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Inleiding 
In 1989 verscheen van de hand van J.M. Spendel (toen te Den Haag) een ge
stencild boekje met de titel 'Spendels in Nederland (1626-1988), beknopt over
zicht'. Wat de oudere generaties betreft, beperkt deze eigen uitgave zich voor
namelijk tot de DTB-gegevens. 

Door mijn systematisch onderzoek in de verspreide archiefstukken van Ou
dewater,' heb ik veel materiaal over de oudere generaties Spendel verzameld, 
waarmee een volledig beeld over deze familie is te maken, althans voor wat be
treft de periode dat leden woonden en werkten in Oudewater en Montfoort. In 
deze genealogie heb ik de spelling Spendel (met een 'l') aangehouden omdat 
die het meest voorkomt en omdat de thans nog levende nakomelingen deze 
spelling gebruiken (zie het genoemde, gestencilde boekje). Als in een akte de 
naam met een 'r' werd geschreven (Spender), dan laat ik bij de aanhaling van 
de tekst van zulk een akte deze afwijkende spelling staan. Overigens onderte
kenen leden van dit geslacht bepaalde akten zowel met Spendel als Spender 
(zie de afbeeldingen). 

Herkomst 
De in Nederland oudst bekende voorvader AlandHeyndrickszSpendelwas in 1626 

bij zijn huwelijk 'soldaet onder capitein Ramsy', en het trouwboek spelt zijn 
naam als ' Aland Spenders'. Omdat de compagnie van Ramsey een Engelse was, 
lijkt het aannemelijk dat Aland van Britse, of mogelijk Schotse afkomst is. 

Een aantal jaren geleden heeft 
A.J.L. Penders (toentertijd voorzitter 
van de Caledonian Society en woon
achtig in Noordwolde) getracht de 
herkomst van Aland Spendel te ach
terhalen. Hij kwam tot de ontdek
king dat de naam Spender vroeg in 
de 16d' eeuw voorkwam in de Engelse 
graafschappen Shropshire, Wiltshire 
en Worcester. Als we aannemen dat 
Aland omstreeks 1600 werd geboren, 

Detail van een tegeltableau uit de 
collectie Van der Lee, te zien in het oude 
stadhuis van Oudewater, voorstellende 
een gezicht op Oudewater 
(foto door Nettie Stoppelen burg) 
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dan zal het geboortejaar van zijn vader Henry (Heyndrick) in de buurt van 1575 liggen. De 
heer Fenders vond de dopen van Henry Spenderen Alyce Spender in Hartlebury in het graafschap 

Worcester, respectievelijk op 1 november 1570 en 11 november 1573. Hun vader heet in 1570 

'Expoer. Spender' en in 1573 'Epoer. Spender', waarbij het niet duidelijk is ofExpoer, dan wel 

Epoer een voornaam is, of een onbekende afkorting omdat in beide gevallen achter de 'r' een 

duidelijke punt staat. Of de in 1570 gedoopte Henry de vader van onze Aland is, zal heel moei

lijk bevestigend beantwoord kunnen worden. 

Genealogie 
I. Aland Heyndricksz Spendel, bij zijn huwelijk soldaat onder kapitein Ramsy, later lijndraaier 
te Oudewater, begr. Oudewater 30-9-1648, tr. ald. 24-6-1626 Aeltgen Jans van Dommelen, geb. 
1602/1603, begr. Oudewater 10-12-1689, dr. vanJ anPaulusz van Dommelen en Elisabeth Willems. 

Bij haar huwelijk met Aland Spendel was 
Aeltgen van Dommelen al tweemaal wedu
we: (1) van Maerten Maertensz van Arckelen, 
en (2) van Johannes Ramsey. Na het overlij
den vanAland ging zij nog een vierde huwe
lijk aan: met Bar ent Jansen Povel.' 

