-1685) (Universiteitsbibliotheek Am
sterdam, Bijzondere Collecties). 

1677 Op 't houw'lijcks-feest, van deE.E.JoanKieft, en]annetje Colyn. Verjaart na vijfen-twintighjaaren, 
op den 12 may, 1677. t' Amsterdam. Gedruckt by Gillis Joosten Zaagman, in de Nieuwe-straet. 
Drukker: Saeghman, Gillis J oosten Amsterdam. Ondertekend: M. v. W. 

Met aantekening in contemporain handschrift: 'Matthaeus van Wieringen, korts te voren 
gewerden weduwnaar van Catharina Kieft, dogter van de genoemde oude luiden' (Universi
teitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties). 

1694 Bruyloftszangvoor den E. bruydegom de heer Jacob van Ceters, en de E. bruyt juffr. Maria van Wierin
gen. Gedicht ondertekend: Wilh. Lomannus. Datering onderaan: In den egt vergaedert den 5 
jan. 1694 (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties). 

1713 Zeegenwenschen ter zilvre bruiloft van den heere Henrik Verryn, en mejuffrouw Geertruid van 
Wieringen. Verscheenen den 16.november, 1713. Auteurs: Wilhelmus Lomannus, Paulus Hen
driks Verryn en Claas Bruin. Uitgave: 1713. Drie gedichten, de eerste twee ondertekend resp 
Wilh Lomannus, Ps. V. Hdz (= Paulus Verryn Hendriksz), een gedicht op de gedenkpenning, 
ondertekend: Cl. Bruin. (Koninklijke Bibliotheek, Bijzondere Collecties, Gelegenheidsge
dichten). 
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1714 Zeegenwenschen, ter gulde bruiloft van den heere Jan van Wieringen, en mejuffrouw Amarante 
Meermans. Op den 5.maart, 1714. Auteur. Lomannus, Wilhelmus; Bruin, Claas; Voordaag, Jacob; 
Verryn, Paulus Hendriksz. Inhoud: Vier gedichten, ondertekend resp. : Wilh. Lomannus; Ps.V. 
Hdz (= Paulus Verryn Hendriksz, kleinkind); Cl. Bruin; J.Voordaagh; een lied op de melodie: 
Belle Iris, ondertekend: Ps.V. Hdz; een gedichtje dat op de gedenkpenning was gestempeld 
(Koninklijke Bibliotheek, Bijzondere Collecties, Gelegenheidsgedichten). 

1715 Ter gedagtenisse van mynen waarden oom, den heere Pieter van Wieringen, in zyn ed. leeven stadts 
penningmeester van 't Jabrykampt; ontslaapen den 10. augustus Ao. 1715. Gedicht ondertekend: 
Ps.V. Hdz (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties). 

1736 Ter gedachtenisse van myne deugdlievende grootmoeder Hillegonda van Wieringen, eerst weduwe 
van ... Willem van Broekhuizen, en laatst weduwe van ... Wilhelmus Lomannus ... Overleden, in den 
ouderdom van vyf en tachtig jaren: ter aarde bestelt den XXIV sten der sprokkelmaand', des 
jaars MDCCXXXVI. Willem van der Pot 1704-1783. Ondertekend: Willem vander Pot (Konink
lijke Bibliotheek, Bijzondere Collecties, Gelegenheidsgedichten). 

Bijlage 2 Handschriften afkomstig vanJ. van Wieringen, in 1868 geveild 

Van de 37 handschriften, geveild op 16 juni 1868 door J.L. Beyers te Utrecht, zijn er 33 van Jan 
van Wieringen afkomstig. 

De hieronder weggelaten nummers (1, 30, 32 en 34) betreffen handschriften van anderen. 
Nr. 30 is een 'Oude genealogie van het geslacht Colijn de Thovion, van 1503-1650'. Waarschijn
lijk was dit in bezit van Jan van Wieringen en basis voor zijn genealogie Colijn de Thovion, 
van 1503-1700 (nr. 9); dit is wellicht een aanwijzing dat hij vooral manuscripten verzamelde, 
kopieerde en aanvulde. Opvallend is dat er geen handschrift is met genealogische aantekenin
gen betreffende zijn eigen familie Van Wieringen. 

De 33 handschriften bevatten meer dan 12.000 (ingekleurde) wapentekeningen. Eén van 
de exemplaren van de veilingcatalogus in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam bevat pot
loodaantekeningen met de opbrengst en in aantal gevallen de koper.92 Deze gegevens zijn 
(voor zover leesbaar) overgenomen achter de veilingnummers hieronder. Per nummer is de 
getypte tekst uit de veilingcatalogus hieraan toegevoegd. 

(Veilingnummer) 2 (10,- Bijleveld) Een Wapenboek in fol. waarin 1500 goed geteekende en 
gekleurde wapens met de namen er onder van Nederlandsche Geslachten uit het laatst der 17e 
eeuw. Vooraan eene duidelijke net geschreven alphabetische lijst der in het register voorko
mende wapens van Jan van Wieringen. Hieronder een aantal welke op geene bekende wapen
kaart noch bij Rietstap gevonden worden. 

3 (16.50 Slothouwer) Wapenboek door J. van Wieringen aangelegd, bevattende niet minder 
dan 317 0 wapens van Nederlanders, allen door he1n geteekend, ,net een uitvoerig alphabe

tisch Register. In 4to in perg. band. Hierin zijn een overgroot aantal hoogst zeldzame en 
schier onbekende wapens te vinden. 

4 (20,- Beijers) Genealogie van het geslacht Adrichem van het jaar 1450 tot 1720. 
Zeer uitvoerig, net en duidelijk handschrift van Jan van Wieringen van Delft, met 326 fraai 

geteekende en gekleurde wapens versierd, waaronder vele zeldzame. 33 genummerde bladen 
in folio, met bladwijzer der 154 aanverwante familiën, waaronder d' Ablaing, Assendelft, v. 
Beeftingh, Bleker, Blaeu, Blom, de Bourbon, v. Bolgersteyn, Bouverie, Bergh, van Citters, 
Coeymans, Crooswyck, van der Dussen, van den Ende, van der Goes, Graswinckel, de Groot, 
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van Gogh, van den Helm, van der Houve, v.d. Hulst, Imans, Kien, Meerburgh, de Man, Onder
water, van Overschie, Paeu, Paets, van Poelgeest, Prins, de Quesne, van Rijn, Schuylenburgh, 
Swammerdam, Tromp, van Velsen, Wuytiers, enz. 

Van dit geslacht, wel te onderscheiden van Adrichum vermeld in de Batavia Illustrata is ner
gens eene genealogie gedrukt te vinden; zij behelst veel onbekends, bijvoorbeeld omtrent de 
familie de Groot, Tromp en anderen. 

s Genealogie van het geslacht Bennnigh van 1580-1720. 
Net geschreven handschrift van negen folio bladen van J. van Wieringen, met alphabet. 

bladwijzer der 127 aanverwante familiën, waaronder van Beuningen, Bodecherus, Bonteman
tel, v. Buren, van den Bosch, v. Ceulen, v. Coosen, Delff, v. Deventer, v. Diemen, v. Dam, v. Erp, 
de Gruyter, Haeck, Heminga, Heurnius, v.d. Hoeven, Lammens, Muylman, v. Outshoorn, v.d. 
Perre, Post, Reynst, Rotgans, Schrijver, Sille, Splinter, Vollenhoven, de Wilhem, enz. 

Deze genealogie komt nergens gedrukt voor. 

6 (.90 Jamin de Groot) Genealogie van het geslacht Boelens van 1320-1700. 
Net geschreven en zamengesteld door J. van Wieringen, 36 bladen groot folio. 
Van deze genealogie is slechts een gedeelte uitgegeven bij Hettema, Stamboek van den Frie

schen Adel. Leeuw. 1846. DL 1, pag.103. 

7 (13,- Beijers) Genealogie van het beroemde en aanzienlijke geslacht Boelens van 1320-1720. 
Zeer uitvoerig en net zamengesteld door J. van Wieringen, groot 54 bladen royaal folio, met 

1813 fraai geteekende en gekleurde wapens, alsmede een alphabetisch register der 476 tot dit 
geslacht behoorende familiën, waaronder Alewij n, Anslo, Assonville, Backer, de Backere, Bec
ker, Bicker, Boreel, Boekholt, Brederode, Bronkhorst, Catz, Calkoen, Comans, Codde, Coes
velt, Coningh, Corver, Croock, Cuyper, Dedel, Diemen, Duyvel, Elias, Erfrenten, Egmond, 
Evers, Engels, Faber, Flines, Foreest, Fremery, Gansneb, Goltsteen, Guldewagen, Hasselaer, 
Hartoghsvelt, Heemskerck, Hoeuft, Heydanus, Hoinc, Honthorst, Hoorn, Hogeveen, Hol
laer, Hunthum, Jongh, Jordens, Kinschot, Kuijck, Marcelis, Male, Meulen, Meyster, Mierop, 
Moens, v. Neck, Oem, Ouderogge, Pauw, Papenbroeck, Paets, Ploos van Amstel, Ravenswaey, 
Rheede, Rijser, Rijn, Reigersberg, Roseboom, Roucq, Sautin, Schatter, Schadee, Sypesteyn, 
Smith, Snelgersma, Snoeck, Someren, Spiegel, Suermont, Swart, Sweers, Swijnskop, Vinck, 
Vogel, Voorthuijzen, Vroulingh, Vreede, Uyttenbogaert, Waterlo, Walraven, de Witt, Willigen, 
Weyntjes, v. Zuylen, van Zeller, enz. 

De uitvoerige wijze waarop deze genealogie bewerkt is, mag schier eenig genoemd worden. 

8 (1,- Jamin de Groot) Genealogie van het oud adelijk geslacht Coeymans, van 1550-1710, teza
men gesteld en net geschreven door J. van Wieringen., 23 bladen in folio. Met eene alphabe
tische lijst der tot dit geslacht behoorende familiën, ten getale van ruim 230, waaronder v.d. 
Aa, Abo, v. Alphen, v.d. Beecke, v.d. Bempden, Boreel, v.d. Broeck, v.d. Blocquerey, de Bordes, 
Buisero, del Campo, v. Collen, Deutz, Druyvesteyn, Douglas, v. Erp, Fremont, Fannius, v. Geel, 
Gruterus, Gerard, de Geer, de Haze, Hoeuft, Heussen, Hondekoeter, de Hubert, van Hooven, 
van Herzele, Hill, van Houten, Kerchem, Karsseboom, v. Leeuwen, Luyken, Marchand, le Mai
re, de Meij, Metsu, Meyster, Niehof, Nicquet, van Oort, Oxfort, Oirschot, Parijs, Paffenrode, 
Panhuys, Pereboom, Plante, Prins, de Raet, Repelaer, Rogge, Rodebeecke, de Ruysscher, Storm 
van 's Gravesande, Scott, Schagen, Steyn, Spinelle, Timmerman, de la Tour, Thierry, v. Toll, de 
Visser, Vingerhoed, van Vladderacken, v. Uffelen, Westerhof, Wicquevoort, Witheyn enz. 

9 (1.80 de Groot) Genealogie van het aanzienlijke geslacht Colijn de Thovion, van 1503-1700, 
samen gesteld en net geschreven door J. van Wieringen. 12 bladen folio. Nimmer uitgegeven. 
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10 (.60 de Groot) Genealogie van het geslacht Coymans of Coeymans, samengesteld en ge
schreven door J. v. Wieringen. 14 bladen royaal folio, met eene alphab. lijst der namen van 
aanverwante familiën. Belangrijk. 

11 (.25 Beijers N} Zeer uitvoerige en met ruim 1000 geteekende en gekleurde wapens opge
luisterde genealogie van de familie van der Dussen, met uitvoerige alphabeth. bladwijzer der 
328 aanverwante familien. Net en uitvoerig zamengesteld door J. van Wieringen op 40 gen. 
bladen groot folio. 

Deze genealogie begint met 1400 en loopt tot 1728 en bevat minstens eens zooveel als de 
reeds zeer uitvoerige bij Ferwerda, 1e D. 2e stuk, welke 44 bladz. beslaat. Het is overbodig van 
deze genealogie van dit oud-adelijk en aanzienlijk geslacht eene wijdlloopige beschrijving te 
geven. Het oude adelsdiploma van Frederik Hendrik van 22 dec 1634 gaat vooraf. Het aantal 
historische personen die in deze genealogie voorkomen is opmerkelijk. 

12 (.40 van Riemsdijk) Genealogie van het geslacht Fortuin, opgemaakt door J. van Wieringen 
op eene rol papier van 21/2 Ned. el. Hierop komen voornamelijk voor de fam. Hop, Prins, Sou
tman, Steenhuizen en anderen. 

13 (.70 van Riemsdijk) Net geschreven genealogie van de descendenten van Willem Gabrielz. 
van Gaesbeeck, als van Rijck, de Raet, Huiijser, Santwegh, Roonaer, Roobol, Rob be, v.d. Weil 
en anderen door J. van Wieringen. vijf bladen in folio. 

14 Uitvoerige en fraai bewerkte Genealogie van het geslacht Hasselaar versierd met 125 wa
pens op eene rol papier van zes Ned. ellen. Zamengesteld door J. van Wieringen. 
Van dit beroemde geslacht bestaat geene gedrukte genealogie. 

15 (13.75 van Riemsdijk) Tweede nog uitvoeriger net bewerkte Genealogie van het aanzien
lijke geslacht Hasselaar van 1490 tot 1792 door J. van Wieringen met 380 fraai geteekende en 
gekleurde wapens, benevens een alphabetisch register der 125 aanverwante familien; waaron
der bijzonder de familie Prins afstammelingen van de beroemde Kenau Hasselaar, Rendorp, 
Hooft, v.d. Poll, Huydecoper, Brasser, van Haarlem, v.d. Ende, Schrijver, Ram en anderen. 25 
bladz. in folio. 

16 (10,- Beijers) Zeer net bewerkte en uitvoerige Genealogie van het geslacht Hogenhoeck 
van 1500-1720. Zamengesteld door J. van Wieringen, versierd met, 140 fraai geteekende en 
gekleurde wapens alsmede eene alphah. bladw. der 175 aanverwante familien waaronder van 
Aerssen, Baert, v. Berckel, Bisschop, Boteijken, Block, van Cleef, Dousy, Elsevier, Elias, Eliot, 
Fabritius, de la Paille, Heinsius, Hoppesteijn, Krull, Mercheijs, Molin, Paets, Pauw, Persijn, 
Pieterson, Ruijchaver, Swalmius, Peckmannus, Vennekolius en anderen. 27 gen. bladen folio. 
Komt nergens gedrukt voor, behalve in Kok, Vaderl. Woordenb. Dl. 21. bl. 45 wat zoo goed als 
niets is. 

17 (13,25 van Riemsdijk) Zeer belangrijke en uitvoerige genealogie van het geslacht Hooft, 
van 1480-1725 versierd met 483 geteekend en gekleurde wapens; benevens alphab. bladw. der 
209 aanverwante familiën, opgemaakt en vervaardigd door J. van Wieringen. 20 bladzijden in 
folio. 

Hierop komen voor de familien van Bambeeck, v. Belle, Buys, de Carpentier, de la Croix, 
v. Dalen, du Fay, Feytama, Ie Gillon, Heylersich, Houtloock, v. Hoorn, Hooghland, v. Hogen
dorp, v. Lennep, Lepeltack,. Meijer, v. d. Meijden, Mollerus, Queekel, Roos, Rover, Schouten, 
Schonenbeeek, v. d. Stringen, v. Teylingen, Willekens, Westfrisius, de Winter, v. Zeller, enz. 
Nergens gedrukt te vinden. 
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18 (3,- Beijers N) Genealogie van het aanzienlijke geslacht van der Houve, van 1500-1715. Net 
tezamen gesteld en met 156 versierd door J. v. Wieringen. 18 bladz. in folio met alphab. reg. 
der 118 aanverwante familiën. 

Hetgeen van dit geslacht in v. Leeuwen. Bat. III. D. II bl. 991 en Kok, Vad. Woordenb. D. 21. bl. 
108 gedrukt is, bedraagt naauwelijks 1/10, van het hier aanwezige. 

19 (2,-) Genealogie van het geslacht Indische Raven eigenlijk Rombouts, te zamengesteld op 
eene rol van ruim drie ellen door J. v. Wieringen; duidelijk en goed bewaard handschrift. 

20 (2,25 Smits) Genealogie van het aloud geslacht van der Laan, van het jaar 1200-1710; net en 
duidelijk handschrift vanJ. van Wieringen. 11 bladen folio. 
Hierin komen aanteekeningen en opgaven voor die in Ferwerda, Vegiano, du Mont, Azevedo 
en Hettema niet gevonden worden. 

21 (8,- Smits) Zeer uitvoerig bewerkte en geheel met wapens versierde genealogie, van het 
geslacht van der Laen door J. van Wieringen van 1200-1710 met 400 fraai geteekende en ge
kleurde wapens, benevens alphab. bladwijzer der 151 aanverwante familiën. Zeer belangrijke 
genealogie om de vele voorname en beroemde familiën die er op voorkomen. Nog compleeter 
dan het vorige nummer. 

22 (3,- Beijers N) Genealogie van het geslacht Meerman van 1400-1715. Zeer net te zamenge
steld en met 186 geteekende en gekleurde wapens versierd door J. van Wieringen. 21 bladen in 
folio. In deze genealogie zijn een aantal personen vermeld die in de gedrukte genealogie bij 
Ferwerda niet worden gevonden. 

23 (10,- Hoefft) Fraai en uitvoerig bewerkte genealogie van het aanzienlijke geslacht Pauw 
van 1500-1710, met 325 getekende en gekleurde wapens versierd en zamengesteld door J. van 
Wieringen, benevens eene alphab. bladw. van de 128 aanverwante familien. 18 bladen in folio. 
Hierop komen voor onder meer de familien Alewijn, Appelman, Assendelft, v. Baerle, v. Be
verwaerden, Becker, Bicker, de Bie, Bronckhorst, v. de Chys, Cincq, Commelin, Coenen, Cou
wenboven, Caulier, Fagel, Feyck, v. d. Goes, Groenhout, Hellen, Hondius, Hoeuft, Huygens, 
Hochepied, Ingelbrecht, Lijnslager, de Maretz, v.d. Meer, v Ommeren, v. Panhuysen, v. Pee
nen, Rosenboom, Sohier de Vermandois, v. Vaerlaer, Verboom, Vinck, v. Weert, enz. 
Van dit geslacht bestaat geene gedrukte genealogie. 

24 (2,25 de Groot) Oude net geschreven genealogie van het 
geslacht van Riedwyck met een alphab. register der 108 daar
in vermelde familiën, van J. van Wieringen en 86 fraai ge
teekende en gekleurde wapens. 15 bladen in folio. 

25 (3,75 Beijers) Uitvoerige en fraai bewerkte genealogie van 
het geslacht Riedwyck, van het jaar 1200 tot 1690 en met 340 

wapens opgeluisterd door J. van Wieringen en een alphab. re
gister der 128 aanverwante familien. 21 bladen in folio. De ge
nealogie van dit geslacht is slechts voor een gedeelte te vinden 
in van Leeuwen. Batavia Illustrata. 
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26 (5,50 Schiffer/Scheffer) Uitvoerige genealogie van het geslacht Ruychaver van 1500-1710, 
met 123 wapens vervaardigd door J. van Wieringen op eene rol papier van ruim vier Ned. el
len. 

Onuitgegeven genealogie. Aan het begin een weinig beschadigd. 

27 (11,50 de Groot) Fraaije en zeer uitvoerige genealogie van het geslacht van Ruijven, met niet 
minder dan 1230 wapens opgeluisterd, opgemaakt, geteekend en gekleurd door J. van Wierin
gen. 33 bladen royaal folio, van 1400-1720. 
Van deze genealogie is naauwelijks een 2oste gedeelte te vinden in van Leeuwen, Batav. Ill. D. 
II, bl.1075. Hoogst belangrijk daar men hierin veel tot heden toe onbekend aantreft van vele 
beroemde personen, zooals van de familie Tromp en anderen. 

28 (1,50 van Riemsdijk) Genealogie van het geslacht Suijderhoef 
met de wapens er bij geteekend, doch niet gekleurd, door J. van 
Wieringen, op eene rol papier van ruim drie ellen lengte. 
Van het geslacht Suijderhoef is tot heden weinig bekend. Zie 
Kramm, Dr. A. van der Willigen en anderen. 

29 (10,- Beijers N) Fraai bewerkte en uitvoerige genealogie van 
het geslacht Suijderhoef versierd met 229 wapens door J. van 
Wieringen, van 1550-1719, alsmede een alphab. bladwijzer door 
99 aanverwandte familiën. 16 bladen in folio. 

Onder de familiën vindt men Ackersloot, d' Ablaing, v. d. 
Berch, Boot, Buys, Crommelin, v.d. Ende, Fannius, Gerlings, 
Guldewagen, Hals, de Haes, van Hersele, Hoos, v. Hoeven, 
Klinkhamer, Kip, Laekeman, Lestevenon, Lomannus, Martini, 
de Marees, Muys v. Holy, Noirot, v. Os, v.d. Pot, de Ridder, Six, 
Swartendijk, v. Sypesteyn, v. Uytrecht, v. d. Waeijen, v. Wyck en 
meer anderen. 

31 (1,-) Uitvoerige genealogie van het geslacht Trip, op eene rol papier van ruim 3 Ned. ellen 
lengte opgesteld door J. van Wieringen, van 1550-1720. 
Uitvoeriger dan bij Ferwerda, DL II te vinden is. 

33 (1,20 Beijers) Nette en duidelijk geschreven genealogie van het geslacht Wuijtiers, van 
1400 tot 1700 opgemaakt door J. van Wieringen. Met eene bladwijzer der 120 aanverwandte 
geslachten. 11 bladen in folio. 

Deze genealogie komt nergens gedrukt voor. 

35 (5,-) Genealogien van de geslachten Meerman, Suijderhoeff, van der Dussen en van der 
Houven. 
Van de hand van J. van Wieringen. 30 bladz. in folio in een band. 

36 (1,50) Eene portefeuille in folio, gemerkt A, met genealogisch aanteekeningen, waaronder 
zeer belangrijke, vanJ. van Wieringen. 

37 (1,30) Eene portef. in folio, gemerkt B, met losse genealogische aanteekeningen, van J. van 
Wieringen. 
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84. Collectie CBG (GHS 03 Ao9 GH Meer 2 Verzameling Van Beresteyn), Den Haag. 
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Wapenregistratie 

In het register familiewapens van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn ingeschre

ven de nevenstaande wapens van de volgende geslachten: 

ALBERS (Ankum, Duitsland) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in zilver een zwart merk (zijnde de letter A waarbij de punt 
met de naar beneden gehoekte dwarsstreep een open vierkant vormt); Been 
gemetselde rode muur en een golvende zilveren schild voet, beladen met een 
versmalde golvende blauwe dwarsbalk. 
Helmteken: twee zilveren trompen, goud gemond, waartussen een rood 
Sint-Andreaskruis en in elk van de trompen een groen lindeblad. 

Dit wapen is in 2008 ontworpen door drs W.M.T. van Zon te Utrecht ten be
hoeve van de aanvrager en naamdragende nakomelingen van zijn grootva
der Hermanus Albers (1877-1942). De oudst bekende voorouders zijn Albert 

A 

zu Basum, geboren Ankum in 1629 en overleden aldaar 10 januari 1709, gehuwd Ankum 9 november 
1660 met Margreta Huisman Damensis. 

Geregistreerd op verzoek van Hermanus Johannes Albers, geboren Abcoude 27 juni 1933, wonende te 
Aalsmeer, zoon van Theodorus Simon Albers en Wilhelmina Adriana van Senten. 

Registratienummer: NG v 2008.129 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 april 2008) 

BLOM (Dalfsen, Overijssel) 

Beschrijving: 
In zilver een groene appelboom met rode vruchten en in een rood schild
hoofd drie naast elkaar geplaatste zilveren ploegijzers. 
Helmteken: een rode roos, goud geknopt en groen gepunt, tussen een zil
veren vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 
Devies: SEMPER FLORENS. 

Dit wapen is in 2007 door aanvrager ontworpen en bestemd voor hem en 
zijn naamdragende nakomelingen. 
De oudst bekende voorouders zijn Wijgger Jansen Bloem, geboren Dalfsen 
19 april 1719, handwerker, overleden aldaar, trouwde Dalfsen 19 april 1748 met Egbertje Wolters. Hun 
zoon Derk heet vanaf zijn huwelijk in 1793 Blom. 

Geregistreerd op verzoek van Gerardus Maria Damianus Blom, geboren Heino 15 mei 1935, wonende te 
Nijverdal, zoon van Theodorus Robertus Blom enJohannaJosephina Poppe. 

Registratienummer: NG v 2008.123 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 januari 2008) 

Gens Nostra 63 (2008) 



VAN ELLINCKHUIJSEN ('s-Gravenhage) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in goud een blauw anker: II in blauw een zandloper waarop twee 
vogels zitten, alles van goud. 
Helmteken: een gouden vlucht. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 
Schildhouder: links een gouden leeuw, rood getongd en genageld 

Dit wapen werd gevoerd door Pieter van Ellinckhuijsen, geboren Amster
d a m 13 maart 1718, consul te Algiers vanaf 17 62, overleden Algiers op 8 
november 1773. Het wapen komt voor op een tekening van zijn grafsteen te 
Algiers. 
De oudst bekende voorouders zijn Jeurien Jansen, geboren te Ellinkhuizen (Ellinghausen, Westfalen), 
woonde in 1659 te Den Haag en overleden vóór 1693, gehuwd te Ravenstein 14 april 1659 met Eva Pie
ters. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Eduard Bernhardt van Ellinckhuijsen, geboren Berlijn 17 mei 1920, wo
nende te Arnhem, zoon van Eduard Christiaan Lodewijk Reinier van Ellinckhuijsen en Wilhelmina 
Maria Höppe. 

Bron: S. Laansma, Van Ellinckhuysen tot Ellinkhuizen, Renswoude 1969. 

Registratienummer: NGV 2008.137 (College Heraldiek, Amsterdam, 10 september 2008) 

GEEVERS (Schijndel, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in goud een blauwe leeuw, rood getongd en genageld; II in blauw 
een Sint Servaassleutel overtopt met een kroon, alles van goud. 
Helmteken: een blauwe lelie. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is ontworpen door V.H. van der Es te Zutphen in samenwerking 
met het College Heraldiek en is bestemd voor de naamdragende nakomelin
gen van Everardus Henrici, geboren circa 1615, overleden na 12 januari 1663, 

gehuwd met Guilhelma Pauli, gedoopt Schijndel 2 februari 1619. 
Vanaf hun kindskinderen ontstaat de familienaam Ge(e)vers. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Iris Johanna Veronika Geevers, geboren Rotterdam 3 juni 1948, wonende 
te Kors berga, Zweden, doch ter van Jan Geevers en Anna Maria Michels. 

Bronnen: 
- J. Geevers en M. Geevers-Van Driel, s Eeuwen Gevers/Geevers, Deel I: Delft, Nuenen 2002. 

- J. Geevers en M. Geevers-Van Driel, 5 Eeuwen Gevers/Geevers, Deel II: Delft en Rotterdam, Nuenen 2003. 

Registratienummer: NG v 2008.127 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 april 2008) 
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VAN 't HULLENAAR (Vierlingsbeek, Noord-Brabant) 

Beschrij'ving: 
In zilver een groene appelboom met drie rode appels staande op een groene 
heuvel waarin een versmalde golvende zilveren dwarsbalk 
Helmteken: drie waaiergewijs geplaatste groene tabaksbladeren, waarvoor 
een zilveren tabaksbloem, goud geknopt. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2008 in overleg met de aanvrager ontworpen door drs 
W.M.T. van Zon te Utrecht ten behoeve van de naamdragende nakomelin
gen van Petrus Peters (op 't Hullenaar), gedoopt Vierlingsbeek, begraven 
aldaar 25 november 1700, gehuwd Vierlingsbeek 26 juni 1671 met Gerarda 
Heesen, gedoopt Holthees, begraven Vierlingsbeek 1 april 1693. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Theresia Everdina Maria Johanna van 't Hullenaar, geboren Amby (Lim
burg) 26 juli 1946, wonende te Veldhoven, dochter van Johan Theodorus van ' t Hullenaar en Grada 
Petronella Arts. 

Bron: A.M.M. van 't Hullenaar en T.E.M.J. van der Werf-van 't Hullenaar, Van 'tHullenaar - De geschiede
nis van onze familie, Veldhoven 2008. 

Registratienummer: N G v 2008.125 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 januari 2008} 

VAN KALLEVEEN (Hoogland, Utrecht) 

Beschrijving: 
In zilver een verkort breedvoetig blauw kruis; boven vergezeld van twee 
blauwe sterren. 
Helmteken: een ster van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd gevoerd door Reijer Jansz van Calveen, geboren circa 1577, 

landman, behoort in 1613 tot de gerechtslieden van Hoogland en is buur
meester; in 1631 schepen van Hoogland, woont in 1638 te Amersfoort; over
leden Amersfoort 1646, trouwde (2) Aeffgen Thonis, overleden Amersfoort 
1654. 
Zijn zegel van 1622 komt voor in het ArchiefEemland Armen de Poth, beh. nr. 100, inv. nr. 1016, d.d. 17 

mei 1622. In de Burgerlijke Stand van rond 1811 komen diverse schrijfwijzen van de familienaam voor: 
alle nu bekende levende personen Van Calveen, Van Kal veen, Van Kalleveen zijn familie van elkaar en 
nazaten van Reijer Jansz. (Gouwen) van Cal veen. 
Aanvrage r stan,t van gen oen,den af. 

Geregistreerd op verzoek van Willem Cornelis Leonard van Kalleveen, wonende re Bennekom, zoon 
van Izak Cornelis Antonie van Kalleveen en Johanna Martina van Gelder. 

Registratienummer: NGV 2008.133 (College Heraldiek, Amsterdam, 10 september 2008) 
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VAN KEMPEN (Vlodrop, Limburg) 

Beschrijving: 
Linksgeschuind van zilver en blauw, elk deel beladen met twee opvliegende 
kemphanen, geplaatst in de richting van de snijlijn van het een op het an
der. 
Helmkroon, Helmteken: een zilveren kemphaan. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

De eerste zegelvoerder was vermoedelijk Care! Joseph van Kempen (1796-
1888), 1' luitenant, in 1815 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 
wegens krijgshandelingen tijdens de veldslagen te Quatre Bras en Waterloo; 
gehuwd met Johanna HenricaAnna Maria Verduijn (1802-1872). 

De oudst bekende voorouders zijn Joannes van Kempen, geboren Vlodrop in 1664, gehuwd aldaar 10 

januari 1694 met Gertrudis Cloudt, geboren Vlodrop in 1672. 

Geregistreerd op verzoek van Arnold Jan van Kempen, geboren Haarlem 30 oktober 1941, wonende te 
Kortenhoef, zoon van Care! Joseph Johan Hendrik van Kern pen en Elisabeth N eel tj e Christina Meih ui
zen. 

Bronnen: 19' eeuwse zegels en zegelring in familiebezit. 

Registratienummer: NG v 2008.132 ( College Heraldiek, Amsterdam, 10 september 2008) 

LAARAKKERS ('s-Gravenhage) 

Beschrijving: 
In groen drie gouden korenaren waaiersgewijs geplaatst en in een gouden 
schildhoofd een zwarte veren schrijfpen. 

Dit wapen is in 2008 ontworpen door aanvrager in samenwerking met H. K. 
Nagtegaal te Delft en is bestemd als persoonlijk wapen voor de aanvrager. 
Het is door verandering van schildhoofd een variant van het familiewapen 
dat ontworpen is in 2006. 

De oudst bekende voorouders zijn Jacobus Jacobs op den Laeracker (ofLaar
ackers), landbouwer op de 'Laarakker' te Haps, getrouwd te Cuijk (sche
penbank) 1 november 1681 en Haps (r.-k.) 15 november 1681 Judith Peters 
(Bloemers), overleden Haps 10 mei 1717. Hun kleinzoon Cornelis noemde 
zich vanaf circa 1740 naar de hoeve waardoor dit de familienaam werd. 

.:.. ,~ :) 
~,. ~~ 1: -~ ~"' ~, ~(;) ~l, î~; 

\ 1 1 

Geregistreerd op verzoek van Nicolaas Laarakkers, geboren 's-Gravenhage 28 december 1982, wonende 
te Den Haag, zoon van Lodewijk Hendricus Carolus Maria Laarakkers en Anita Barbara van Zwet. 

Registratienummer: NG v 2008.134 ( College Heraldiek, Amsterdam, 10 september 2008) 
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LAKEMAN (St. Margarethen, Sleeswijk- Holstein, Duitsland) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A in zilver een uitkomende wildeman, dragende een 
knots over zijn rechterschouder, alles van natuurlijke kleur; B golvend ge
dwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver. 
Helmteken: de wildeman van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2008 ontworpen door aanvrager in samenwerking met het 
College Heraldiek en is bestemd voor Jan Willem Adriaan Lakeman en zijn 
naamdragende nakomelingen. De oudst bewezen voorouders zijn Ties 
Lackmann, landarbeider, geboren circa 1635, overleden voor 1690 te St. Mar-
garethen, gehuwd met Heimbken Krey, overleden na 1709 te St. Margarethen. 
Zijn achterkleinzoon Delf Lackmann (Dirk Lakeman, 1748-1823), veeteler, en zijn vrouw Grietje Har
ders (1752-1834) trokken naar Noord-Holland en zijn de stamouders van de Nederlandse tak. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Jan Willem Adriaan Lakeman, geboren Amsterdam 5 maart 1943, wo
nende te Diemen, zoon Jan Lakeman en Welmoet Maria Roozendaal. 

Registratienummer: NG v 2008.130 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 april 2008) 

VAN DER MEER (De Lier, gemeente Westland, Zuid-Holland) 

Beschrijving: 
In rood een verbrede golvende zilveren dwarsbalk, beladen met een groen 
meerblad. 
Helmteken: een gebonden gouden bos vlas tussen een rode vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 ontworpen door E.B. van Rijn te De Lier ten behoeve 
van de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen. 
De oudst bewezen voorouders zijn Heimen Ariensz. van der Meer, zoon van 
Arent Jacobs Spong (Van der Meer) en Jannetje Cornelisdr, geboren circa 
1600, bouwman in het Rietveld (aan de Leewatering) onder het ambacht van 
De Lier en schipper op de Lee, trouwt circa 1628 Engeltje Ariensdr, dochter van Adriaan Claasz Bruin en 
Liedewij Cornelisdr, overleden vóór 2 december 1661. 

Geregistreerd op verzoek van Pieter Arie van der Meer, geboren Hillegersberg, gemeente Rotterdam, 
11 september 1939, wonende te Leiderdorp, zoon van Gerrit Leendert van der Meer en Margaretha Ida 
Barbara Vingerling. 

Registratienummer: NG v 2008.126 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 april 2008) 
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VAN DE PLASSE {Wingene, West-Vlaanderen, België) 

Beschrijving: 
In goud een verhoogde golvende blauwe dwarsbalk en onder vergezeld van 
een rode klok. 
Helmteken: vier korenaren waaiersgewijs geplaatst en schoofsgewijs ge
bonden. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2008 ontworpen door aanvrager en bestemd voor de naam
dragende nakorn.elingcn van Paulus Leenknecht, geboren ci rca 1560 en af

komstig van Wingene in West Vlaanderen en overleden voor 19 oktober 
1602 in 's-Heer Arendskerke, gehuwd circa 1582 in 's-Heer Arendskerke met 
J osijntge Gillis, afkomstig van Tielt in West-Vlaanderen en overleden voor 9 oktober 1621. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Harold Johannes van de Plasse, geboren Oostburg 13 juli 1944, wonende 
te Aardenburg, zoon van Petrus Johannes van de Plasse en Johanna Simonse. 

Bronnen: 
- Van Zeeuwse stam, december 2000, no. 111, pag. 249-252 en maart 2004, no. 124, pag. 36; 

-Tijdschrift Biekorf, 1959, pag. 321-340. 

Registratienummer: NGV 2008.135 (College Heraldiek,Amsterdam, 10 september 2008) 

SANDERS {Mierlo, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Schuin golvend doorsneden: A in goud een rood molenijzer; Bin zwart een 
gouden korenschoof. 
Helmteken: een bos met vijf struisveren van zwart en goud. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud. 
Devies: SERVIMUS TIBI 

Dit wapen werd in 2008 ontworpen door drs W.M.T. van Zon te Utrecht 
voor aanvrager. De oudst bewezen voorouders zijn Jan Hendri(c)k Sanders, 
geboren circa 1580, borgemeester van Mierlo in 1607, overleden Helmond 
8 juni 1670; ondertrouwd Helmond 18 januari 1614 met Catharina Joannis 
Leunis Abels, overleden te Helmond 4 november 1672. 

Geregistreerd op verzoek van Williebrodus Thomas Arnoldus Sanders, geboren Breda 18 mei 1964, 

wonende aldaar, zoon van Williebrodus Thomas Johannes Sanders en Elisabeth Petronella Maria Ver
schuren. 

Registratienummer: NG v 2008.131 ( College Heraldiek, Amsterdam, 4 juni 2008) 
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SCHUTJES (Breugel, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in blauw een gouden lelie; II geschaakt in drie rijen van zilver en 
rood en beladen met een gouden klomp. 
Helmteken: een gouden ster. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 
Devies: WIJ DIENEN U 

Dit wapen is in 2008 in samenwerking met de aanvrager ontworpen door 
het College Heraldiek NGV ten behoeve van aanvrager en zijn naamdra
gende nakomelingen. 
De oudst bekende voorouders zijn Johannes Mattijs Schuttiens, trouwde 
te Breugel (r.-k.) 3 maart 1708 Anna Jansse, dochter van Franciscus Lammers van Ham en Maria Schut
tiens. 

Geregistreerd op verzoek van Cornelus Antonius Maria Schutjes, geboren Eindhoven 2 mei 1947, wo
nende te Eindhoven, zoon van Petrus Johannes Maria Schutjes en Henrica Godefrida Wilhelmina 
Slaats. 

Bron:Jan Overzee, 'Stamboomfragment Schutjes (1708-1931)', in: Heem Son en Breugel, 1988, no. 4. 

Registratienummer: NG v 2008.136 ( College Heraldiek, Amsterdam, 10 september 2008) 

SMOOK (Bellingwolde, Groningen) 

Beschrijving: 
In blauw een zilveren lelie, vergezeld rechtsboven van een ankerkruis en 
linksboven van een anker, onder van twee schuingekruiste ganzenveren, 
alles van zilver. 
Helmteken: de lelie van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 
Devies: FIDES SPES ET CARITAS 

Dit wapen is in 2004 door aanvrager ontworpen ten behoeve van de naam
dragende nakomelingen van de oudst bekende voorouders Kristiaan Jans, 
geboren Bellingwolde vóór 1692, gehuwd (2) aldaar 16 januari 1724 met 
Daeije Gerrits uit Wymeer, Duitsland. 
Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Antonie Smook, geboren Wildervank 20 juli 1938, wonende te Delfzijl, 
zoon van Otto Wol ter Smook en Geessiena Bakker. 

Registratienummer: NG v 2008.124 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 januari 2008) 
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VAN TWILLERT (Nijkerk, Gelderland) 

Beschrijving: 
In zilver zes rode lelies (3-2-1) en een smalle rode schildzoom. 
Helmteken: de lelie van het schild tussen een antieke zilveren vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd zonder zoom gevoerd door leden van de familie Van Twiller 
te Nijkerk, en is onder meer overgeleverd door afbeelding op een schilderij 
uit 1645 van de regenten van het weeshuis te Nijkerk, waaronder Ryckert 
Wolters van Twiller welke verwa n t is aa n Ael t Seghers van Twiller. Laatst

genoemde kocht in 1550 het herengoed gelegen op de noord-west hoek 
van Appelerveld op de Slichtenhorst bij Nijkerk, dat tot op de huidige dag 

• •• •• 
bekend is onder de naam Twiller. Nadat mannelijke stamlijnen waren uitgestorven, vererfde de naam 
en hoeve rond 1700 langs vrouwelijke lijn. Hieruit stamt een tegenwoordige tak Van Twiller en een tak 
Van Twillert(sinds circa 1800 te Bunschoten met 't' op het einde), waaronder de aanvrager. Bij deze regi
stratie werd de breuk door de schildzoom toegevoegd. 

Geregistreerd op verzoek van Harmen van Twillert, geboren Bunschoten 8 mei 1951, wonende te Frane
ker, zoon van Lammert van Twillert en Aartje van der Geest. 

Bron: schilderij en weeshuismonument te Nijkerk, beschreven inBunHistoriael,juli 1995. 

Registratienummer: NG v 2008.128 ( College Heraldiek, Amsterdam, 16 april 2008) 

Burgers ofte poorters der stede Nieuwpoort 1516-1550 ( deel 2) 
DOOR DRS 1. M. VAN DER HOEVEN EN W. DE GRAAF-VALK 

Bij nader onderzoek in het rijke archief van Nieuwpoort zijn nog de volgende inschrijvingen 
boven water gekomen. Het betreft een interessante aanvulling op onze eerdere publicatie 
'Burgers ofte poorters der stede Nieuwpoort 1561-1783' in dit tijdschrift in 2004, pag. 469-480. 

Extra bijzonderheid is dat bij sommige inschrijvingen de borgen vermeld worden. De bron, 
de weeskamer van Nieuwpoort (toegang 814), inventarisnummer 1, is in DiEP, het Stadsar
chief te Dordrecht, te raadplegen. Het deel is niet gefolieerd en de onderstaande nummering 
is van onze hand. Met dank aan de heer H.M. Kuypers te Voorschoten voor de adviezen bij het 
maken van de transcriptie. 

1. Aellert Woutersz 10 mei 1516, borg Wouter Jacopsz. 
2. Andries Aertsz 27 augustus 1516, borg Gerij t Willamsz. 

3. Cornelis J oestensz, 27 augustus 1516. 

4. Heijnrick Roelofsz, 7 augustus 1518. 

5. Dirck Claesz, 9 mei 1521 (inschrijving doorgehaald). 
6. Adriaen Reijnersz, 15 september 1522, borg Adriaen Reijnersz (sijn goet die hij nu ter tijt 

heeft binnen die vrij heit van Nij poort). 