'Alandt Spengel int clooster' wordt 30 mei 
1637 op belijdenis tot lidmaat aangenomen. 
Op dit moment woont hij dus in een van 
de woninkjes van het oude Ursulaconvent, 
dat al sedert de zogenoemde 'Oudewaterse 
Moord' van 1575 niet meer dienst deed als 
klooster.' Het zal dit huisje zijn dat Aland 

HandtekeningvanAeltgen]ans van Dommelen en 
het merk van haar man Aland Spendel onder een akte 

d.d. 31 januari 1648 

op 5 mei 1645 voor 150 gulden verkoopt aan Dirck Brouwer; het wordt namelijk omschreven als een 
huis en erf gelegen in de Nieuwe Conventstraat. Het huis is belast met een jaarlijkse rente van twee 
gulden, dertien stuivers en elf penningen ten behoeve van de stad.• Bij deze gelegenheid wordt hij aan
geduid als 'Alant Spender, burger deser stede'; een inschrijving van hem in het poorterboek ontbreekt. 

In februari 1639 verschijnt Aland namens zijn vrouw, en samen met familieleden van haar, in de 
Schuttersdoelen, waar notaris Pons Pietersz Jongsten resideert. Zij zijn erfgenamen van Marrichgen 
Jans van Dommelen (Alands schoonzuster) die in oktober 1638 in Rotterdam was overleden. Marrich
gen was in Rotterdam dienstmaagd geweest ten huize van notaris Johan van Aller, die afkomstig was 
van Oudewater. Marrichgens familieleden machtigen mede-erfgenaam Gerrit Jansz van Dommelen 
om van notaris Van Aller vierhonderd gulden te ontvangen, die hij zijn vroegere dienstmaagd nog ver
schuldigd was. Aland Spendel is de schrijfkunst kennelijk niet machtig, want hij ondertekent de akte 
met een merk.s 

Ruim drie jaar na het overlijden van Aland Spendel, treedt zijn weduwe Aeltgen van Dommelen 
in het huwelijk met de brouwersknecht Barent Jansen Povel. Deze was afkomstig 'van Enniger in het 
Sticht Munster' (Enniger ligt tussen Münster en Dortmund). Kort voor dit huwelijk bewijst Aeltgen 
haar vijf kinderen hun vaderlijk erfdeel; elk kind krijgt vijftig gulden. 6 De kinderen worden met naam 
en leeftijd genoemd: Hendrick 17 jaar, Jan 15 jaar, Aland 13 jaar, Maria 12 jaar, en Cornelis 5 jaar. In de 
marge van deze uitkoopakte is aangetekend dat Johan Spendel zijn aandeel in ontvangst neemt op 24 
mei 1656. 

Ruim tien jaar na het overlijden van Aeltje's vierde man, besluit zij een testament te maken; daartoe 
gaat zij op 31 januari 1670 'des avonds de clokke ontrent seven uyren' naar notaris Ewout Slappecoorn.7 
Haar vijf nu nog in leven zijnde kinderen zijn haar erfgenamen. Twee van hen zullen minder krijgen 
omdat beiden haar nog geld schuldig zijn. In de eerste plaats is dat Aland Spender 'jegenwoordig in 
Oost-Indien'. Hij had vierhonderd gulden geleend van Am;iitjen Cornelis, de weduwe van Thomas Lis
ser, en zijn moeder had zich hiervoor borg gesteld. Moeder Aeltje had ook geld geleend aan haar zoon 
Hendrick Spender, om gereedschap voor zijn verfbedrijfje te kopen en zijn huis te kunnen afbetalen, en 
hij is haar daardoor nog tenminste 120 gulden schuldig. 

Op 25 februari 1687 verkoopt Aaltie van Dommelen (nu aangeduid als 'weduwe van Alant Spendel') 
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voor driehonderd gulden aan Johannes van Oudenallen de tuin aan de Lange Burgwal die zij 34 jaar 
eerder had gekocht van Gerrit Eeuwoutsz Honcop.8 Haar erfgenamen verklaren op 6 augustus 1693 
dat de koopsom geheel is voldaan.• De met naam genoemde erfgenamen zijn: Maria Bredius, Steyntie 
Spendel, Aryen Proncker, Aland Cornelisse Spendel, Samuel Spendel, Gerrit van Wije de man van An
netie Spendel en Aland Spendel. 