7. Jacop Gijsbertsz 4 augustus 1523, borg Heijrick Roelofsz. 
8. Jan Willemsz de wever, heeft zijn eed gedaan om vier jaar poorter te blijven, waarvoor hij 

tot borg stelt zijn huis en hof waar hij nu woont voor burgemeesters BuijenJansz en Gijs
bert Ma thij sz. St. Nicolaasdag avo [ n] d t 1540. 
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9. JanJansz, 7 augustus 1524. 
10. Cornelis Jansz den tijgelaer, 3 mei1525. 
11. Pieter Heijrick Geerlofsz, St. Barbaren dag [3 november] 1526. 
12. B/Dijeman [?] Lambertsz, 27 januari 1528, borg Adriaen Gielisz, schout. 
13. Meyster Jacop Aerntsz, 14 juli 1528, borg Cornelis Berten. 
14. Steven Pieter Maertensz, St. Barbaren dag, 3 november 1531, borg Adriaen Gielisz, 

schout. 
15. Pieter de Cuijper Jansz, 28 juni [geen jaar vermeld], borg: Gerrit Gielisz. 
16. Michiel Willemsz 24 juni, borg Gijsbr[echt] Mathijssoens geschiet bij schout Jan Sij

monsz, burgemeester Gerrit Pietersz en Gijsbrecht Matijsz anno als boven. [1531] 
17. Willem Claesz de tymerman, 's daegs na St. Barbaradag [4 november] 1538 en belooft vier 

jaar te blijven anders volgt een boete van 2 philipsguldens, waarvoor hij als onderpand 
zet zijn huis en erf, akte bij schout Adriaen Gielisz, borgen Pieter Egbertsz en Jan Claesz 
en schepen Claes Gerritsz. 

18. Gijsbert Pietersz, alias Boelen is op dag van desen poorter geworden [ontbrekende hoek 
papier] en belooft bij sijnen volcomen volstaeffs [dat is zeker] eede poorter te blijven vier 
jaren buyten nootsaicken, hieren voor is borg Adriaen Pietersz Boelen, omme 't selve 
poorterschap te onderhouen naer recht van der stede van den Nieupoort, acte voor schout 
Gijsbrecht Matijsz, burgemeesters Gijsbrecht Woutersz ende Adriaen Gijsbertssoen, 15 
december 1550. 

19. Adriaen Pietersz Boelen is poorter geworden binnen die Nieupoort ende sijnen eedt 
daertoe gedaen omme dat te onderhouen naer den rechte van den stede, acte bij schout 
Gijsbr[echt] Mathijssoen, burgemeesters Gijsbrecht Woutersz ende Adriaen Gijsberts
soen, den 15 december 1550. 

20/21. Op Sinte Niclaesdach nae middach anno 1551 als die scepenen van d[e]r Nieu[w]poort 
verlaten wa[r]en van haeren eedt, soe hebben Jan Jansz als gemechtich[de] van des Edele 
Heeren van Asp[ere]n etc. ende Joos Robaert als gemechtich[de] van des Edelen Heer 
van Liesvelt etc. Pieter Claesz mede gegondt ende gegeven poirterscap der stede van 
Nieupoort voors. ende heeft Pieter Claesz voirs. dair nae als die nieuwe scepenen weder 
geeedt wa[r]en voor schoudt ende scepenen hier onder genomi[neer]t in p[rese]ntie des 
gemechtigh[den] voirs. volstaefs eedts lieffelicken aenden heijligh gesworen 't voirs. 
poirterscap vander Nieupoort in al[le]s te onderhouen nae vermoghen sijnde tolbrieff 
ende alle lasten en commeren mede te helpen dragen ende betalen gelijck andere poirters 
beloeft hebben ende sculdich sijn te doene ende hebben die voirs gemechtichgen bevolen 
die burgemeesteren hier aff te verlenen Pieter Claesz eenen tolbrieff des so heeft Pieter 
Claesz beloeft poirter te bluven vier jairen, dairvoor is borch schoudt Gijsbr[echt] Ma
thijsz ende Pieter Claesz beloeft sijnen borch wederom van al[le]s te dair aff te vrijen ende 
quijthen. Actum bij schoudt Gijsbert Mathijsz, burgemeesteren Jan Claesz ende Henrick 
Jansz, scepenen Claes Gerritsz, Adriaen Diricksz, Ariaen Cornelisz, voorts ' t meerdeel 
vanden scepenen, den daghe ende jaire als voeren . 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Testers-Vermunt] 
DOOR C.A.M. NAGELKERKE-VAN DER RIET 

Adrianus Quirinus Testers, geb. Prinsenland (gem. Dinteloord en Prinsenland) 16-2-1835, land
bouwer, grondeigenaar, heemraad van Mark en Dintel, dijkgraaf van den Dintelpolder, lid 
van het r.-k. kerkbestuur, overl. Prinsenland 26-12-1916, zn. van Adriaan Testers en Adriana 
Vrolijk, tr. Dinteloord 24-6-1856 Anna Catharina Maria Vermunt, geb. Prinsenland 7-9-1840, 

landbouweresse, overl. Prinsenland 9-5-1905, dr. van Johannes Vermunt en Maria Catharina 
de Bie. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen volwassen geworden. 

De foto's van een onbekende fotograaf dateren van ongeveer 1890. 

Met dank aan L.A.A. Testers te Huijbergen voor de foto's. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek € 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden € 45,- per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machti
ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
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Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, HeraldischArchief en Dienst M icroftches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 
26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 
zo, 3571 CH Utrecht. 

Eindejaarssluiting Verenigingscentrum 

Het Verenigingscentrum te Weesp is van 22 december 2008 tot en met 7 januari 2009 voor be
zoekers gesloten. Vanaf donderdag 8 januari 2009 zijn bezoekers weer welkom. 

30 jaar NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 

Op donderdagavond 11 december 2008 viert de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein haar 
6' lustrum. Dan is het precies 30 jaar geleden dat de afdeling werd opgericht. Deze feestelijke 
bijeenkomst wordt gehouden voor alle leden van de afdeling met hun partners. Er zal een 
cabaretgroep optreden en er worden door de Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en 
Ravenstein, enkele nieuwe publicaties (met regesten) gepresenteerd over het notarieel archief 
van Mill. Ook zal er een presentatie zijn van foto's en dergelijke over de voorbije dertig jaren. 
De feestelijkheden zullen plaatsvinden in zaal ' c Lagerhuis, Beerseweg 9 in Mill, cel. 0485-
470737. Zaal open om 19.30 uur, de opening is om 20.00 uur. 

se Twentse Voorouderdag 

Op 8 november 2009 organiseert de afdeling Twente in samenwerking met de Bibliotheek 
Hengelo de 8' voorouderdag. In 2009 bestaat de afdeling Twente 25 jaar en de viering van dit 
jubileum laat de afdeling samenvallen met deze voorouderdag. 
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Lienen, Tecklenburg, Duitsland 
DOOR R. ARLMAN 

Bij naspeuringen naar voorouders in Lienen in Tecklenburg stuitte ik op enige boeken die 
mogelijk ook voor anderen in Nederland interessant zijn. Er zijn uit Tecklenburg en om
geving nogal wat mensen geëmigreerd, ook naar Holland, bijvoorbeeld in de negentiende 
eeuw als seizoenarbeiders, daar Hollandgangers genaamd. Namen van huidige Nederlandse 
families die ik in die boeken heb gesignaleerd, zijn bijvoorbeeld: Beckman, Börger, Heeman, 
Holscher, Horstmeier, Snethlage, Stegeman en vos. 
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Literatuur 

Liene1792 
(Staatsarchiv Münster, uit: Wilhelm 
Wilkens, Lienen. Die Geschichte seiner 
Häuser, Lienen 1993) 

1. F. E. Hunsche, Auswanderer Chronik der Gemeinde Lienen, 1990, Vor 1800, 1800 bis 1939, Gemeinde Lienen 
(www.lienen.de). 

2. Chris tof Spannhoff, Quellen und Beiträge zur Orts-, Familie- und Hofesgeschichte Lienens, Lienen 2007, 
600 pp. ISBN 978-3-8334-9222-8 (Book on Demand). 

Dit boek bevat in machineschrift overgeschreven ( delen van) oude documenten zoals: 
- Zehntenplichtigen des Klosters !burg (1550 ); 
- Schatzungsregister der Grafschaft Tecklenburg (1537-1641); 
- Brüchten und Verfelle(1575-1621); 
- Mühlenbannplichtiger Einwohner (1723). 

3. Wilhelm Wilkens, Lienen. Die Geschichte seiner Häuser, Lienen 1993, 200 pp. 
4. Wilhelm Wilkens, Lienen. Das Do1f und seine Bauerschaften, vonder Sachsenzeit bis zu Gegenwart, Lienen 

2004, 400 pp. 
Deze beide boeken van Wilkens beschrijven de geschiedenis van de huizen, veelal boerenwonin
gen die vaak al eeuwen in handen van dezelfde familie zijn, sommige van 1250 tot heden. 

Alle vier bovengenoemde boeken hebben uitgebreide bronvermeldingen en literatuurlijsten die 
opening geven voor andere documenten. In de bibliotheek van het Touristbureau van Lienen 
(touristik@lienen.de) zijn deze boeken ter inzage. 
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Nieuwe leden 

132378 dhr B. Zwart, Erica 132412 dhr F.C.J. Hoffman, Apeldoorn 
132379 dhr P.J. G. Knis pel, Leidschendam 132413 mw R.M. van der Woude, Leeuwarden 
132381 dhr J. P. M. Bos, Bodegraven 132414 dhr ir L.A. Hissink, Amsterdam 
132382 dhr F.K.H. Ziekemeijjer, Rijsbergen 132415 mw M. van der Meeren, Lelystad 
132383 dhr G.J.M. Rooijers, Haarlem 132416 dhr J.C. Mens, Amsterdam 
132384 dhr H.A. Kalle, Almere 132417 dhr F. T. Oost, Amstelveen 
132385 dhr S. L. Boom, Rijswijk ZH 132418 mw J. Meijer, Houten 
132386 dhrJ.G.Bik, Voorburg 132419 dhr A.W. Verwaijen, 's-Hertogenbosch 

132387 dhr E. Reker, Eindhoven 132420 dhr H.J.J. Theissen, Hulst 
132388 mw J.A.M. van Oort-Westhoff, 132421 mw L. Silvius, Sneek 

Apeldoorn 132422 mw E.A. M. Stricker, Amsterdam 

132389 dhr E. van Dijken, Houten 132423 dhr J. E. Köhler, Breezand 
132390 dhrC.P.P. Dirkx, Tilburg 132424 dhr R.J. van den Bor, Maarssen 
132391 dhr J. G. Henneman, Heemskerk 132425 dhr J.J.A. Dohmen, Roermond 
132392 dhr G.B. Huitema, Groningen 132426 mw E.J. Groot, Beverwijk 
132393 dhr S. W. Hij koop, Woerden 132427 dhr J.P.J. Boeters, Amersfoort 
132394 dhrJ.P.M.Krijthe, Weesp 132428 mw S. Halverstad, Amsterdam 
132395 mw W.A. Carney-Bosch, 3556 Aeglehawk 132429 dhr P. Geerling, Westerbork 

Victoria, Australië 132430 dhr G.F. van Vlaanderen, Wassenaar 
132396 mw W. H. Coumou, Linschoten 132431 dhr J.A. Groeneveld, Montfort 
132397 dhr J. HM. Herkelman, Ammerstol 132432 dhr J. T. G. van Bernebeek, Groesbeek 
132398 mw G. Sijses, Lelystad 132433 mw M. Rijkmans-Keuning, Bergen 
132399 dhr J. H. Middelkoop, Tiel 132434 mw S. de Boer, Opeinde 
132400 dhr H.Jutte, Amsterdam 132435 mw L.S. Boorsma, Buitenpost 
132401 dhr W. Hijlkema, Hoorn 132436 dhr A.J.F. Numan, Dronten 
132402 dhr Sir F. Bouman, Bishopton-Renfrew- 132437 dhr N. van Vreuningen, Heemskerk 

shire, Schotland 132438 dhrC.J.G. vanderHorst,DeMeern 
132403 dhr F. H.A. Helsloot, Mijdrecht 132439 dhr P. G. F. van den Hurk, Veldhoven 

132404 dhr W. H. Ballman, Maastricht 132440 dhr W. H.C. Theunissen, Eindhoven 
132405 mw R. Kramer, Alkmaar 132441 dhr J.A.G. Decker, Stein 
132406 dhrW.J. Wessels, Utrecht 132442 mw I. Klaassen, Oostzaan 

132407 dhr P.A. Groen, Den Haag 132443 mw A.E. Habraken, Hazerswoude-Rijn-
132408 dhr M. B. Siebelink, Moordrecht dijk 
132409 mw J. D. Lindeman, Moordrecht 132444 dhr J. L. Koole, Noorden 
132410 dhr R. Jonker, Stadskanaal 132445 dhr W.A. Burgering, Stroe 
132411 dhr S. Roeling, Rotterdam 132446 mw D. Ygel-Vet, Diemen 

Agenda 
10 dec 20.00 uur. Afdeling Utrecht 

Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door n1ev1·ouw d1·s K. Hulslcer: "Vrouwen van Oostindiëvaarders: opvallend 011afl1anlul!Jk". 

13 dec 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Zalencentrum De Aanleg, Asserstraat 63, Rolde (Deurze) 
Lezing door de heer Zacharias Klaasse: "Het kadaster: geschiedenis van een gegevensbank van grond en 
eigenaren". 

13 dec 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Contactmiddag en tienminutenpraatjes. 

13 dec 13.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Bibliotheek Brunssum, Lindeplein 3, Brunssum 
Lezing door de heer ir. Bas Wilschut: "Digitale foto's en scans voor genealogische publicaties". 
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13 dec 14.00 uur. Afdeling Twente 
Restaurant Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal 
Lezing door Thea Kroese: "Streekcultuur en onze voorouders". 

16 dec 20.00 uur.AfdelingAmersfoorte.o. 
Zalencentrum 'De Kom', Hamersveldseweg 51, Leusden Centrum 
Lezing door Eli en Dinie Maas: "Het fotograferen van grafstenen op begraafplaatsen". 

17 dec 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise d'Colignystraat 20, Alkmaar 
Lezing door mevrouw W. Planjer: "De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen met een extra 
Kerstaccent''. 

2.0 dec 14.00 uur.Afdeling West Noord-Brabant 

7jan 

10 jan 

13jan 

14jan 

14 jan 

17 jan 

17 jan 

22jan 

24jan 

Wijkgebouw 'De Wegwijzer', Steendorpstraat 2, Breda 
Genealogische inloopmiddag. 

2009 

20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
Ev. Lutherse Kerk, Vinkenstraat 36 Zaandam 
Nieuwjaarbijeenkomst. 
14.00 uur. Afdeling Twente 
Restaurant Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal 
"Aldfaer, wat kan dat allemaal?". 
20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgieplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer M. Spruit: "Het digitaal archiveren van genealogische documenten" 
19.30 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 
Lezing door de heer Erik-Jan Broers: "De verlaten verloofde; rechtsvorderingen uit verbroken verlovin
gen in de zeventiende en achttiende eeuw". 
20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Nieuwjaarsreceptie en uitwisseling van gegevens van leden van de NGVafd. Utrecht. 
14.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Zalencentrum 'De Kom', Hamersveldseweg 51, Leusden Centrum 
Lezing door de heer J. Dehé: "Trekschuiten en postvervoer in het verleden". 
14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door de heer J. Cuperus: "Onderzoek in voormalig Nederlands Indië". 
20.00 uur. Afdeling Delfland 
Het Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke naam". 
13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Brasserie De Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Lezing door de heer mr. A.H.G. Verouden: "Belastingregisters en het belang voor genealogisch onder
zoek". 

24 jan 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer B. Stenekes: "Sonttolregisters" . 

27 jan 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Berkhouterkerk, Kerke buurt 172, Berkhout 
Lezing door de heer D. Aten: "De Engels-Russische invasie van 1799". 

30 jan 20.00 uur.Afdeling Den Helder 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Lezing door de heer H.M. van Rijn: "Het/even van de armsten in Europa". 
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Aanvullingen en correcties 

De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht met de 
naamdragers Muyer, In 't Velt, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein 

(Gens Nostra 61 (2006), pag. 61-94) 
DOOR K.J. SLIJKERMAN 

In de inleiding van mijn artikel refereerde ik al aan de schaarste aan zestiende-eeuwse bron
nen over (Oost- en West-) Barendrecht, waardoor ik de identiteit van stamvader Pieter N.N. (zie 
generatie I op pagina 62) niet kon vaststellen. Zijn kinderen behoorden in West-Barendrecht 
echter tot de gezeten boerenstand, dus de mogelijkheid was aanwezig dat hun vader aldaar 
tot dezelfde maatschappelijke groep behoorde. 

Onlangs stelde dr. M.S.F. Kemp te 's-Gravenhage mij welwillend ter beschikking een bun
del met regesten van akten uit onder andere het Hof van Holland betreffende inwoners van 
het eiland IJsselmonde en deze waardevolle notities brachten mij op het spoor van oudere 
generaties van dit geslacht, maar dat niet alleen. Bovendien valt nu de herkomst vast te stellen 
van de boerenfamilie Van Driel die sedert het einde van de zestiende eeuw onder Colijnsplaat 
op Noord-Beveland tot bloei kwam. Zowel deze familiegroep Van Driel bij Colijnsplaat als de 
familie Muyer etc. te West-Barendrecht blijkt te behoren tot een aanzienlijk boerengeslacht 
uit IJsselmonde, waar in de loop van de zestiende eeuw diverse telgen de familienaam Van 
Driel gingen gebruiken en waarvan zelfs een tak tot het stadspatriciaat van Rotterdam ging 
behoren. Dit zogenaamde 'nieuwe geslacht' Van Driel voerde het wapen vertonende twee 
vertikaal geplaatste schoorsteenhalen, de heraldisch linkse gewend, met daartussen een ver
tikaal geplaatste vis met de kop omhoog. Dit was vermoedelijk het familiewapen van stam
vader Pieters Dircks (circa 1455-1533). Door leden van de patricische Rotterdamse tak werden 
echter ook enige afwijkende wapens gevoerd. 

Over de diverse geslachten Van Driel hebben ir. C. Sigmond te Dordrecht en ikzelf in 1998 

een uitgebreide studie het licht doen zien onder de titel Drie verwante geslachten van Driel. Als 
oudste naamdrager Van Driel op het eiland IJsselmonde hebben wij de naar schatting rond 
1325 geboren Jan van Driel in de Zwijndrechtse Waard kunnen opvoeren. Hij is de stamva
der van het zogenaamd 'oude geslacht' Van Driel aldaar, maar deze familienaam werd ook 
in vrouwelijke lijnen doorgegeven, zodat er diverse 'nieuwe' families van Driel ontston
den. Een dochter van Cornelis Dircks van Driel (circa 1420-1486/1493) uit het 'oude geslacht' 
huwde omstreeks 1485 met Pieter Dircks, van wie sommige nazaten de naam Van Driel gingen 
gebruiken en zodoende een 'nieuw geslacht' Van Driel deden ontstaan, voortgekomen in 
vrouwelijke lijn uit het 'oude geslacht'. Er waren in het geslacht van Pieter Dircks dus echter 
ook nakomelingen die in het geheel niet teruggrepen op de oude naam Van Driel, maar nog 
lang onder patroniem door het leven gingen en pas in de zeventiende eeuw een familienaam 
gingen voeren, zoals Op den Dijck, van Dijck, Van der Wael, Van der Giessen en de hele reeks 
familienamen in de groep Muyer. 

De afstamming van de familiegroep Van Driel op Noord-Beveland en de Barendrechtse fa
milie Muyer etc. kan aan de hand van het combineren van hetgeen vermeld is in het boek Drie 
verwante geslachten Van Driel en de aan het licht gekomen akten, alsmede het gevoerde familie
wapen, als volgt worden weergegeven: 
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De oudste generaties 

I. Pieter Dircks, geb. ca. 1455, boer aan de Hordijk in Oost-IJsselmonde, land poorter van Dor
drecht te IJsselmonde (vermeld 1521-1526), heemraad van het ambacht IJsselmonde (vanaf 
1492), schout van West-IJsselmonde (1510, 1514), hoogheemraad (1503-1518), dijkgraaf (1520-
1532) van de vier polders van West-IJsselmonde, overl. 1533, tr. vóór ca. 1485 N.N. Cornelis van 
Drielsdochter, vermeld 1493, dr. van Cornelis Dircks van Driel, boer, heemraad van het Westam
bacht van IJsselmonde met de ambachten Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Wou
densland, wellicht schout van Ridderkerk.• 

Dit echtpaar is uitgebreid behandeld in het boek Van Driel. ' Van hen zijn vier kinderen bekend, 
waaronder Lenaert, volgt II. 

II. Lenaert Pieters, geb. ca. 1499, boer te Oost-Barendrecht, landgebruiker te West-Baren

drecht, Charlois, Oost-IJsselmonde,West-IJsselmonde, heemraad van West-Barendrecht 

(1527, 1549), hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde (1553-1560) en van Ba

rendrecht (1559 ), overl. 1560/1561, tr. Adriaenken N.N., over 1. na 1566. 
Dit echtpaar is uitgebreid behandeld in het boek Van Driel.3 Uit dit huwelijk zijn thans zes kinderen 

bekend, waaronder Pieter (IIIa) en Coenraet (IIIb ). 

Uit dit huwelijk o.a. (volgorde willekeurig): 

1. Pieter Lenaerts, volgt IIIa. 
2. CoenraetLenaerts, volgt IIIb. 

lila. Pieter Lenaerts, geb. ca. 1535, heemraad van West-Baren

drecht en Carnisse (1568)4, (1576)5, (1578)6, (1579)7, (1581)8, (1583)9, 

(1587)10
, (1598)11

, overl. na 18-5-1598, tr. ca.1570/1575 N.N. (Lijsbeth 
?). 

Als heemraad van West-Barendrecht zegelde hij met het wapen 
met de twee ketelhaken, de heraldische links gewend, met daartus
sen de vis met de kop omhoog (zie foto). Hij komt in het 10• penning
kohier van 1561 over Oost-en West-Barendrecht en Carnisse nog niet 
als landgebruiker voor. 

In een zaak voor het Hof van Holland van 22 januari 1583 is onder 
andere Pieter Lenertsz., heemraad van West-Barendrecht en Car
nisse, genoemd als in West-Barendrecht wonende eigenaar van twee 
morgen in de polder Dirk Smeetsland.• Mogelijk was dit land iden
tiek met de twee morgen die in 1566 nog gepacht werden door (zijn 
moeder) de weduwe van Lenert Pietersz. in Barendrecht." 

In een hierna te behandelen akte van 15 oktober 1588 is Pieter 
Lenertsz. vermeld als oom en voogd van het nagelaten weeskind van 
(zijn broer) Coenraet Lenertsz. (zie bij IIIb). 

Zijn laatste levensteken dateert van 18-5-1598, toen hij nog als 
heemraad zegelde." 

Uit dit huwelijk (volgorde willekeurig): 

1. Lenert Pieters, boer te West-Barendrecht, overl. na 27-2-1608. 

Zegel van Pieter Lenaerts (gen. IIIa) 
aan een charter van 24 mei 1587 

(RAL, Huisarchief Warmond, inv.nr. 
285/742) 

Onder andere uit naam van Lenaert Pietersz. vond er op 6 juli 1602 landtransport plaats aan de 
dijkgraaf en hoogheemraden van de Ziedewij ten behoeve van het gemene land.13 

Op 7 januari 1605 is voor het Hof van Holland sprake van een voor notaris Symon Muys te Dor
drecht verleden akte waarin Lenert Pietersz. in West-Barendrecht aan Franchoys Clementsz. en 
Cornelis Adriaensz. Both, borgers van Dordrecht, als voogden van de innocenre Jan Jansz. Bijn, 
verklaarde 295 gulden schuldig te zijn. Als zijn borgen stelden zich Pouwels Pietersz., Franck Ger-
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ritsz. en Coen Petersz., allen te Barendrecht.'• De borgstellers waren twee broers en een zwager van 
Lenert. 

Mr. Rom bout Hogerbeets, raad in de Hoge Raad, had in een zaak voor het Hof van Holland van 
24 januari 1606 vanLenertPietersz. in West-Barendrecht486 gulden te vorderen wegens drie jaren 
landpacht. '5 

In de hiernavolgende akte van 27 maart 1608 is Leendert Pieters nog genoemd als borg van ( on
getwijfeld zijn broer) Pouwels Pietersz. Dit is zijn laatste levensteken. Een echtgenote en kinderen 
zijn niet aan het licht gekomen. 

2. Pauwels Pieters (zie Gens Nostra 2006, pag. 62 e.v.). 
Pouwels Pietersz. te West-Barendrecht is in een zaak voor akte het Hof van Holland van 30 mei 

1607 genoemd als schuldenaar van Arien Leenderts in de Linde. Zijn borg is dan (zijn broer) Coen 
Peters in West-Barendrecht.16 

Op 27 februari 1608 speelde voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland een zaak van Matthys 
Petersz als eiser tegen Pauwels Peters in Barendrecht, met als diens borg [broer] Coenraet Petersz 
in West-Barendrecht. Op 27 februari 1608 is dan als zijn borg genoemd [broer] Leendert Pieters en 
op 4 april 1608 [zwager] Franck Gerritsz. te Barendrecht.'7 

Op 23 juli 1621 speelde er voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland een zaak van de erfgenamen 
van Jacob van Driel als eisers tegen diverse personen, waar onder Pauwels Pietersz in Barendrecht. 18 

Bij akte van 24 juni 1625 verklaarde de te Barendrecht wonende Poulus Pietersz koolzaad, tarwe, 
winter- en zomergerst en bonen verkocht te hebben en te zullen leveren aan Reyer Boot te Delft. 19 

Pauwels Pietersz., man van Neeltgen Pleunen, wonende te West-Barendrecht, en Pieter Pou
welsz, zijn in Carnisse wonende zoon, beloofden bij akte van 7 januari 1647, mede namens res
pectievelijk hun andere respectievelijk zoons en dochters en broers en zusters, hun toekomstige 
schoonzoon/zwager Adriaen Cornelisz. Hordijck dat bij het kinderloos vooroverlijden van doch
ter/zuster Emmetgen Pauwels, haar man al de bij het huwelijk ingebrachte goederen zou mogen 
behouden in ruil van zekere twee morgen land.'0 Dezelfde dag herriepen Adriaen Cornelisz. Hor
dijck, wonende te Barendrecht, en Pauwels Pietersz., als vader en voogd van Emmetgen Pauwels 
(zie Gens Nostra 2006, pag. 71, gen. Ila-7), wonende te West-Barendrecht, de op 27 december 1646 
gemaakte akte van huwelijkse voorwaarden voor Pieter Pietersz van Golen, secretaris te IJssel
monde. Zij verklaarden dat het huwelijk zonder enige voorwaarden gesloten zou worden." Hun 
huwelijk is dus kort na 7 januari 1647 voltrokken. 

3. Maertge (Maritgen) Pieters, tr. Mathijs Crijnen (zie Gens Nostra 2006, pag. 62 e.v.). 

4. NeeltgePieters, tr.Franck Gerrits (zie Gens Nostra 2006, pag. 64 e.v.). 
Vranck Gerritsz en zijn (toenmalige) vrouw MeysgenDammis, wonende te Barendrecht, testeer

den op 23 december 1642 te Roterdam, waarbij hun akte van huwelijkse voorwaarden geldig bleef. 
Zij testeerden op hun gezamenlijke kinderen, terwijl hij tevens zijn voorkinderen verwekt bij zijn 
vorige vrouwen tot zijn mede-erfgenamen benoemde." 

5. CoenraetPieters (zie Gens Nostra 2006, pag. 65 e.v.). 
Hij was ongetwijfeld vernoemd naar zijn vrij jong overleden oom Coenraet Lenerts (zie Illb ). 

6. WillemPietersMuyer(zie Gens Nostra 2006, pag. 65 e.v.). 

Illh. Coenraet (Koen) Lenerts, woonde te Ruigenhil, over 1. vóór 14-3-1574, tr. Adriaentge Hermans 
(Verschoor/Van der Schoor), geb. ca. 1540, overl. vóór 1-9-1584, dr. van Harman/Herman Lenaerts 
'Scippcr', veer pachter en vccrnl.an te Charlois, s che pen, s chout en dijkgraaf van Charlois. 23 

Harmen Lenertsz., schout in Charlois, als grootvader en bestorven voogd van de kinderen van zaliger 
Koen Lenaertsz., principael pachter, ' t exploit aannemende voorLenaertHermansz, mede bloed voogd, 
vervangende Adriaen Harpersz. en Domis Cornelisz. te Fijnaart, constitueerde voor het Hof van Hol
land op 14 maart 1574 tegen jonkheer Willem de Rover. 24 

Lenert Hermansz. in Charlois, voogd van het weeskind van zaliger Coenraet Lenertsz en Adriaentge 
Hermans, geheten Pieter Coenen, constitueerde voor het Hof van Holland op 1 september 1584.'5 

Pieter Lenertsz. in West-Barendrecht, als oom en voogd van vaderszijde van het weeskind van Coenraet 
Lenertsz., in zijn leven wonende op de 'Ruyge Hil', en Lenert Hermansz., secretaris te Charlois, als 
voogd van moederszijde, constitueerden op 15 oktober1588 in een zaak voor het Hof van Holland tegen 
Adriaen Foppen. ' 6 
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Uit dit huwelijk: 

1. onmondig(e) weeskind(eren), in leven 14-3-157424, mondig of overleden vóór 1-9-1584.25 

z. Pieter Coenraets van Driel, geb. vóór 14-3-1574, bouwman in het oosteinde van Noord

Beveland, lidmaat te Colijnsplaat (vanaf de oprichting der gemeente in 1599), ouderling 

(tussen 1602 en 1635), diaken (tussen 1608 en 1621) te Colij nsplaat, overl. (aan de pest) 

Colijnsplaat 26-7-1636 tr. vóór aug. 1599 sy·tgen Hendricks Munter, begr. Colijnsplaat 17-3-

1632, dr. van Heyndrick Andries Munter, boer te Charlois, later te Colijnsplaat, schepen, 

kerkmeester van Charlois, ouderling, diaken van Colijnsplaats, en Lijn(ken) Flooren (Ver
schoor?). '7 

Evenals diverse andere leden van zijn geslacht ging hij de in zij n familie sluimerende naam 
Van Driel voeren, de oude familienaam van de vader van zijn overgrootmoeder N.N. Cornelis van 
Drielsdochter. In 1613 is Pieter Coenen te Charlois genoemd onder de crediteuren van de boedel 
van (zijn tante) Pietertgen Adriaens, eertijds wonende te Charlois), weduwe van (zijn oom) Lenaert 
Harmansz. Hij tekende als 'Pieter Koenen van Driel'. ' 8 

Zie verder 'Drie verwante geslachten Van Driel''• en Ons Voorgeslacht 1996.30 

Hieruit tak Van Driel te Colijnsplaat. 

Noten 
1. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten van Driel, Rotterdam/Waarde 1998, pag. 43 

e.v., 199 e.v. 
2. Idem, pag. 199-202. 
3. Idem, pag. 221-223. 
4. Regionaal Archief Leiden (hierna: RAL), Huisarchief Warmond, inv.nr. 284, akte dd. 5-2-1568. 
5. Nationaal Archief (hierna: NA), Hof van Holland, inv.nr. 1686, akte dd, 16-2-1576. 
6. Idem, akte dd. 13-2-1578. 
7. StadsarchiefDordrecht,ArchiefHeiligegeesthuis ter Groter kerk, inv.nr. 18, fol.154, 260,261. 
8. RAL, Huisarchief Warmond, inv.nr. 284, akte jaar 1581. 
9. NA, Hof van Holland, inv.nr. 1689, akte dd. 22-1-1583. 

10. RAL, Huisarchief Warmond, inv.nr. 285, akte dd. 24-5-1587. 
11. Stadsarchief Dordrecht, ArchiefHeiligegeesthuis ter Groter Kerk, inv.nr. 21, akte jaar 1598. 
12. Sigmond en Slijkerman, ibidem, pag. 226. 
13. RAL, Huisarchief Warmond, inv.nr. 286, akte dd. 6-7-1602. 
14. NA, Hof van Holland, inv. nr. 1271, fol. 123 e.v. 
15. Idem, fol. 180. 
16. Idem, fol. 175 vs., fol 177. 
17. NA, Rechterlijk Archief Zuid-Holland, inv.nr.127, fol.106 vs. e.v. 
18. Idem, inv.nr. 8, akte dd. 23-7-1621. 
19. Gemeentearchief Rotterdam (hierna: GAR), ona Rotterdam, inv.nr. 53, akte 612, fol.1208 . 
20. Idem, inv.nr. 82, akte 62, fol. 219. 
21. Idem, akte 61, fol. 219. 
22. Idem, inv.nr. 228, akte 34, fol. 79. 
23. K.J. Slijkerman, Een geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestiende- en 

zeventiende eeuw, Delft 2007, pag. 81. 
24. NA, Hof van Holland, inv.nr. 1685, akte dd. 14-3-1574. 
25. Idem, inv.nr.1691, akte dd. 1-9-1584. 
26. Idem, inv.nr. 1694, akte dd. 15-10-1588. 
27. K.J. Slijkerman, 'De familiegroepen Munter op de Zuidhollandse Eilanden (ca.1400-1700)', in: Ons 

Voorgeslacht 61 ( 2006), pag. 333. 
28. GAR, ora Charlois, inv.nr. 5, fol. 39. 
29. Sigmond en Slijkerman, ibidem, pag. 417-419. 
30. J.W. Zondervan, 'Van Charlois naar Noord-Beveland- Hollandse emigratie naar nieuwe Zeeuwse 

polders', in: Ons Voorgeslacht 51 (1996), pag. 380-381. 
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Addenda et corrigenda 

Stasse 
Gens Nostra 43 (1988), pag.115-126, 485-486, 

Gens Nostra45 (1990), pag. 564-565, en Gens Nostra 61 (2006), pag. 756 
Genealogie A 
• pag.119, Vla-10: Anna van Andel, over 1. Tiel 10-1-1885, tr. (2)Alblasserdam 24-8-1860 HendrikBrienen. 
• pag. 121, IIb-1: Matthys van Dort, begr. 's-Hertogenbosch (St. Janskerkhof) 8-5-1697. Zijn weduwe 

Aelten Staets (bij vier dopen van kinderen Maria Cornelia genoemd) wordt nog vermeld in het kohier 
van de personele quotisatie over 1702 als weduwe Sijmon van Dort (Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 
Oud-ArchiefD 356, f. 92). Zij woonde toen in het Blok van de Vismarkt te 's-Hertogenbosch. 

Genealogie B 
• pag. 123, II-6: Hendrik van Dompselaar, wrs. ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19-10-1672 als zn. van 

Reijnier van Dompselaer en Lummina/Lummijne (van) Hooghstraten. 

Genealogie C 
• pag.124, I: Paulus Stas, van Ternaaien, grootpoorter van Sint-Pieter 24-3-1624 in het smedenambacht 

(Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Archief Hoog- en Laaggerecht van Sint-Pieter, inv. 
nr. 87, f. 3). 

Zijn eerste vrouw Joanna Ernolst wordt op 7-8-1655 genoemd als Jehenne Jas paren (RHCL, Gich
ten Breust, inv.nr.14, f. 137-137v). 

Zijn tweede vrouw Elisabeth Nijs(t) is gedoopt te Maastricht (Matthiaskerk) 24-5-1602, dr. van 
Thomas Nijs [senior] en Gertrudis Beertz (met dank aan de heer ir. S.J. Nijst te 's-Gravenhage). 

• pag. 125, IIl-3: Joannes Stassen, wordt aangesteld als schout van Sint-Pieter 11-5-1744 (RHCL, Archief 
Hoog- en Laaggerecht van Sint-Pieter, inv.nr. 89 ). 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Genealogie P(i)etermans 
Gens Nostra 50 (1995), pag. 345-364, 446-456 

• pag. 347, onder IIa: Jan Petermans, huwt voor 9-1-1607 Anna, dr. van Jan Sijmons van Eijsden en Leen 
N.N. (RHCL, Landen van Overmaas, 5326, f. 85). 

• pag. 347, onder 2: Grietgen Henryx Pietermansdr., j.d. van Eijsden, otr. Dordrecht 21-4-1619 met de 
aantekening tr. 'Swijndrecht' 11-5-1619 Simon Jansz, j.g. maasschipper van Luik, woont scheep in de 
Nieuwe Haven. Uit dit huwelijk drie kinderen gedoopt te Dordrecht 1620, 1626 en 1627. 

• pag. 349, onder Illa: Zie voor Heen (Hendrick) Petermans het artikel: A.P.L. Paquaij, 'Jamerlick <loot 
geschooten den lesten May 1653', in: Uit Eijsdens Verleden, nr. 110 (dec. 2007), pag. 25-29. 

• pag. 448, onder 1: Hendrik Francot, ged. Dordrecht 5-1-1674, zn. van Aer(d)t Fran(c)kot(te) en Aeltje 
Jans Cuijpers. 

Een vastgelopen onderzoek weer op gang 
Gc,is Nostra 58 ( zoo3), pag. 1-19 

• pag.10, kw.1 kind 7: Gerrit Barneveld was ongehuwd. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Op 1 maart 1724 en 1 september 1728 testeert hij, in beide gevallen ziek. In het laatste testament 
prelegateert hij f 200 aan zijn zuster Lubbighjen en vermaakt hij een rotting met zilveren knop en 
een paar zilveren gespen aan zijn jongste broer Gerrit van Essen, alsmede een ducaton aan de armen. 
Zijn overige bezit gaat naar de erfgenamen ab intestato. Gerrit van Essen was een stiefbroer (zo wordt 
hij in 1724 ook aangeduid) als men tenminste de stiefzoon van een stiefmoeder zo noemen mag 
(oRAH, inv.nr.142, f. 44v). 

• pag. 10, kw. 1 kind 8: jong gestorven, in elk geval vóór 8-2-1723. 
Op genoemde datum komt Jennighjen niet voor in de opsomming van minderjarige kinderen 

(oRAH, inv.nr.124, f. 31v). 
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• pag.10, kw.1 kind 10: over 1. tussen 8-2-1723 en 1-9-1728. 
Op 8-2-1723 wordt Wijnen nog vermeld (ORAH, inv.nr.124, f. 31v). Uit de omstandigheid dat Gerrit 

van Essen (zie boven) op 1-9-1728 wordt aangeduid als jongste broer van Gerrit Barneveld mag wor
den geconcludeerd dat diens jongere (half)broer Wijnen toen reeds overleden was (evenals Hendrik, 
de jongere volle broer van Gerrit van Essen). 

• pag. 10, kw. 2: otr./tr. Heerde/Hattem 5-9/30-10-1659 (jongeman van Hattem, jongedochter tot Huls-
bergen). 

• pag.10, kw. 3: Hartger Jurriens Rademaker, begr. Hattem 21-3-1694. 
• pag. 11, kw. 2/3 kind 6: begr. Hattem 1671 (Kerkr. 591). 
• pag. 11, kw. 2/3 kind 7: begr. Hattem 29-4-1696 (Kerkr. 616). 
• pag.11, kw. 2/3 kind 9: ged. Hattem 22-11-1682. 
• pag.13, kw. 18: Bert Reijnersen, overl.1559 (AKP 268, nr. 54). 
• pag.14, kw. 36/37: ReijnerBertsen / Evertken Wolters. 

In 1546 (na het overlijden van Reijner Bertsen) is sprake van Evertjen Reijnersen. Zij wordt ver
meld als dochter van Reijner Bertsen, maar vrijwel zeker gaat het hier om diens weduwe, die samen 
met haar zoon Berent Reijnersen het Maes Hermensgoed bezit (AKP 268, nr. 54; zie ook het vermelde 
bij kw. 18/19). 

• pag. 14, kw. 72: Berend Maesen, vermeld in 1457 en 1464, over 1. tussen 1501 en 1532. 
In 1501 was hij nog bezitter van het Maes Hermsensgoed, in 1532 was dit in het bezit van zijn zoon 

Reijner Berentsen. Nauwkeuriger benadering van de overlijdensdatum bleek niet mogelijk, maar 
deze lag waarschijnlijk dichter bij 1501 dan bij 1532 (AKP 268, nr. 54). 

• pag. 16, noot 33: gepubliceerd in Heemkunde Hattem nr. 93. 

Drie Wouters in één gezin, klopt dat7 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 373-393, 481-501 

• pag. 383, lila. kind 5: over 1. tussen 13-7-1692 en 23-2-1694. 

Aat Oosterbroek, Utrecht 

Steven pacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht tussen 1672 en 1692 in totaal 14 maal een blok 
tienden in Apeldoorn, te weten: de Wilde Campen, Velthuijsen (8x), Daelackers (zx),Rapenblock enSchoone
broeck (zx), telkens voor één jaar. De pachtsommen variëren tussenf 33-15-0 en J 147-10-0. De laatste 
verpachting vindt plaats op 13 juli 1692 Ook stelt hij zich enkele malen borg voor andere pachters 
(Het Utrechts Archief (HuA),ArchiefKapittel van St. Marie (Marie), inv.nrs. 383-1, 383-2). 

• pag. 387, Ve.: Teunis Wijnen 
In 1744 pacht hij voor één jaar van het kapittel van St. Marie te Utrecht het blok tienden Veldhuijsen 

in Noord-Apeldoorn voor f 103-6-1 (Hu A, Marie, inv.nr. 383-3, f. 106). 
• pag 387, Vlb.: Wijn Teunissen 

In 1751, 1765 en 1769 pacht hij, telkens voor één jaar van het kapittel van St. Marie te Utrecht de 
tiendblokken Veldhuijsen, Happerssen en Dorperblock voor resp. f 117-8-0, f 57-4-0 en J 157-7-0 (HUA, 
Marie, inv.nr. 383-4, f. 61, 173v en 75v). 

• pag. 389, Vf. kind 2: overl. tussen 8-2-1723 en 1-9-1728. Zie het vermelde onder 'Een vastgelopen on-
derzoek'. 

• pag. 391, kind 4: De verzegeling van de erfenis vond plaats op 29 augustus 1821 (niet 1812). 
• pag. 391, kind 5, regel 8: kar moet zijn: kaar. 
• pag. 392: IVc. Wouter Jansen Co melissen 

Tussen 1668 en 1680 pacht hij, telkens voor één jaar, vijf keer een blok tienden onder Apeldoorn 
van het kapittel van St. Marie te Utrecht, te weten: Daelackers, Cruijs ackers ( zx), Blindt huijr en Lever ende 
Longen. De pachtsommen lopen uiteen van J 18-3-0 tot f 137-0-0. Ook treedt hij enkele malen op als 
borg voor andere pachters. Hij wordt in dit verband steeds aangeduid als Wouter Jansen van Asselt 
(HUA, Marie, inv.nr. 383-1). 

• pag. 393, kind 3: Lubbert Woutersen Homoet 
In 1701 pacht hij van het kapittel van St. Marie voor zes jaar een hofstede aan de Vuijle Steeg te Apel

doorn daer Jan van Elten schoenmaker een huijsen op heeft. De pacht wordt steeds verlengd, jaarlijks voor 
f 7-10-0 (met kleine fluctuaties) voor het laatst in 1762 op naam van zijn weduwe, na haar overlijden 
voortgezet door haar zoon Jacob en vervolgens door diens weduwe. Lubbert treedt ook regelmatig op 
als borg voor andere pachters (HUA, Marie, inv.nrs. 383-2, 383-3, 383-4 en 411). 
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• pag. 482: Vi. Gerrit Woutersen Goudkuil 
In 1726 pacht hij van het kapittel van St. Marie voor zijn moeder een Hofstede daar DirckMooij een huijs 

opgetimmert heeft. Deze pacht wordt in 1732 en 1734 op zijn naam voortgezet en vanaf 1738 door zijn 
weduwe. In 1756 gaat het goed over op zijn aangetrouwde neefWolter(us) Staal (Vj. kind 4), die als zo
danig in 1792 voor het laatst wordt vermeld. De pachtprijs varieert vanf 4-16-0 totf 5-1-0. Ook van St. 
Marie pacht Gerrit in 1726, 1732 en 1734 voor perioden van zes of tien jaar markerechten in de Order
merkt (1/4 van een tiendedeel van de ordinaris deijlinge in Ordermerkt dat lot en bijl geeft) en ontginningsland 
(het tiende deel van 't nieuwe aangemaekt Land in den Nieuwen Enck), beide voor f 10-0-0 per jaar (HUA, 
Marie, inv.nrs. 383-3, 383-4, 411). 

• pag. 483, kind 6: Peter Eckenhuis, ged. Urmond (Lb.) 23-1-1718, overl./begr. Beekbergen 13/17-7-1800 
(informatie in dank ontvangen van B.J. van den Enk te Apeldoorn). 

• pag. 484: IVe. Lubbert Aerts 
In 1684 pacht hij als Lubbert Aerts papijrmr. van het kapittel van St. Marie het tiendblok Schoonebroeck 

voorf 30-0-0, hij stelt zich ook enkele malen borg(HUA, Marie, inv.nrs. 383-1, 383-2). 

Aat Oosterbroek, Utrecht 

De molen gaat niet om met de wind die voorbij is. In en om de molen 
van Vermeulen in Hardinxveld 

Gens Nostra 62 (2007), pag. 596-608 
• pag. 600-602: Gijsbert Dircks Vermeulen bleek de eige

naar van nog een molen te zijn. 
Op 22 juli 1656 ruilde GijsbertDircks, wonende onder 

Hardinxveld met Cornelis Gijsberts, gerechtsbode van 
Tull en 't Waal als gemachtigde van Gerardt Fortuijn, de 
korenwindmolen aldaar. In ruil kreeg Gijsbert een mo
len staande aan de Waal te Gorinchem. Verwezen wordt 
naar een ongedateerde akte gepasseerd voor notaris 
Jacob Marcelis van Osch aldaar (Het Utrechts Archief, 
nots.J. van Steenre U 025 a 001, f. 468). 

Met dank aan H. de Vroome te Aalst-Waalre. 
Arie Jan Stasse, Utrecht 

Detail (Beneden-of Neder-Hardinxveld) 
uit de kaart van Hardinxveld, 1867 

(J. Kuype1; Gemeente-atlas van Nederland) 

Kwartierstaat van Gerrit Achterberg (1905-1962) 

Gens Nostra 62 (2007), pag. 749-751 
• pag. 749: Psychopathie, lees: Psychose. 

Wim Nij pels, Amsterdam 

• pag. 749: Gerrit Achterberg stamt niet af van Clara Jans van Spaerwoude, omdat zij kinderloos over
leed. Gerrit blijkt wel af te stammen van de zuster van haar moeder: Mach telt Willemsdr. 

Met dank aan J.A. Stekelenburg te Ruinen en A.J. van der Zeeuw te Uithoorn. 
Arie Jan Stasse, Utrecht 

• pag. 751: De juridische en waarschijnlijk biologische opa van Gerrit Achterberg is Gerrit van de 
Meent (1864-1940), d e n1an. van Pietje Veld huizen (1863- 1927), die Pietje van de Meent erkende bij zijn 

huwelijk in 1888. Hier volgt het begin van zijn kwartierstaat: 

1. Gerrit van de Meenr, geb. Achttienhoven 12-8-1864, landbouwer, over!. Achttienhoven 21-1-1940. 

2. Gerrit van de Meent, geb. Eemnes 26-4-1833, over!. Maartensdijk 25-11-1902, tr. Achttienhoven 16-
6-1864. 

3. Antje van Barneveld, geb. Loosdrecht 1839, over!. Achttienhoven 11-2-1911. 
4. Gerrit Jansen van de(n) Meent, geb./ged. Renswoude 16-1/17-5-1778, boerenknecht, bouwman te 

Baarn, over!. Eemnes 15-4-1857, tr. Maartensdijk 9-5-1817. 
5. Hermijntje/Harmijntje/Hermientje Hootsen/Hoodzen, ged. Driebergen 10-7-1796, over!. Eemnes 

7-10-1858. 
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6. Pieter van Barneveld, geb. Westbroek 17-5-1811, bouwman, veehouder, er. Achttienhoven 1-7-1835. 
7. Ariaantje de Waal, geb. Westbroek 1-12-1810, over!. Maartensdijk 12-10-1899. 

8. JanJoosten van de(n) Meent, zn. van Joost Reijerse van de Meent en Geertje Jans, ged. Renswoude 
3-12-1747, landbouwer, over!. Renswoude 19-11-1817, er. (2) Renswoude 10-3-1799 Grietje Willems 
Hardeman; er. (1) Renswoude 26-3-1773. 

9. A(a)lbertje/Aaltje Wijn(n)e(n) van Ravenhorst, dr. van Wijn Aalbertsen van Ravenhorst en Rijk 
Gijsberts van de Vlierd, ged. Scherpenzeel 26-5-1743, begr. Renswoude 21-7-1798. 

10. Cornelis Hoodzen, zn. van Hermanus Jans (Hoodsen) en Mertje Arise Krijnen, geb. Rhenen 12-3-

1755, bouwman, landbouwer, over!. Maartensdijk 18-6-1831, otr./tr. Doorn 25-3/27-4-1788 
11. Maria Antonia Dekker, dr. van Lammert Dekker(s) en Maagje/Maatje van de Haar, j.d. van Doorn, 

geb. ca. 1767, overl. Achttienhoven 19-1-1838. 
12. Pieter van Barneveld(t), zn. van Petrus/Pieter van Barneveld en Marrigje/Marretje de Waal, geb./ 

ged. Westbroek 14/21-3-1784, over!. Westbroek 8-1-1852, er. (2) Westbroek 28-9-1820 Dirkje Leeman; 
er. (1) Westbroek 12-5-1805. 

13. J annigje van Schai(j)k, dr. van Jacob Gooijertse van Schaijk enJ apikje Jacobs van Zijtveld/Zij pveld, 
ged. Breukelen 3-2-1782, over!. Westbroek 8-10-1817. 

14. Rutger de Waal, zn. van Gijsbert Cornelisz de Waal en Geertruij Rutten van Bosveld, geb. Acht
tienhoven, ged. Westbroek 27-12-1772, schipper, over!. Achttienhoven 21-11-1839, er. Westbroek 
5-5-1805. 

15. Antje/Annitje Blomhof, dr. van Aalbert Dirksen Blomhof en Gijs(bert)je Arijsen Versteeg, ged. 
Maartensdijk 5-5-1775, over!. Achttienhoven 11-4-1840. 

Desgewenst is meer informatie beschikbaar. 
Frederik van Eeden, Leiden en Frans Thorissen, Utrecht 

wapenregistratie 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 793-799 

• pag. 796: de wapenspreuk van Van Liempt moet zijn: 't geluk verselt den vrede. 

Bijbelse gegevens betreffende de familie Hetmeijer 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 804-805. 

• pag. 804: in de transcriptie zitten enkele kleine fouten. 
In't jaer onses Heeren jj, voor jj lees: [17]11. 
Juriën, lees: Jurriën. 
kaart, kaartblad: lees: kaert, kaertblad. 

Willem van Zon, Utrecht 

Frans Thorissen, Utrecht 

Gezinssamenstelling Willem Derks (van der Hulst): 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 814 

• Kind 6. Fennigje, doopjaar 1755, lees: 1775. 

Addenda et Corrigenda 
Gens Nostra 62 (2007), pag. 815-819 

• pag. 816: Arie Jan Stasse, lees: Frans Thorissen. 

Gerrit Verdooren (1757-1824) 

Gens Nostra 63 (zoos), pag. 61-71 

Frans Thorissen, Utrecht 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Naar aanleiding van een aantal vragen volgt hieronder de mij bekende gegevens over het portret van 
Gerrit Verdooren ( met dank aan de heer G. P. Kou wenhoven voor zijn verwijzing naar de gravure van A. 
Rademaker). Daarnaast kreeg ik tevens een aantal correcties toegezonden betreffende de twee hieron
der vermelde namen, waarvoor hartelijk dank! 
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• pag. 61: Hoewel hij meer onderscheidingen heeft, draagt hij op (voor) deze afbeelding uitsluitend 
de versierselen van Commandeur der Militaire Willemsorde. Uit de navolgende tekst van een tevens 
afgebeeld briefje blijkt dat hij van de overige onderscheidingen geen afstand heeft gedaan: 

'S-GRA VENHAGE 
Zijne execellentie den heere Vice-admiraal Verdooren, Heere van Asperen, Commandeur in de 

Militaire Willemsorde etc & etc, te Amsterdam 
Het achter hem hangende schilderij is een voorstelling van de plaats Asperen, gemaakt naar de 

gravure van A. Rademaker. 
Onder zijn witte vest hangt een medaillon waarop het monogram WMH is gegraveerd. Dit zijn de 

beginletters van de naam van zijn vierde vrouw: Wilhelmina Maria Haack. Waarschijnlijk bevat de 
andere zijde een afbeelding van haar portret. 

• pag. 62,63: Elias Dutsy van Haeften, lees: Elias Du try van Haeften. 
• pag. 63: mr. Fets van Goudriaan, lees: mr. Tets van Goudriaan. 
• pag. 66: Bij de beschrijving van het grafmonument is sprake van een witte vaas. Afgezien van het 

feit of de vaas ook werkelijk wit is geweest, is de aanduiding 'vaas' onjuist. Een dergelijk ornament 
wordt in de grafsymboliek aangeduid als: 'urn' (symbool van de dood en van de vergankelijkheid). 

• pag. 69: Literatuur, voeg toe: D.F.C. Kuperus, 'Vice-admiraal Gerrit Verdooren (1757-1824) Enige 
gedenkwaardigheden uit het marineleven van vice-admiraal Gerrit Verdooren CMWO, in leven Heer 
van Asperen', in: Mars et Historia 42 (2008), juli-dec., pag. 28-37. 

Bij de kwartierstaat van Wim Sonneveld (1917-1974) 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 91-93 

D. F. C. Kuperus, Katwijk 

• pag. 92-93: nummer 1, Willem Beneditus, lees: Willem Benedictus Augustinus. 
Voor zijn partner Frisco Wiegersma, zie: Redactie Gens Nostra, 'Bij de kwartierstaat van Friso Wie

gersma (1925-2006), een veelzijdig kunstenaar', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 699(-701). 
Arie Jan Stasse en Frans Thorissen, beiden Utrecht 

Mededelingen 
Bijlage Gens Nostra 63 ( 2008), maart, nr. 328 

• pag. 11: overleden leden, lid 100474, de heer D. van Baaien te Zoelen is niet overleden, doch heeft zijn 
lidmaatschap beëindigd. Wij wensen hem nog een lang en gezond leven. 

Toos Greveling, Amersfoort 

Bernardus Mesander (1835-1906) en Jacobus Mesander (1845-1888), twee broers uit Groningen 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 268 

• pag. 268: onder naast de illustratie, de directeur heet: G. van Milligen (in plaats van G van Millin
gen). 

Het zegelstempel van Hubert van Rossem 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 283-289 

• pag. 263 en 283: in de titel Van Rossem, lees: Van Rossum. 

Willem Spann, Tilburg 

Cor de Graaf, Woerden 

Kwartierstaat van Neeltje van den Berg, grootmoeder van de auteur 
Gens Nostra 63 (2008), pag.312 

8. Adriaan van den Berg, geb./ged. Sliedrecht 9/12-9-1784, zn. van Jan Joppe van den Berg en Annigje 
Ariesd. Visser. 

9. Janna van Wijngaarden, geb./ged. Sliedrecht 29-6/4-7-1779, dr. van Ary Aryz van Wijngaarden en 
Maria Christ. Bulgart. 

10. Jan Leendert Nouwen, lees: Jan Segerszn. Nou wen, wrs. zn. van Zeger (Seeger) Janse Nouwen en 
Pieternella Jans Pergens. 

11. Cornelia/Kornelia Kornelisdr. de Jong. Arie Jan Stasse, Utrecht 
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Toevalsvondsten 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 347 

Muhlhausen in Zwitserland, lees: Mühlhausen in Elzas. 
Zwitserland bestond in 1592 nog niet als officieël volkenrechtelijke staat, wel als Zwitsers Eedge

nootschap. Bedoeld zal zijn: Mühlhausen in de Elzas, behorend tot het hertogdom Bourgogne. 
Ing. J. P.A. P. van Mook, Nederweert 

Bierling ( Groningen ex Bentheim) 
Gens Nostra 63 (2008), pag.398-417 

• pag. 408: de illustraties komen uit: P.J. Mendel,Album voordeAardrijkskunde, 's-Gravenhage 1841. 
Leo van der Linden, Zoetermeer 

Rubriek boekrecensies 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 479-482 

• pag. 482: de twee illustraties zijn omgewisseld. 
Cor de Graaf, Woerden 

De kwartierstaat van Adriaan Viruly (1905-1986) en van Mary Dresselhuijs (1907-2004) 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 561-565 

• pag. 561: De familienaam van het nageslacht van Carolus Mennekens alias Viruly (1413-1493) is Vi
ruly. 
Als bronvermelding is toe te voegen: 

• Wim Adriaansen, ]ons Viruly (1905-1986) vlieger en schrijver. Vleugels aan 
hetwoordgegeven, Zaltbommel 2008. 

• Henny de Vocht, History of the foundation and the rise of the Collegium 
Trilingue Lovaniense 1517-1550, Louvain 1951-1959 (vier delen, fotome
chanische druk 1976-1980 ). 

• A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Neder
landsche famüieën, deel 3, Groningen 1890, met hierin 'Genealogie van 
het geslacht Virul y'. 

W. L.M. Adriaansen, Breda 

JONS VIRULY 
1 9 0 5 1 CJ !16 

, 1 11 1,HI. t.,,nu t1f\Hl 

t=x .r~rB RLS 
A.\/ JRUL.Y Ex libris Adriaan Viruly, door Anton Pieck (1895-1988) 

Jan van Wieringen (1638-1719 ), een zeventiende eeuwse genealoog, en zijn familie 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 621-635 

• pag. 621: naast de illustratie, Amarante Meerm, lees: Amarante Meerman. 
A.M. L. van Wieringen, Den Haag 

Het portret van ... het echtpaar Gerrit Boom en Lammigjen Kok; 
... het echtpaar Isaac ten Cate en Geesken Boom 

Gens Nostra 63 (2008), pag. 717 en 718 
De foto's zijn omgewisseld: de foto's op pagina 717 horen bij Ten Cate-Boom en de foto van pagina 718 

hoort bij Boom-Kok. 
Helmoed Boom, Utrecht 
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Het portret van ... 
[Theodorus Marius 

van Goor den Oosterlingh] 
DOOR P. H.H. SCHARP 

Theodorus Marius van Goor den Oosterlingh, officier, gepensioneerd als luitenant, geb./ged. Breda 
(W.G.) 17/20-11-1785, overl. Leiderdorp 7-6-1823, zn. van Mr. Jan Adriaan van Goor den Oos
terlingh, raadsman van Breda, auditeur-militair, en Anna Maria Magdalena Robert, otr./tr. 
's-Gravenhage 23-4/3-5-1820 Adriana Storm van 's-Gravesande, geb./ged. 's-Hertogenbosch (NH} 
26/28-8-1789, overl. Leiden 27-10-1869, dr. van Jhr. Carel Storm van 's-Gravesande, notaris te 
Rotterdam, notaris en procureur te' s-Hertogenbosch, en Maria (Mietje) van Gennep. 

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. 

Als jongen ben ik opgegroeid in het huis van mijn grootouders te Groesbeek. Daar hing boven 
de schoorsteenmantel een tekening van een martiale militair. Ik wist dat het een voorouder 
van mijn grootmoeder was.Jaren later vond ik bij mijn moeder op zolder deze tekening terug. 
Geen van beiden vonden wij de tekening mooi, maar ik wilde weten wie er op afgebeeld was. Ik 
ging er mee naar het Legermuseum te Delft om te vragen wat voor militair dit was. Het bleek 
te gaan om een eerste luitenant van de 1' afdeling Kurassiers, getekend omstreeks 1815-1820. 
Het viel de medewerkers van het museum op dat de tekening binnen een grotere rechthoek 
op ee n ovaal vlal< was a fg ebeeld. Ool< vo nde n z ij d e knopen niet n atuurlijk get ek end. 'Zou d e 

tekening postuum gemaakt zijn vanaf een medaillon?' Op de achterzijde van de tekening was 
onder meer vermeld: 'den 3den januari 1824 te Zutphen door H. Thepas'. Later vond ik, al bla
derend in de stamboeken van dat regiment in het Nationaal Archief te Den Haag, de mij be
kende naam Van Goor den Oosterlingh. Omdat Theodoor Marius in juni 1823 was overleden, 
is de pasteltekening dus postuum gemaakt. De tekening heb ik in 1995 aan het Legermuseum 
te Delft geschonken: de afbeelding hierboven toont alleen de kern van de tekening. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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rubrie'1 wegwys 
Een barrière is te omzeilen 

DOOR RICHARD KEIJZER 

Op het moment dat een buitenlandse voorouder opduikt in bijvoorbeeld een kwartierstaat, 
ontstaat een dubbel gevoel. Enerzijds de vreugde dat er een interessant verhaal achter kan 
zitten, anderzijds de realisatie dat het onderzoek wel heel moeilijk zo niet onmogelijk kan 
worden. Zo verging het mij toen ik zag dat Nicolaas Christiaan Jurgensen, een voorvader van 
mijn echtgenote, afkomstig was uit 'Koppenhagen' . 

'i;tt . . . . ' J / .. ",' .:" --::J:1 
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Amsterdam, Ev. Luth. Kerk, ondertrouwinschrijving d.d. 2-9-1778 van 
Nicolaas Christiaan Jurgensen en Grietje Gerrits (DTB nr. 750,Jol. 378) 

Onderzoek doen in de Deense hoofdstad leek een utopie, vanwege de taal, de afstand en de 
mogelijk hoge kosten. Navraag bij andere afstammelingen van Nicolaas Christiaan leerde, 
dat zij met hetzelfde probleem zaten en ook niet verder konden komen. 

Gelukkig heeft Statens Arkiver, het Deense Rijksarchief, het plan opgevat om de DTB
boeken van het land te digitaliseren en via internet aan te bieden. De scans staan op Arkiva
lieronline, vertaald in het Nederlands: archiefstukken online. Internetadres van de website: 
http://www.arkivalieronline.dk/ . Langs die weg is het wèl mogelijk om verder onderzoek 
te doen, gewoon van achter de eigen computer. Om toegang te krijgen tot de informatie moet 
eerst een zogeheten account worden aangemaakt, anders gezegd: u schrijft zich in bij de web
site. Hoe dat precies in zijn werk gaat wordt uitgelegd in een handleiding die te vinden is op 
internet: 

http://www.dis-danmark.dk/intro/Arkivalieronline-Handleiding.pdf 

Na het inloggen zijn de DTB-boeken beschikbaar en kan er naar hartelust worden gezocht. 
Dat zal vaak neerkomen op ouderwets handwerk, aangezien er maar weinig indexen zijn 
gemaakt. Nicolaas Christiaan ging in ondertrouw in 1778 in Amsterdam en gaf toen op 31 jaar 
oud te zijn. Vermoedelijk doopjaar dus 1747, met een marge van een paar jaar. Dus handmatig 
de doopakten van 1742 tot 1752 doorbladeren, van alle parochies in Kopenhagen. Toegegeven, 
het is een hoop werk maar het levert dan ook mooie dingen op, zoals de doopinschrijving van 
Nicolaij ChristianJurgensen. 
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Waaruit blijkt dat Jurgensen in 1747 al een versteend patroniem was en dat Nicolaij zijn pre
cieze leeftijd opgaf bij zijn huwelijk in Amsterdam. Mijn vuistregeltje: mensen uit Lutherse 
kringen weten exact hoe oud ze zijn, zo stel ik vast uit persoonlijke ervaring. In sommige 
overlijdensadvertenties wordt de leeftijd zelfs opgegeven tot op de dag nauwkeurig. 

Vanaf de doopinschrijving kan weer verder worden gezocht. Een poging, om het gebrek aan 
een index te ondervangen door gebruik te maken van de databases van de Mormonen ( op 
internet: www.familysearch.org) liep in eerste instantie op niets uit. Totdat bleek, dat die lijs
ten patroniemen bevatten zelfs wanneer een achternaam aanwezig is. Lovise Lynge kan niet 
gevonden worden, maar Lovise Nicolaidatter wel: 

-i,'t~&i 
FAM i iYSr ARC:fl 
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ExactSpelling: Off 

Matches: AIISources•68 

lnternatlonal Genealoglcallndex - Denmark 

~(gl) Soun:H Searched 
Matchet were found 
only ln the sources 
listedbelow. Clickon 
asource to see more 
matches forthat 

1. J.P.YJ.SE CHARLOTTE NICQLAISEN • lnllm111<WI a.n.110glell lMU I OE 
Gander: Female Christening: 20 MAR 1720 Frue Klrke Or Vor Frue Kirke, 
Kobenhavn, Kobenhavn, Oenmark 

• ~~- 22 
- ~ - 11 

2. \.9..YI.SfJitÇ_Ql.6l§iJ;_tt - a,,wn.t1onti1a.n.11Q91ca111,a• •IDE 
Gender: Fema!e Christening: 10 JUN 1723 Hell igaands Kirke. Kobenhavn. 
Kobenhavn. Denmark 

• ~ - 13 

- ~-8 

De resultaatpagina op http://wwwfamilysearch.org (website van de Mormonen) 
nadat is gezocht op de naam Lovise N icolaidatter 

Met dit gegeven werd het vinden van de doopinschrijving wat eenvoudiger, omdat parochie 
en datum bekend waren. Het doopboek van de Helligands Kirke bevat de volgende inschrij
ving: 

Kopenhagen, Helligànds K irke, doopinschrijving 10-6-1723 van Lovise Lynge 
(K11benhavn, Daabsprotokol (= doopboek) 1713-1728, opslag(= bestand) 161, 10-6-1723) 

Met dit voorbereidende werk sta ik aan de wortels van een nieuw stukje kwartierstaat, waar ik 
de komende tijd verder onderzoek naar zal doen. 
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rubriek wegwijs 
Nederlandse Familienamen Databank (NedFamData) 

De Nederlandse Familienamen Databank van het Meertens Instituut te Amsterdam bevat 
informatie over de oorsprong, de betekenis en d e verspre iding van 90.000 familie namen in 

Nederland. 

http://www.meertens.nl/nfd/ 

Doel van NedFamData is: 
• informatie geven over de ontstaansgeschiedenis van familienamen; 
• een bron vormen voor naamkundig onderzoek. 

NedFamData geeft de volgende informatie per familienaam: 
• een naamsverklaring; 
• een categorisering aan de hand van mogelijke betekenissen; 
• uitleg over componenten, zoals de naamsuitgangen -ink, -ma,-sen; 
• inzicht in overige vormkenmerken (spelling, vertaling, latinisering, etc); 
• naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen met historische naamsvermeldin-

gen; 
• informatie van informanten en verwijzingen naar websites en bijlagen; 
• naamsveranderingen en/of relaties met andere naamsvormen; 
• het aantal naamsdragers per provincie in 1947 met verspreidingskaartje; 
• naamsvermeldingen bij de volkstelling van 1947 met geboortedatum en adres. 

784 

De verspreiding van de familienaam 
Meertens in 2007 (1841 naamdragers) 
volgens de Gemeentelijke Basis Admi
nistratie ( GBA). Binnenkort wordt deze 
bron via het Meertens Instituut online 
beschikbaar gesteld. 
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Nederlandse Familienamen Databank 
ACHTERGRONDINFORMATIE 

Wat is de Nederlandse Familienamen Databank en wat kunt u ervan verwachten? 
De Nederlandse Familienamen Databank is een naamkundig project dat op het Meertens 

Instituut wordt uitgevoerd. Het project heeft de doelstelling om informatie te geven over de 
ontstaansgeschiedenis van de familienamen in Nederland. Op basis van de oudste gegevens 
worden de namen verklaard. 

Het namencorpus dat als uitgangspunt dient, is ontleend aan het Nederlands Repertorium van 
Familienamen. Dit repertorium geeft een overzicht van de namen en het aantal naamdragers 
die bij de volkstelling van 1947 zijn geregistreerd. 

De aangeboden informatie bij een familienaam bestaat uit drie delen: 
• een naamsverklaring; 
• naamsvermeldingen, gegevens en samenvattingen uit archivalische en genealogische bron

nen met bibliografische referenties; tevens vermeldingen van informanten en verwijzingen 
naar websites; 

• het aantal naamdragers per provincie in 1947 op basis van het Nederlands Repertorium van 
Familienamen. 

Hoe het spoor verder gaat 
Door gemeenschappelijke kenmerken wordt de ontstaansgeschiedenis van afzonderlijke na
men in een groter geheel geplaatst. Per naam treft u onderstreepte termen aan die u verbinden 
met informatie over de kenmerken die de betreffende naam heeft. U kunt bijvoorbeeld bij een 
bepaalde naam het kenmerk toponiem vinden; via deze verwijzing kunt u vervolgens infor
matie vinden over familienamen die aan toponiemen of topografische namen zijn ontleend. 
Verder vindt u verwijzingen naar informatie over componenten van namen, bijvoorbeeld 
over de Friese achtervoegsels -ma en -stra. Ook de spellingskwestie komt aan bod: waarom 
zijn er zoveel verschillende, antieke naam vormen; hoe zit het nu met de lettertekens yen ij in 
namen? 

Hoe volledig is de informatie die wij aanbieden? 
Van volledigheid spreken we als van alle namen alle informatie die voor handen is, is verwerkt 
en geanalyseerd. Bij het begrip informatie denken we dan aan de ontsluiting van naamkundi
ge, genealogische en historische publicaties, en niet aan indexering van de primaire bronnen 
die het onderzoeksterrein van de genealogen uitmaken. Dan nog is het een gigantische klus 
om up to date te zijn. Een streven naar genealogische volledigheid dat meer bij een organisatie 
als het Centraal Bureau voor Genealogie of de Nederlandse Genealogische Vereniging past. 

Wij streven er naar om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die relevant is voor de 
ontstaansgeschiedenis van de namen. In die zin nemen we ook namen rechtstreeks uit archi
valische bronnenpublicaties op. 

De Nederlandse Familienamen Databank is in opbouw; bij een aantal namen is de aange
boden informatie summier of ongestructureerd, een naamsverklaring ontbreekt of de naam 
die u zoekt is nog niet in het bestand opgenomen. Per vraag- en antwoordformulier kunt u1 
verzoeken om inlichtingen indienen en informatie aanbieden. ~v 

\; 
Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam 
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rubrir}z 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 
K. Los, De geschiedenis van de 'Van Rijnen ', Vijf

enhalve eeuw boeren en pannenbakkers, Gouda 
2007, 364 pp., ill. + index; ISBN 978-90-

811766-1-3 (verkrijgbaar voor € 26 excl. ver
zendkosten bij J. Los, Wilhelmina van Prui
senlaan 54, 2807 KB Gouda). 

................... ,.......,. 

De beschreven familie Van Rijn omvat zes
tien generaties en begint halverwege de vijf
tiende eeuw. Van stamvader Sijmon is slechts 
bekend dat hij in Alphen (zH) woonde, zijn 
naam is afgeleid van het patroniem van zoon 
Jan Sijmons. Deze Jan trouwde rond 1515 

met Alewijn en ze kregen drie kinderen. Het 
geheel is een mooi familieboek met achter
grondinformatie over de tijd waarin men 
leefde en persoonlijke bijzonderheden. 

Biografie 
P.H.M. Boselie, Deelt de deken de lakens uit? 
Macht en onmacht van een deken: Petrus Maria 
Vrancken, deken van Sittard 1838-1847, Sittard 
2007, 240 pp., ill. + index; deel 17 in de serie 
Monografieën uit het land van Sittard; ISBN 978-

90-72115-17-1. 

Deze monografie is grotendeels gebaseerd 
op de uitgebreide correspondentie van deken 
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Vrancken. Zowel zijn in- als zijn uitgaande 
brieven zijn bewaard gebleven, de laatste in 
conceptvorm. Vooral in de briefwisseling 
met vicaris Paredis komt Vranckens inte
ressante persoonlijkheid tot uitdrukking. 
Tevens leefde hij in een periode waarin Sit
tard wisselde van bisdom Luik naar bisdom 
Roermond en van de Belgische naar de Ne
derlandse nationaliteit. 

J.M. Pekelharing, Zaanse zonen, De wereld van 
mijn voorouders, Zutphen 2007, 319 pp., ill. + 
index; ISBN 978-90-5730-502-3 (prijs€ 29,50 ). 
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De volledige stamboom Pekelharing is ge
publiceerd in Nederland's Patriciaat, 83' 

jaargang (2000-'01). In het hier besproken 
boek belicht de auteur een aantal bijzondere 
voorouders, zonen ( en verdere verwanten) 
van Cornelis Pekelharing (1811-1873), dorps
geneesheer te Zaandam, die leefden in de 
tweede helft van de 19' en het begin van de 
20' eeuw. Aan de hand van door familieleden 
geschreven brieven en artikelen in kranten 
en tijdschriften worden de levens van enkele 
generaties doktoren, dominees, professoren 
en een feministe gereconstrueerd. Onder hen 
de 'rode professor' Baltus Pekelharing (1841-

1922), die de spoorwegstaking steunde en de 
medicus Cornelis Pekelharing (1838-1922), 

die in Nederlands Indië onderzoek deed naar 
de toen nog mysterieuze ziekte beriberi. 

ABB 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
W.G. Doornbos m.m.v. A. Beuse, Bevolkings
lijsten van de stad Groningen 1526-1740, Gronin
gen 2008, 117 pp. 

Reeds eerder werden bevolkingslijsten 
gepubliceerd in de serie Groninger bronnen en 
toegangen. De in dit boek behandelde lijsten 
betreffen veelal niet de gehele stad, maar een 
deel daarvan. Hoewel het een Groningse bron 
betreft, wordt uit sommige naamlijsten dui
delijk, dat de personen een andere herkomst 
hebben: in de lijst van 1550 verraden namen 
als Albert van Sleen, Johan van Sleen, Johan 
van Daelen, Coerdt van Covorde, Roloff van 
Swele, Berndt Scomaker van Roen (= Roden) 
een Drentse komaf, terwijl Johan Twenter 
en Hinrick van Sutphen een stuk zuidelijker 
hun oorsprong zullen hebben. 

W.G . Doornbos, Genealogische bibliografie van 

de provincie Groningen, Groningen 2007, 204 

pp.,index. 
Sinds in 1990 de eerste druk verscheen 

van deze bibliografie zijn er drie verbeterde 
drukken gekomen, waaronder deze laatste, 
4' druk. In totaal 2877 boeken en tijdschrift
artikelen zijn ontsloten. De eerste rangschik
king is op achternaam van de (eerste) auteur. 
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Tussen haken zijn de (voor Groningen rele
vante) namen aangegeven die in de publica
tie aan de orde komen. Omdat uiteraard niet 
altijd bekend is welke auteur over een be
paalde familie heeft geschreven, is achterin 
een index opgenomen van alle familienamen 
met verwijzing naar het volgnummer van de 
publicatie. 

W.G. Doornbos, Herbergiers van de stad Gronin
gen 1623-1806 admissies, Groningen 2008, 84 

PP· 
In de stadsrekeningen zijn de admissies 

van de nieuwe herbergiers of tappers verant
woord. Betaalde Claes Cornellis in herberg 
de Nye Leerse in 1623 nog tien gulden admis
siegeld, Jan Meyer in 1650 was als gildebroe
derszoon vrijgesteld van de betaling van 40 

gulden admissiegeld. Gedurende de 18' eeuw 
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was de prijs 50 gulden geworden. Een enkele 
overlap is er met de gegevens over de wijn
tappers in Groningen, omdat een herbergier 
tegelijkertijd ook wijntapper kon zijn. 

W.G. Doornbos, Index op de gilderol van de groot
schippers van de stad Groningen, Groningen 
2008,35 pp. 

Een vrij kleine uitgave uit de serie Gro
n inger bronnen en toegangen. Jn 1605 werd het 
schippersgilde opgericht door een vrij grote 
groep Groningse schippers. Honderden zijn 
in de latere jaren lid geworden tot aan 1776. 

De lijst is alfabetisch op familienaam/patro
niem met het jaar van toetreding. Tevens zijn 
lijsten van oldermannen en hovelingen toe
gevoegd. 

W.G. Doornbos, Landgebruikers en -eigenaren 
van de Groninger Stadshamrikken ca. 1455-1832, 

Groningen 2008, 98 pp. 
Rondom de stad Groningen bevinden zich 

gebieden die van oudsher werden aangeduid 
als de stadshamrikken: de oosterhamrik en 
de westerhamrik. Van deze hamrikken zijn 
de namen van de eigenaren en gebruikers uit 
lijsten bekend. De meeste dateren uit de 18• 

eeuw, maar de oudste gegevens dateren van 
rond het midden van de 15' eeuw. Er zijn in
dices opgenomen op achternamen/patronie
men, voornamen, toponiemen en beroepen. 

W.G. Doornbos, Wijntappers van de stad Gronin
gen 1634-1807, Groningen 2008, 72 pp. 

Maar liefst 100 gulden moesten wijntap
pers betalen voor hun admissie en nog eens 
tien gulden per jaar dat ze nering dreven. 
Doordat deze bedragen in de stadsrekenin
gen vanaf 1634 zijn genoteerd, is niet alleen 
aan te geven wie er als wijntapper bekend 
stonden, maar tevens hoe lang zij als zodanig 
actief zijn geweest. Zo kunnen we zien dat 
Georg Silvanus in 1692 zijn 100 gulden ad
missiegeld betaalde en dat hij tot 1708 actief 
was, waarna zijn weduwe de zaak tot en met 
1718 voortzette. 

CdG 
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J. van Eck, K. van der Hoek en W. F. Schouten, 
Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Buurmalsen, 
Arnhem 2007, 84 pp., ill.; ISBN 978-90-71988-

57-8 (prijs€ 27,50 ). 

De doelstelling van het in 1832 in werking 
getreden kadaster is vanaf het begin twee
ledig, te weten het leveren van betrouwbare 
gegevens voor het heffen van grondbelasting 
en het dienen van de rechtszekerheid ten aan
zien van onroerende goederen. De kadastrale 
gemeente Buurmalsen is in zes secties ver
deeld. De atlas bestaat uit een tekstgedeelte 
en een kaartgedeelte. Via de lijst van grond
eigenaren is op de kaarten het eigendom te 
vinden. 

A. van Gool, Van billen en kruien, Windmolens 
in de Kempen, Hilvarenbeek 2007, 143 pp., ill.; 
ISBN 978-90-809171-3-2 (verkrijgbaar voor 
€ 34,45 incl. verzendkosten door overma
king op rek. 122320255 t.n.v. Ad van Gool, 
Hilvarenbeek, o.v.v. naam en adres). 

0),,,, billen ,,, kruien 

OOinf'Jrnolem in Be@Xempen 
Adv&nGoo\ 

Na een aantal inleidende artikelen over ver
schillende soorten molens en over de oplei
ding tot (vrijwillig) molenaar worden in dit 
boek 23 molens in de Brabantse Kempen uit
gebreid beschreven. Deze beschrijvingen zijn 
fraai geïllustreerd met historische en recente 
foto's. Daarnaast is de geschiedenis achter
haald van negen molenrestanten. 
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G. Kalverdijk (e.a.), Oudkarspel, meer dan vier 
eeuwen water- en veldnamen met de oudste droog
makerijen, St. Pancras 2007, 349 pp., ill. + in
dex; ISBN-10 nr. 90-76264-08-2 en ISBN-13 
nr. 078-90-76264-08-o, uitgave van de Stich
ting Coördinatie Onderzoek Oud Geest
merambacht (verkrijgbaar voor€ 35,- incl. 
verzendkosten, over te maken op giroreke
ning 4977484 t.n.v. Stichting cooG te War
menhuizen). 

Oudkarspel _,..,....,.,.... .......... 
....... ,.....r1)m 

De ruilverkaveling van circa 1970 heeft het 
Geesterambacht volkomen veranderd. Door 
intensief onderzoek en door gesprekken met 
oude tuinders konden de namen en de lig
ging van het land en het water in vroeger tij
den vastgelegd worden zodat men zich ook 
nu nog een beeld kan vormen van hoe dit 
gebied eeuwenlang heeft bestaan. Bij elk af
zonderlijk land zijn de eigenaren op verschil
lende tijdstippen vanaf 1600 vermeld. Eerder 
verschenen reeds delen over Koedijk, St. Pan
cras en Warmenhuizen. 

ABB 

M. Mulder, Grafpoëzie van het Groninger/and, 
Bedum 2005, 112 pp., ill.; ISBN 90 5294 343 5. 

In Noord-Nederland komen veel gedichten 
voor op oude grafstenen. Vaak wordt gedacht 

dat het iets uit de 19' eeuw is, maar Groningse 
voorbeelden uit de kerk te Midwolda, Kloos
terburen en Oudeschans bewijzen dat grafpo
ezie ouder is, hoewel de meeste voorbeelden 
19' en vroeg 20' eeuws zijn. Sommige graf
dichten zijn zeer persoonlijk en slaan op een 
gewelddadige dood (Boele Idema werd door 
een schot uit een revolver gedood: Slochteren 
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1903) of noodlottig ongeval (bijv. Freerk Slim, 
op 22-8-1862 getroffen door de bliksem te 
Ommelanderwijk). Misschien wel het meest 
tragische gedicht is te vinden te Vierhuizen, 
waar de 28-jarige Klaas Jans op 1 februari 1787 
overleed. Zijn zerk draagt het gedicht: 

Toen ik nog was, zeid men van my 
Geen sterker mensch ziet men als gy 
't was waarlyk soo, maar merkt, dat God 
my deed ontmoeten tot myn lot 
daar 'k morgens van myn vrouw en kind 
hoe sterk geliefd en teer bemind 
myn afscheid nam, op schaatsen reed 
na Gruno's [=Gron.] stad, daarnu nieuw leed 
my nu weer trof, doordien een breuk 
my jaaren /ank veel smart en kreuk 
heeft angebracht, vermeesterd my 
in deeze stand, waarom ik vry 
by een breukmeester my begaf 
maar juist die man had op de pas 
voor my geen baat, zoo dat ik doe 
my dus beried om naar huis toe 
op schaatsen weer te ryden wou 
in zulk een stand is waare rouw 
die hyr op viel, ik kwam zoo thuis 
doornat gesweetvan pyn en kruis 
by myn geliefde vrouw en kroost 
dire/<t na ' t bed, 'k was ajgeslooft 

terstond gehaald twee ars om raad 
vlytangewend, maar 'twas te laad 
want ziet, geen kruid voor my zy kenden 
moest ik den derden dag ten enden 
myn leeftyd zyn, dus ben ik net 
de tynde dag in 't graf gezet 
vanwaar ik weer verysen zal 
vaarwel geliefde, looft God al. 



M. Mulder, Grafpoëzie van het Drentse land, Be
dum 2006, 144 pp., ill. + index; ISBN 987 90 

52943879 . 
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Ter nagedachtenis van Willem Harms 
echtgenoot van]. Bantingh 

Hier ligt een man van oude dagen 
met zijne zoon in 't graft bene en 
Op eenen dag zijn zij begraven 
Ach, wat was 'teen treurtooneel 
Maar ach, menschen in dit leven 
Leert toch dat gij sterven moet 
Totdat gij van hier moet sneven 
Verkrijgen zult het hoogste goed. 
Tot dat het albestuur 
ons weer zal doen verrijzen 
Al op een anderuur 
De plaats zal hij ons wijzen. 

H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen. Op
schriften uit Friesland, 1280-1811, Franeker 2007, 

1072 pp., ill. + index; ISBN 978 90 5194 286 6 

(€ 89,50). 
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Bij uitgeverij Profiel te Bedum verscheen 
van dominee Marten Mulder een bundel 
grafpoëzie van het Drentse land. Een bun
del met gedichten op grafstenen door heel 
Drenthe. Sommige rijmen zijn wat kreupel, 
andere komen meerdere keren voor en lijken 
dus slechts voor de gelegenheid aangepast 
te worden. Maar verschillende zijn zeer per
soonlijk. Het aardige is, dat de stenen er he
den ten dage nog staan en door een ieder be
keken kunnen worden. Twee gedichten van 
het kerkhof te Gieten die er niet meer zijn, 
hebben betrekking op twee voorvaderen van 
mij, vader en zoon, die op één dag in 1809 

werden begraven: 

Ternagedachtenis van zijn zoon Harm Willems, 

Hier ben ik jong gerust 
In bloijen van mijn jaren 
Mijn leven uitgeblust 
En ik moet henenvaren 
Al aan mijn vaders zij 
Op eenen dag begraven 
Dus zijn wy· beide hier 
Tezamen neergelegt 

De Friese Pa thuis. Dat is het eerst wat ik denk 
bij het opslaan van dit magistrale werk. A. 
Pathuis leverde in 1977 een 1079 pagina's tel
lend werk af, de Groninger Gedenkwaardighe
den, die voor iedereen die zich met Groningse 
geschiedenis bezighoudt een must is. Fries
land heeft nu zijn eigen Pa thuis: de De Walle. 
Op een paar pagina's na net zo dik en vol
gens de inleiding was Pathuis een inspiratie 
bij het maken van dit boek. De auteur geeft 
naast de 'kale' gegevens van de opschriften 
zoals een grafsteen veelal ook de biografi
sche gegevens van de betrokkende. De indi
ces bevatten de namen van de opschriften, 
maar wel gestandaardiseerd. Namen die in 
de biografische gegevens, dus de extra gege-
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vens, staan vermeld, zijn niet in een index 
opgenomen. Normaal gesproken zou dat 
met een boek van ruim 1000 pagina's met al
leen maar namen een vreselijke omissie zijn, 
maar gelukkig is de tekst ook op CD-ROM te 
raadplegen, waarmee de extra gegevens wel 
doorzoekbaar zijn. Friesland kan trots zijn 
op dit prachtige boek. 

Overig 
M. Adriaans-Boukens, N. Bartelink en K. Van 
Schooten (red.) Weet wat je viert. Feest, Zwolle 
2008, 120 pp., ill. + index; ISBN 978 90 400 

84492. 

Kerst, Chanoeka, Offerfeest. Drie verschil
lende feesten in december (offerfeest kan 
ook in januari vallen) die voor respectievelijk 
christelijke, joodse en islamitische inwoners 
in Nederland belangrijk zijn. Maar weet men 
wel precies wat er die dag wordt gevierd? 
Was Pasen niet iets met eieren en waar stond 
Pinksteren ook al weer voor? Deze bundel 
geeft helder uitleg aan allerlei in Nederland 
gevierde feesten, waarvan er diverse van bui
tenlandse komaf zijn. 

N. Bartelink en K. van Schooten (red.) Weet 
hoe je heet. 365 namen en heiligen, Zwolle 2008, 
216 pp., ill. + index; ISBN 978 90 400 8423 2, 

Dat Freek van Frederik is afgeleid, zullen 
de meesten wel weten. De H. Fredericus is 
veel minder bekend. Op 18 juli wordt zijn 
naamdag gevierd. Fredericus van Utrecht 
stierf in 838 en was bisschop van Utrecht. 
De naam Lutchert(je) is een Drentse meisjes
naam (deze variant niet vermeld overigens), 
dat afgeleid is van H. Ludgerus van Münster 
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( t 809 ), wiens naamdag valt op 26 maart. Voor 
elke datum in het jaar is een bepaalde hei
lige, wiens naamdag die dag wordt gevierd 
vermeld met een beknopte biografie en een 
afbeelding. 

Ne toete vol brummels. Jubileumboek ter gelegen
heid van het 25jarig bestaan van de NGV afdeling 
AchterhoekenLiemers, Wehl 2007, 223 pp., ill. 
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Vanwege het 25 jarige jubileum van onze 
afdeling Achterhoek en Liemers verscheen 
deze bundel met een zeer diverse inhoud. 
Van middeleeuwse stadsrekeningen tot Hei
lige stamreeksen, van een kerstkindje tot een 
17• eeuwse wapenkaart, van negen genera
ties smeden te Aalten tot een op het kerkhof 
begraven afgezet been. En uiteraard volgen 
genealogische bijdragen, met betrekking op 
de families Ten Broeke, Milius, Broekman, 
Nijenhuis, Wolters en Smeenk. 

CdG 
Aanwinsten 
L. M. van der Hoeven, Henny. Genealogie van de 
familie Henny, Den Haag 2005. 

C.M. Hogenstijn, Het geslacht Van Middachten 
in Overijssel, Deventer 2007, (overdruk uit: 
Mensen van ade0, 
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Y11'1riPP 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 
Amstel Mare. jg. 19, nr. 2, juni 2008. P. van Schaik: 
Insinger [foto van Anton Frederik Insinger (1844-
1920 ), raadslid van Nieuwer Amstel 1881-87]; Idem: 
Fiscale perikelen in 1848; J.G.M. van Rooijen: Sta
tion Amstelveen. Nieuwsbrief, juni 2008. 

Archievenblad, jg. 112, nr. 7, sept. 2008. Thema: 
Archieven en Religieus Erfgoed. Staalgieterij 
DEMKA en het begin van multicultureel Utrecht 
['Migranten van staal. Werken bij DEMKA (1915-
1983)' is een meerjarenproject van HUA e.a.]; M. 
Arendsen: Kerkelijke archieven in het jaar van het 
Religieus Erfgoed; D. Deuzeman: De archieven van 
de protestantse kerken in Nederland; M. Bohnen: 
Kerkelijke archiefzorg in het bisdom Roermond; 
P. Visser: De Nederlandse kerken en hun ledenad
ministratie; L. Winkeler: Het Katholiek Documen
tatie Centrum; W: Berkelaar: Dominee Geelker
ken in de slangenkuil [Amsterdam 1924; symbool 
van de eerste gereformeerde kerkscheuring in de 
20e eeuw]; A. Rosenbe1g: De Portugese Synagoge 
te Amsterdam en haar bijgebouwen; W. Koole: Het 
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Archief- en Documentatiecentrum van de Gere
formeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt); 
Th. Vermeer: Vergane rijkdom van het kapittel van 
de Grote Kerk te Dordrecht; Klooster Sint Aegten, 
erfgoedcentrum voor het Nederlands kloosterle
ven [ te Cuijk]; D. Deuzeman: Ondergedoken religi
eus erfgoed [van de Joodse gemeente in Leeuwar
den]; F. van Kan: Openbaarheid van archieven in 
Mexico; Interview met Lieuwe Zoodsma, direc
teur Noord-Hollands Archief en voorzitter CPA 

[= Commissie tot Registratie van de Protestantse 
kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven; geb. 
Arum1955]. 

Arneklanken (www.arnehistorie.com), jg. 13, nr. 
2, juni 2008. L. van Belzen: De familie Caljouw in 
Arnemuiden [19e-20e eeuw]; Verv. Aspecten van 
het economisch en maatschappelijk leven (31) 
[zout]; M.A. Lieveld-van Belzen: Een kortstondige 
ontmoeting: Albrecht Dürer en Arnemuiden 
[1520]; L. Schouls: Van Vollenhoven, een vergeten 
diplomaat [Maurits R. van Vollenhoven, geb. 
Haarlem 1882]; A.H.G. Verouden: Het vijfde lidma
tenregister van Arnemuiden 1764-1775 [ transcrip
tie]. 

It Beaken. jg. 69 (2007). nr. 3/4.J.R.G. Schuur: Het 
weergeld van de vrije Fries; A. Dykstra: Het Lexi
con Frisicum (1872) als uiting van cultureel natio
nalisme; In Memoriam Teake Hoekema. 

Blesewic (www.ovmb.nl). nr. 58, juli 2008. The
ma: Chirurgijns in Bleiswijk [o.a. Barend Schra
der en zoon Johannes (geb. ca. 1632), Claes Buijck 
en zoon Jan (geb. 1659), Beijerus, Van der Qualm, 
Van der Poll, Schoonen. De Bruijn, Bonnet, Kooij , 
Van Lodenstein. Geijl, Lens, Van Schoone, Men
sma van Willes. Kwast, Hooge boom, Karreman]. 
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Bussums Historisch Tijdschrift (www.histori
schekringbussum.nl), jg. 24, nr. 2, aug. 2008. C. 
Leenders: De paardenrenbaan van de Bussum Lare
ner Hoogte Sociëteit, 1845-1855; M. Heyne: Sporen 
van de paardenrenbaan aan de Lange Heul; Idem: 
De Renbaan op Cruysbergen [op grond van Henri 
Broekman; 1893]; H. LandeweerfW, Slob: De Gou
den Zweep; H. Jonker: Bussum en de Olympische 
Spelen van 1928; E. de Ruijter: P.M.R. Versteegh: 
officier en ruiter [geb. Kedoengbanteng 1888]; N. 
Langemeijer: Koetshuizen in het Spiegel. 

By Clockgeluy (www.histkringnieuwpoort.nl), 
10e jg., nr. 2, sept. 2008. Schippers en schepen van 
Streefkerk (2); Opgedoken [de kerkelijke toestand 
der gemeente Langerak in den Alblasserwaard, 
1567; extract Raad van Beroerten]; J. van der Oord: 
De Streefkerk kring (deel 1). Streefkerk, laatste 
kwart van de 2oste eeuw, persoonlijke impressies; 
M. Budding: De mutsen pers (parenteel van Klaasje 
Borsje) [1887-1975, tr. Groot-Ammers 1919 Jan 
Stoel; stamreeks > Gerrit Ariensz Borsje te Krim
pen a/d Lek 1733]; Weet je nog?(aanv.). 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden (www.knhg.nl), deel 
123 (2008), nr. 2. U. Bosma(K. Mandemakers: Indië
gangers: sociale herkomst en migratiemotieven 
(1830-1950). Een onderzoek op basis van de Histo
rische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN); 
R. de Jong: Het antirevolutionaire volk achter de 
kiezers. De mythe van een leuze. De electorale aan 
hang van de ARP rond 1885 en in 1918. 

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2007. Histo
risch Jaarboek voor Gelderland, deel xcvm. H. 
Hundertmark: Het Nye Huys. Een bouw historische 
studie naar één van de drie kastelen van Culem
borg; M.J. van Gent: Oude politiek op moderne 
wijze vastgelegd. De ING-databank 'Landdagen 
en andere landelijke bijeenkomsten van Staten 
en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584' [http:// 
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Sta
tenEnStedenVanGelderland1423-1584]; E. de 
Jonge: 'D e regering ten platte n la nde'. D e Veluwse 
ambtsjonkers: hun opkomst en de verwerving van 
adellijke hegemonie; J.C. Bierens de Haan!].R. Jas: 
Gelderse families en hun zilverbestellingen ge
durende de achttiende eeuw [o.a. het belang van 
gegraveerde wapens; Cannenburch, Rosendael, 
Neerijnen; Arnhemse familie Brantsen]. Bijlage: 
Zilver voor Gelderse opdrachtgevers 1650-1850; 
Th.H. van der Dunk: De mislukte prijsvraag voor 
het paleis van justitie in Arnhem van 1835;J. God
schalk: Identiteit in de grensregio Achterhoek-
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West-Münsterland. Voorwaarden voor onderzoek 
naar identiteitsvorming; J. Rosendaal: De onder
grondse pers in Nijmegen, 1940-1944. 

Halderberge. oud en nu. Bijdragen tot de geschie
denis van Halderberge, no. 1 (1998). In 1997 wer
den Hoeven, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel 
samengevoegd tot Halderberge. Vier heemkun
dekringen leverden bijdragen over verschillende 
onderwerpen als Rond Mark en Dintel, Van ker
ken en zerken, Verkeer en Nijverheid. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 161, 35e jg., najaar 2008. T. 
Franssenf[. Timmerman: Adriaan Doets [als hard
rijder; geb. 1935]; J. Mol: Erfgooiers ten eeuwigen 
dage [n.a.v. het gelijknamige boek]; Loosdrechtse 
prentbriefkaarten vertellen (2). 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), jg. 26, nr. 
2, juni 2006. Iets over plaatselijke heraldiek; Ge
schiedenis en Activiteiten van 25 jaar Historische 
Vereniging; Het documentatiecentrum van de 
vereniging; De Schoolstraat in Vleuten (7, slot); De 
Johanniter Orde (2). 

Idem, jg. 28, nr. 2, juni 2008. Drie Vleucense 
broers Van der Wens vertellen (2); Het Utrechts 
Nieuwsblad op de website van het Utrechts Ar
chief [www.hetutrechtsarchief.nl]; Klassenfoto 
[openbare lagere school De Meern ca.1922] . 

Historisch Genootschap Wormer (jaarboek@ 
genootschapwormer.nl), (ze) jaarboek 2007. 
C. Kingma: Een grote fabriek afhankelijk van een 
kleine poldersluis [papierfabriek Van Gelder; 
Bartelsluis verkeersknooppunt; economische 
activiteiten in het bedieningsgebied]; Interview 
met Geertruida Margaretha Kee-Daas [geb. Wor
mer 1909 (exm. Servaes)]; F. Tjeertes: Van een oude 
vrijster die niet mocht vrijen en een voorvader 
in het verbeterhuis [Claas Tjeertsz (geb. Wormer 
1707); Johannes Emanuel Schenk van Rekom en 
vrouw Aaltje Naijer (tr. 1761)]; D. Pranger: Maarten 
Donk pas toor te Wo rmer 1541-155 8 (geb . Kempen 
1505, studeerde te Leuven, rector in Mechelen, 
pastoor te Delft 1558; levensbeschrijving]; R. van 
Maanen: 'Gewelt doenders' in Wormer [Dirck We
sel, Cornelis Smit en Jan Vis; 1682]; T. Hessels: De 
Witte Villa 100 jaar [architect Andries van Drie
sum (1868-1925); eerste bewoners Petrus Keet en 
twee dochters]; E. Mak: Een vreemde vogel in het 
Waterlands Archief [kopergravure 1625; kaart van 
de Wijde- en Enge Wormer, gemaakt door Nico
laas Klesius uit Edam]; J. Blokker: Wormer fami-
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lies: de familie Grandiek [Krandick, Kraandijk; 
afk. van Vreden; 18e-2oe eeuw); J. en K. Meelker: 
Dorpsstraat 7 [eigenaren: Rem x Schoenmaker 
(1870-1923), Vels x Kort (1924-1940), Havik x Rem 
(1940-1964), Havik x Pronk (1964-96), Bukman x 
Steenbergen (1996-2003), Meelker x Peperkamp 
(2003-heden)]. 

Jaarboek Achterhoek en Liemers. deel 26 (2003). 
]. Harenberg: Het stamhuis van het Achterhoekse 
geslacht Van Lintelo. De havezate Walfort bij 
Aalten [de familie behoorde tot de Keulse ridder
schap; in deze bijdrage worden voornamelijk Ach
terhoekse takken behandeld, m.n. de eigenaren 
van De Ehze bij Almen, De Marsch bij Zutphen 
en Walfort bij Aalten); L. Aardoom: De heren van 
de Kruisberg, 1693-1863 [Godfried Bachmann 
(1693) tr. 1674 Anna van Wildenraet (nicht van 
Geertruid van Zelst, die in 1661 huwde met de 
graaf van Bentheim}; Curtius (1714), Bangeman 
(1760), Van Heeckeren (1772), Van Diest (1785), 
Craandijk(1859-63}; van landhuis tot inrichting); 
De geschiedenis van de klompenmakers [in het al
gemeen en te Didam in het bijzonder; met namen 
1843 en 1861); J.B. Smit: Eenen katholijken burge
meester voor hunne gemeente te benoemen ... 
Religieuze sentimenten in een Liemers dorp, 1811-
1953 [Didam; Roemaat, Van Embden, Van der 
Does, Huls hof, Sutorius, Van Nispen, Gijssen, Van 
de Poll, Kronenburg, De Leeuw); Ovver den pael 
[Gerhard Butke (geb. Wengsel 1952), schrijver in 
dialect); Processies in de Achterhoek en Liemers; 
A.K.Kisman: Burgemeestersfamilies op het pluche 
[Roelvink te Aalten, Van Heeckeren en Van Gro
tenhuis (Angerlo), Horsting (Ambt Doetinchem), 
Planten (Steenderen), Vrijland en Van Pallandt te 
Hummelo en Keppel, Van Nagell (Laren), De Vui
ler en Van der Borch van Verwolde te Gorssel en 
Dorth, Mossel (Hengelo Gld.), De Haes (Gendrin
gen), Smits (Eibergen), Van Hugenpoth (Bergh), 
Robbers, Terwindt en Van Nispen (Pannerden), 
Gallée (Vorden), Van Embden (Didam), Van Bas
ten Batenburg(Lichtenvoorde)). 

De Klapperman. Bijdragen tot de geschiedenis 
van Woudenberg, juni 2008. A.F.M. Reichgelt: Geo
grafie van Woudenberg in historisch perspectief 
[www.oudwoudenberg.nl). De ontwikkeling 
van Woudenberg tot 1832 [landschap, ontginnin
gen, gerechten Woudenberg en Geerestein, water
staatkundige indeling] . De kadastrale gemeente 
Woudenberg in 1832. 

Kroniek (www.historisch-amersfoort.nl), jg. 
10, nr. 3, sept. 2008. Religieus erfgoed in Museum 
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Flehite; - in Archief Eemland [met lijst van ker
kelijke instellingen en van overheidsarchieven); 
Soester grafheuvels: De Cirkel en de antroposofie; 
Kadastrale atlas Woudenberg op internet [www. 
archiefeemland.nl]. 

De Lancier (www.regionaalarchieftilburg.nl), 
jg. 8, nr. 2, okt. 2008. Fotoarchieven Van Dussel
dorp en Schmidlin [Wil van Dusseldorp, geb. 
Medan 1936; Louis Schmidlin (geb. Haarlem 
1870; exm. Dithmann) tr. 1894 Johanna Roelina 
Dubois]; Project Geboren in 1809. Een onder
zoeksproject door Tilburgers naar alle Tilburgers 
die in 1809 zijn geboren; Nieuwe aanwinsten. 
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Misjpoge (Nederlandse Kring voor Joodse Genea
logie, Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam; www. 
nljewgen.org}, jg. 21 (2008), nr. 4. In Memoriam 
Dave Verdooner (1937-2008}; P. Tammes: Salomon 
Frenk (1915-1999). Rotterdamse telg uit een han
delaars- en bestuurdersfamilie [exm. Van ere
veld; tr. (1) 1938 Liselotte Kann, tr. (2) 1963 Emilia 
Stromer Goldschmied; Stamreeksen Frenk en 
Van Creveld);J. Kaldenbach: Bijzondere registers in 
het Stadsarchief Alkmaar [lijst met Joodse gezins
hoofden 1799; Joden in begraafboek St. Laurens
kerk vanaf 1824); Verv. Joodse leerlingen (16, deel 
2). Mozes Salomon Polak (1801-1874) [Amsterdam 
1823; o.a. Benedictus, Beugeltas. Duijs, Fruijt, 
Kroon, Morell, Polak, War(r)endorf, Wijnberg); 
M. Bax: Een rusteloos en vernieuwend denker: 
M.S. Polak tussen Jodendom en moderniteit 
[vrijmetselaar, vrijdenker, spiritist, pedagogisch 
adviseur, journalist); R. van het Groenewoud: Bij de 
kwartierstaat van Rebekka Brilleslijper [Am
sterdam 1912 - Berlijn 1988, o.a. zangeres van Jid
dische liederen; 4 gen.: -, Voet, Gerritse, Loot
steen); ]. van Daatselaar: Een kleine synagoge in 
Betondorp. 
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De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl), jg. 
CXXV, No. 4-5, okt. 2008. Programma 4 oktober 
2008 t.g.v. het 125-jarig bestaan [teksten van de 
voordrachten]; A.D. de Jonge: Sociale Genealogie 
en Eliteonderzoek [rijkdom, macht en invloed, 
status]; M.J.C. Otten: Ontwikkelingen in de por
tretfotografie aan de hand van Zwolse fotografen 
in de jaren 1860-1960 en voorbeelden uit de fo
tocollectie van Stichting Archivariaat Bentinck
Schoonheten [Moses Cohen (1822-1899) en zoon 
Abraham (1848-1923), Franz W.H. Deutmann 
(1840-1906), Robert Ziegler (1865-1932) en zoon 
Franz (1893-1939), Jan Anthonie Eelsingh (1866-
1949) en zoon Wim (1895-1976); Fotocollectie Ben
tinck]; L.H. de Bruijn: Voorouders van verre: een 
tussenbalans [serie, uitgegeven door het CBG]; T. 
van Gestel: Genealogie en genetica; J.F. Jacobs: Be
stuursleden van het Genootschap sedert 1983. 

NHA nieuws, nr. 8, juli 2008. A. Meddens-van Borse
len: Truus Mengers-Oversteegen, een Haarlem
se verzetsstrijdster [geb. Schoten 1923]; Nieuwe 
archieven en collecties; een kaart van de Velser
broek uit 1824 [o.a. boerderijen op de Hofgeest, 
Huis te Spijk]; Provinciale archieven Noord-Hol
land 1943-1989, toegankelijk via internet; Nieuwe 
aanwinsten voor de beeldcollecties. 

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; www.heem
kunde.nl). nr. 69, juli 2008 . B. Brus: Beek in de 
Liemers; W.H. Nijhof: Middeleeuwen in kasteel 
en museum. Jan van Heek, kasteelheer van 
Bergh, kunstverzamelaar en museumdirecteur, 
een vooraanstaand Nederlander; J. Thoben: Gees
telijk Erfgoed (22). Pater Joep Amting [Azewijn 
1932 - Steil 2003; 15 kwn.: -, Huijeng, Geurtsen 
(te Netterden), Slot (te Gorssel)]. Zuster Agnesia 
Hegman [Kilder 1890 - Semarang 1945; 15 kwn.: 
-, Dirksen (te Stokkum), Verheij (te Etten), Van 
Uum(teEmmerik)]. 
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De Omroeper. jg. 21, nr. 3, sept. 2008. H. Schaf 
tenaar: De aanleg van de straatweg Naarden -
Huizen (1836-1841). Publiek project van formaat 
gefinancierd door particulieren; Het huisje van 
Tante Jannie Wortel [Jannetje Ploeg, 1911-1999, 
tr. 1956 Klaas Wortel, zandhaas (1892-1967)]; De 
Protestantse Militaire Tehuizen van Naarden; De 
huisnummering aan het begin van de Gansoord
straat in de zoe eeuw. 

Oud-Utrecht, 81e jg., nr. 4, aug. 2008. H. Zijlstra: 
Opkomst van het toerisme op de Utrechtse Heu
velrug in de 19e eeuw; Het Utrechts Grafisch Ge
zelschap De Luis, 1960-1980; C. Görts: 'Oproerig 
en allerinfaamst gedrag'. Predikant en patriot IJs
brant van Hamelsveld (1743-1812); K. van Vliet: De 
kwestie Teunisse: uitstel van executie [Bastiaen 
Teunisse (51) in 1839 veroordeeld tot geseling; 
discussie over de geschiktheid van een plein voor 
openbare terechtstellingen]. 

Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl), 
2008 -2. J. de Kruijff: De geheimen van ridder hof
stad Groenewoude [o.a. bouwgeschiedenis, bewo
ners en eigenaren (Van Groenewoude, Taets van 
Amerongen (1457), Van Eck van Panthaleon (1643), 
Van Hardenbroek (1671), De Gruyter (1682), Bols 
(1782); plan voor herbouw]. 

Publications de la Société Historique et Archéo
logique dans Ie Limbourg (LGOG; www.lgog.nl), 
jaarboek, deel 143 (2007). R. de la Haye: Lambertus 
laatste bisschop van Maastricht, Hubertus eer
ste bisschop van Luik: hun eigentijdse levens
beschrijvingen; J. Benders: Venlo in de Gelderse 
successiestrijd gedurende de jaren 1371-1375; 
H. Weinberg: Wilhelm Veucht en de graven van 
Gronsveld 1660-1694 [jurist, zoon van Petronel
la Thijssen; via haar stamde hij af van Paulus 
Huyn, rentmeester van Wittem (rond 1550); tr. (1) 
Maastricht 1655 Maria Graven; tr. (2) 1673 Catha
rina von Ottegraven; in 1672 crisis in de familie 
von Gronsfeldt over een aandeel in het graaf
schap Eberstein]; W.A.J. Munier: Protestantse ge
m eenten in Nederlands Limburg: sa m enwerking 
en kerkelijk leven (1816-1851); E. den HartogJJ. Bleus: 
Over de Romaanse en de neo-Romaanse kerk van 
St.-Odulphus te Borgloon; W.A .G. Poell(H.A. Dux: 
Villa Mheer, een bijna vergeten monument [kas
teelheren vanaf 1668: De Loë; bewoners vanaf 
1922]; G. Mak: Van boeman naar plaquette: lui
tenant-generaal Bernhard Dibbets [met biblio
grafie]. 

795 



De Spuije (www.hkdebevelanden.nl), afl. 74, zo
mer 2008. ]. de Dreu: Leerling-verpleegster, anno 
1910 [Suzanna de Dreu, Yerseke 1898-Delft 1981]; 
W.P. den Toorn: Militair in 1785 en 1786 [Jan Hol
lestelle 1785,Johannis Hofman 1786];]. de Ruiter: 
De Oude Kraaijertpolder; P. Leupen: Zeeuwse am
bachtsheren en hun 'vrienden' [in de middeleeu
wen]. 
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Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 17e jg., 
nr. 1, juni 2008. R. Paesie: 'De Stadsdocke van Mid
delburgh'. De geschiedenis van het oudste getij
denvrije havendok van Nederland; D.Aten: Boden 
en bussen. Waterschapsboden en hun ambtsin
signe in Noord-Holland rond 1800; M. Ertsen: Ont
wikkeling en voortbestaan van een Nederlands
Indische irrigatiebenadering. 

Van ' t Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), nr. 
47, aug. 2008. In Memoriam Gert van Jeveren 
(1919-2008); In gesprek met: mevrouw Cooren
gel over kinderkleding in en rond de Tweede 
Wereldoorlog; T. Goossens: Ruzie in herberg 'De 
Kievit' [slachtoffer Maasje Hendriks de Mots, 
geb. Putten 1819, overl. Harderwijk 1828]; Verv. 
Herinneringen ... Leuvenum (5); G. van den Bosch: 
Onderwijs in de 19e eeuw op het platteland van 
de Noordwest Veluwe; P. Yska: Het naamloze graf 
aan de Varenlaan van de kinderen Sprokkereef 
[1945; kinderen van Hendrik Egbert Sprokkereef 
(geb. Den Haag 1888) en Clasina de Visser (geb. 
Delft 1894). 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl; Postbus 519, 3770 AM Barneveld), jg. 33, nr. 
4, sept. 2008. A.J. v.d. Pol: Hendrik Bouwheer een 
heel bijzonder mens. Deel 3 [verv. kwst.; gen. VII; 
voornamelijk patroniemen]; J.F. van der Wal: Van 
der Wal en Jolink, bakkersfamilies uit Apel
doorn [Sjoerd Hendriks van der Wal (geb. Oudega 
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1859) tr. 1880 Idskje Schrale (geb. Warns 1858) 
en nageslacht; Evert Jan Jolink (geb. Ambt Doe
tinchem 1886) tr. Apeldoorn 1911 Geertruida W. 
Stoltenborg en nageslacht]; B. van den Enk: Kwar
tierstaat John van Buren [geb. Hoenderloo 1964; 
-, Beekman (te Beekbergen), Bruil, Waaijenberg, 
Westerveld, Sip, Evers (te Arnhem, Velp), Barten 
(te Lunteren, Otterlo)]. 

De Vriendenkring (Flevoland; www.nieuwlan
derfgoedcentrum.nl), 48e jg., nr. 2, zomer 2008. 
Historische foto's uit de Noordoostpolder (IX); De 
ondergedoken camera [www.persmuseum.nl]; 
H. Scholtmeijer: De Schokker dialecten; 'Schokke
land' [Pieter Verschoor in 1974]. 

Waver ' t Vjenne (www.oudvriezenveen.nl), nr. 
23 (2008).J. Nij'kamp: Boterpacht en andere belas
tingen; F. Lou rens-] ansen: Kinderherinneringen van 
de vakantie op 't Vjenne [bij grootvader Gerhar
dus Jansen]; D. en A. Vossebeld-Dijkhuizen: Fami
lieprojecten [Vossebeld, Dijkhuizen, Mensink]; 
Honderd jaar openbaar onderwijs in Westerhaar
Vriezenveensewijk; H. Boonstra: Het wapen van 
Vriezenveen; Uit het dagboek van Herman Jansen 
(1940); Zomaar een verzamelaar. De David Brown 
tractors van Jan Docter. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Delfland, jg. 17, no. 3, sept.Jokt. 2008. N. Fransoo
Sonneveld: 'What's a NAME in Brasil!' [Fransoo, 
Luque, Fuentes]. 
Koggenland, jg. 23, 2008/3. Verv. Personen uit 
West-Friesland in het ONA van Purmerend (111); 
J.G. Voortman: Uit Duitse archieven. Ev. Trauen 
Bippen; H.J. Zwart: Aucke Bakk, een vergeten 
zeeheld [ook: Augustijn Balck, geb. 1608, tr. (1) 
IJtje Pieters, tr. (2) (Amsterdam?} 1646 Neeltien 
Loeven]; H. van den Broek: Aaltje Cornelis Kooltjes: 
zij maakt het ons genealogen niet gemakkelijk 
[18eeeuw]. 
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NoordKOPstukken (Den Helder), 22e jg., nr. 4, 
sept. 2008. Verv. Helderse en Huisduiner bevel
hebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw [Springer 
t/m Zeeman; met o.a. Spijker, Strop, Den Uyjen, 
Voogd, Vroom, Walig]. 

Rijnland, afl. 39, 13e jg., nr. 3, sept. 2008. Overlij
den mevrouw Van Zegveld-Regeer; M. Snels: Een 
bijzondere vondst !! [daguerreotypieën uit 1847 
van Teunis de Jager en Johanna Cornelia Van 
Duijne (tr. 1818)]; A. van 't Riet: Streekarchief Rijn
lands Midden [stand van zaken bewerkte bron
nen]. 

Twente Genealogisch, 24e jg. (2008), nr. 3. Het 
vervolg van Boeren Janna [Janna Groon, vrouw 
van Gerrit Jan Schopman; 1817];]. Oude Munnink: 
Spuitgasten [met lijst bedienaren van de brand
spuit Enschede 1862]; G.J. Welberg: Wel gedoopt 
maar niet ingeschreven [Johanna Bouwhuis, 
ged. Oldenzaal 1795]; Een bijzonder bidprentje 
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in het GIT [van Hendrikus Greve, over!. Enschede 
1884]; Uit het Landgericht van Enschede [Geerlig 
Busewinkel en Aelken Smalenbrook testeerden 
1705]; Medische verzorging in 1819 [namen uit het 
Provinciaal Blad van Overijssel]. 

ITsseldelta, 22e jg., nr. 3, sept. 2008. R. de Boer: 
Kuinre. Een oud stadje met een rijk verleden [RK
dopen van Kuinre op http://members.lycos.nl/ 
betsybajetto/dopen_kuinre_rk.htm ]; A.M. Alink: 
Notariële akten uit het Gemeentearchief Kampen 
[ www.kampennotarieel.nl ] . 
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Cercle Hiscorique de Fléron, 44e année, sept. 
2004. Chronique de la communauté d' Ayeneux 
de 1644 à 1717; Notes sur des families (de) Julé
mont, Mies (met Louvrier), Ie Roytea, Califice, Po
lis, de Saive (met Polinar en Blanjean), de Pehée, 
de Cerfontaine, de Saive (genealogieo, Gilmar, 
Simar, Dayeneux, Marbaise, de Sironval, (de) Lo
neux, Delvaux alias de Sérezé; Familie de Gielet 
Rennechon de Heueux ancêtre paternel du mu
sicien André Grétry; Documents nouveaux sur la 
chaussée de Liège à Soumagne au 18e siècle; Com
pléments sur la familie Charlier, voorts o.a.: Levi
teux, Rodberg, Crahay, Franck, Spirlet, Monseur, 
Léonard, de Froidmanteau, Piron; Bénéfices ec
clésiastiques dans la paroisse de Herve [Moreau, 
Masset]; Décès dans la paroisse de Chênée de 1645 
à 1672; Pierre Canvasse [over!. 1808; 104 jaar oud]; 
Aanv./Corr. de Hauregard, Lys, Counas(se), De
wez, Vieillevoye, Gi!tea, Cajot, Libert, Ie Mignon, 
Grand jean, Decham ps]. 

Idem. déc. 2004. Baillis d' Amercceur et per
sonnel de la cour de justice de Jupille; Notes sur 
des families de Chèvremont, Delsemme, (de) 
Loneux [met een tak (de) Warimonc], Renson, de 
Gomzé [VLA. Tobie de Gomzé woonde te Am-
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sterdam], Ouwerx, een tweede familie De Gomzé, 
Samray, d' Heur [18e eeuw]; Compléments sur la 
paroisse de Chênée [ met lijst van testament, ver
leden voor Lambert Lathomi 1567-1609; Stam
reeks Christian > later: de Sobremont]; Chirur
giens [de Thier, Vilenne]; Descendance .. . de 
Saive; Complément o.a. de Badrihaye, Everuyn 
[Everwin > Bruwin > Bruin], Decerf, Demolin, 
Hauregard, Malherbe, (le) Rosier, de Spa; Ré
ponse et supplément sur la famille Lambinon; 
Opposition !i la pose d ' une pierre tombale dans 
la chapelle de Hodimont en 1742 [met genealogie 
Pirenne; 17e eeuw]; Aanv./Corr. o.a. Badon, Bou
cher, Bourguignon, Dechevy, Fortemps, Georis, 
Germea, Moreau, Grandry. 

Idem. aparte uitgave: Dieudonné Monard: Le bois 
de Breux et de Bellaire aux environs de Beyne à la 
fin du 16me siècle [zonder jaar]. 

Gentse Cadenas (VVF-Gent; http://www.vvf
gent.be), jg. XXVII, nr. 3, aug. 2008. Parochiere
gisters Grontrode 1641-1805. Toevallige vondsten; 
De pastoors van Grontrode 1641-1805. 

L' Intermédiaire/De Middelaar, No. 375, Ao. LXIII. 
mai-juin, 3/2008. Ph.(N. Quinet-de Saegher: Descen
dance de Jan De Coninck et Adriana Scoemae
kers (Melsele, Sint-Niklaas, Temse ... ) [16e-2oe 
eeuw]; G. Waltenier: Les quartiers d' ascendance 
d' Eugène Demolder (1862-1919) [ -, Maubille, 
Hiquet, Petit (te Pont-à-Celles)]; Verv. Dispenses 
matrimoniales; Verv. Fexhe-Slins: table des ma
riages d' ancien régime (1637-1796) [Debrouch 
t/m Pirotte; met o.a. Defize, Delbrouck, Detroz, 
Devivier, D' Heur, Duchasteau, Gellee, Godar, 
Goffinet, Jamotte, Jollet, Lecharlier, Leclercq, 
Lislet, Maloir, Massar, Paque, Pasque, Petitjean, 
Philipkin]. 

Idem, No. 376, juillet-août, 4/2008. Ph.(N. 
Quinet-De Saegher: Descendance de Louis Ker
tenmon et Anna Dessormiau (Binche, Ressaix, 
Saint-Vaast ... ) [tr. 1640; geknot parenteel; ook: 
Querte(n)mont, Quertimont]; J. Tillieux: Remar
ques sur la nuptialité à Mozet sous l' Ancien Ré
gime et au début du XIXe siècle (1685-1820); Verv. 
Dispenses matrimoniales; Verv. Fexhe-Slins: Ta
ble des mariages d' ancien régime (1637-1796) 
[Pisa t/m Wilmotte; partners en datum; o.a. 
Sauveur, Stassar(t), Thiry, Ville, Watrin, Wil
kin]. 

De Mechelse Genealoog (VVF), jg. XXXII, sept.
okt. 2008. L. Deprost: Leenheren en leenmannen 
[verklaring van begrippen, functies, namen, voor
beelden; o.a. stamreeks heren van Poeke, 12e-16e 
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eeuw]; De 'Mechelse roots' van Beethoven; Wie 
bewerkt wat. Parochieregisters Antwerpen, St. 
Willibrordus dopen 1613-1796. Parochieregisters 
Lier huwelijken 1700-1799; In Memoriam Gus
tave Berlage [1914-2008] . 
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Le Parchemin, No. 375, 73e année, mai-juin 2008. 
Marquis de Trazegnies: Les Trazegnies Florain
ville. Une branche méconnue de ma famille (v. 
1230-1701); Comte B. d' Ursel: Princes en Belgique: 
Berghes, 1686 [De Glymes, heren van Bergen op 
Zoom, Grimbergen enz.]; M. Belvaux: Nicolas de 
Condé, sire de Morialmé au XIIIe siècle [en de 
achttien wapens op zijn graftombe]; Héraldique 
vivante: Parizel. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 39 (2008), afl. 
3. G. Langers: Kroniek van de familie Langers ( deel 
1); Het Provinciaal Archief [samenvatting van 
een lezing]; Antw. Tripels, Mombeek, Stes; Verv. 
Kwst. Bleus; L. Custers: De burgemeesters van 
Grote-Brogel [1457-1799]. 
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Duitsland 
Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wap
penkunde. Band 25 (2007). H. Angele: Familien
kontinuität auf Erblehen-Gütern in Reinstetten 
im Spiegel traditioneller Hausnamen; P. Schad: 
Häusernamen und was sich da hinter verbirgt. 
Ein Gang durch Markgröningen [o.a. families 
Volland, Wimpelin, Wol~; Marbacher Epitaphe 
und Grabdenkmale; W. Killinger: Altnuifra und 
seine Hofbauern [genealogie Lamparter (16e-17e 
eeuw); fragmenten Heitzmann/Haintzmann en 
Kaupp; fragmenten Ruoff, Gutekunst, Hauff, 
Rauschenberger]; G. SchweizerfD. Schmidt: Die 
schwäbischen und fränkischen Vorfahren von 
Hermann Hesse [dichter, Nobelprijs 1946]. Die 
Ahnen des Grolsvaters Hermann Gundert [Hesse, 
Sengbusch, Lals, Beckmann, Gunden, Enlslin, Du 
Bois du Lode (niet verder uitgewerkt); Gunden 
(oorspr. Gunderhart), Hönig/Henning, Ziegler, 
Theurer, Enlslin, Brecht, Müller (te Dörrenzim
mer), Bezold; drie schema's met gemeenschappe
lijke afstammingslijnen met bekende auteurs en 
dichters: met Goerhe van Balthasar En8lin (1552-
1611), met Schiller van Georg Pfleuderer (1550-
1611) en met vijf anderen van Johann Melchior 
Sattler (1542-1605)]; R. Blank: Die Familie Men
ninger und Konsonen. Die Lebengeschichte ei nes 
Schulmeisters und zweier Bestandsmüller [Knör, 
Zöller, Hammel, Veitinger, Eckhard]; Idem: Lud
wig Scheuermann. Von einem Dienstverhältnis 
um 1600 bei den Grafen von Hohenlohe-Langen
burg, das mie einem Prozess vor dem Gericht zu 
Weikersheim endete [tr. (1) ca. 1575 Anna Fleck, 
tr. (2) 1586 Margaretha Schüler, tr. (3) 1598 Ma
ria Knörzer]; A. Schick: Truchtelfingens Schulle
ben in alter Zeit. Die Lehrerfamilie Müller von 
1757 bis 1828; D.J. Sautter/R.N. Sautter: Germans to 
Franklin County. Eine bemerkenswerte deutsche 
Einwanderung im 19. Jahrhunden; 0. Kies: Die 
Familie Schober/Schofer in Spielberg [eind 15e-
17e eeuw]; Idem: Zur Herkunft einiger Familien 
im Zabergäu [Betzengayer, Buyer, Kirchen, Sif
fring, Staudacker]; Ein Bliek ins Gedingen des 
16. Jahrhunderts. Ein Prozess von 1557 und seine 
Personen; Th. Dinkel: Fränkische Almen in schwä
bische Ahnentafeln. Anmerkungen zur Selbstbio
graphie des Stadtpfarrers M. Wolfgang Ammon 
von Marktbreit (t 1634); Das Reutlinger Asyl und 
der Fall Langjahr contra Pfitzer, 1623/24; Ein
wohner ohne Bürgerrecht im Amt Kirchheim/ 
Teek, 1642; Wetterspecher in Weilheim an der 
Teek [31 kwartieren van Anna Maria Wetterspe
cher, geb. Weilheim 1670; -, Schoch, Küetaisch/ 
Kietaisch, Baur]; Wer war Christoph Eitzelein? 
[= Einselen, geb. Jesingen 1757]; Alte und neue 
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Skortationsstrafen im Klosteramt Lorch, 1772/73 
[bestraffing van ouders van buitenechtelijke kin
deren]; Ignaz Schwinn [1860-1948; stamreeks]; 
Aanv./corr. Ahnenbuch Wolffhardt. 

Verder ontvingen wij: 
Burgerzaken & Recht (http://www.nvvb.nl), 15e 
jg., nr. 7/8, aug. 2008. Discussie over kosteloos 
trouwen en polygame huwelijken. 
Cultureel Erfgoed Groningen, Nieuwsbrief, jg. 8, 
zomer 2008. Idem. herfst 2008. 

International Commission for Orders of Chivalry 
(ICOC), congresbundel, Agrigento 16-18 nov. 2007 
[2008]. 
Oude Sporen ( Gooiland), jg. 19, nr. 2, okt. 2008. 

Oude Sporen 

I
Ë:?---

Vrienden van ' t Gooi (www.vriendenvanhet
gooi.nl), 2008, nr. 1. Interview met Harm van 
Veldhuizen, directeur Kamer van Koophandel 
Gooi- en Eemland. Idem, 2008, nr. 2. Zandwin
ning in her Gooi (2); Zonnestraal, van herstel
lingsoord voor tuberculosepatiënten tot wereld
erfgoed. 

M. Vulsma-Kappers 
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rubriei vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch 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 antwoorden 
dienen op één zij de beschreven papier re 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 
612. ROELVINCK 
Geertruijd Roelvinck, ged. Amsterdam 4-12-1644, dr. van Gerrit Gerritsz Roelvinck en Rijcksie 

Swaertwout, otr. Bunschoten 18-5-1679 Barent Hendricksz ter Beek, ged. Bunschoten 27-2-

1642, overl. 1686/1687. Geertruijd was zijn vijfde echtgenote; Barent had al drie kinderen uit 
eerdere huwelijken, te weten: Jannetjen, ged. Edam 13-11-1672, Hendrick, ged. Bunschoten 

19-8-1677 en Gisbertus, ged. Bunschoten 5-1-1679. 
Kinderen van Barent en Geertruijd, ged. te Bunschoten: 

1. Ricxia, ged. 10-10-1680, otr. Amsterdam 2-3-1744 Willem Portier. 

2. Jannetjen, ged. 25-5-1682, overl. vóór 1686. 

3. Cathrijntjen, ged. 9-9-1683, overl. vóór 1725, otr. Amersfoort 25-10-1705 Willem van 

Hoog(e)betrum. (Hij hertr. Judit van Raait). Kinderen: Geertruijd, Aalbertus, Bernardus 

en Willem. 
4. J annetjen, ged. 13-6-1686, otr. Amsterdam 16-9-1717 Johannes de Leeuw. 
Geertruijd is als weduwe eind 1687 uit Bunschoten vertrokken, ver m. met de zes kinderen. 

Gevraagd: informatie over Geertruijd en haar kinderen, en vooral over haar stiefkinderen. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
R. Arlman, rena.arlman@12move.nl, Brugsestraat 26, 2587 XT Den Haag 
Drs L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag 
Richard Keijzer,Johan de Wittstraat 13, 1215 GTHilversum 
P.D. Meijer, Bloemstraat 222, 1016 LK Amsterdam 
C.A. M. N agelkerke-van der Riet, Boschdijk 360, 5622 PA Eindhoven 
Bram Plantinga, Vronkenlaan 26, 2352 EP Leiderdorp 
P. H.H. Scharp, Nobellaan 65, 2641 xv Pijnacker 
K.J. Slijkerman, slijk173@planet.nl, Emanuelpolder 1, 4414 R v Waarde 
A.M. L. van Wieringen, Gentsestraat 102, 2587 HX Den Haag 

R. ter Beek, Soest 

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. 

Informatie over de NGV is te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de N G vis GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
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