De weduwe Aeltie Jans van Dommelen, die 'naer haer hoogen ouderdom nog cloeck' is (zij is onge
veer 85 jaar oud), testeert op 15 maart 1687 met nietig verklaring van haar eerdere testamenten. '0 Vooraf 
legateert zij haar dochter Maria Spender het 'bijlakentoestel' en het gereedschap dat tot een bepaald 
handwerk (weefgetouw?) behoort. Er zijn vijf staken erfgenamen: (1) haar zoon Aland Spender die van 
zijn deel vierhonderd gulden moet betalen aan de kinderen van Jan Thomasz Lisset en driehonderd 
gulden aan de erfgenamen van Annitie Snoeck, (2) haar dochter Maria Spender, (3) de kinderen van 
haar zoon Hendrick Spender (bij Merritie de Proncker), (4) de kinderen van haar zoon Jan Spender, en 
(5) het weeskind van haar zoon Cornelis Spender. De laatste moet van zijn deel 43 gulden aftrekken, in
dertijd door zijn grootmoeder betaald voor reparatie aan zijn huis, gelegen aan de Broeckerpoort. Haar 
kleinzoon Samuel, zoon van Jan Spender, moet van zijn erfdeel 55 gulden aftrekken (re verdelen onder 
de andere erfgenamen); die bedrag had zijn grootmoeder overhandigd aan Jan Jansz Spender voor de 
uitrusting van zijn reis naar Oost-Indië. 

Uit dit huwelijk: 

1. Heijndrick, ged. Oudewater 19-2-1627, jong overleden. 

2. Maritgen, ged. Oudewater 10-1-1629, jong overleden. 

3. Hey'ndrick, ged. Oudewater 3-12-163z, jong overleden. 

4. HeijndrickAlandszSpendel, volgt !Ia. 

5. JanAlandszSpendel, volgt lib. 

6. AlandAlandszSpendel, volgt lic. 

7. Maria Alands Spendel, ged. Oudewater 1-6-1640, binnenmoeder van het Proveniershuis, 

begr. Oudewater 18-4-1721, tr. ald. 28-9-1659 Philippus Bredius, geb. Waarder 1619/1620," 

poorter van Oudewater 23-9-1655, aanvankelijk koekenbakker, later lijndraaier, begr. 

Oudewater 17-8-1673, weduwnaar van Cornelia van Eijck, zn. van Meindert Gijsbertsz 

Bredius en GrietgenJans. 
Philippus Bredius en zijn stiefmoeder Cornelia Minnen van Sinnema (tweede echtgenote van 

zijn vader) komen op 10 februari 1666 mee elkaar overeen dat zij hem tachtig gulden zal betalen 
voor kost en inwoning over de periode Kerstmis 1665 tot Kerstmis 1666. Mocht zij voortijdig ko
men te overlijden, dan magPhilippus dit bedrag behouden." 

Genoemde Cornelia van Sinnema overlijdt in oktober 1667. Haar gezamenlijke erfgenamen 
verkopen in juni 1668 voor 722 gulden aan mede-erfgenaam Philippus Bredius hun deel in een 
huis en erf op de westzijde van de IJssel bij de Sr.Josephbrug. '' Philippus heeft al een achtste deel 
in bezie als erfgenaam van zijn stiefmoeder. Zijn weduwe Maria Spendel verkoopt dit huis in 
1680'4 aan juffrouw Cornelia Wiltvank. Zowel bij de koop in 1668, als bij de verkoop in 1680 zijn de 
belenders: ten noorden de weduwe (Adriana van Veen) van Johannes Bredius en ten zuiden de erf
genamen van Jan Wourersen Wiltvank. Het is opvallend dat vijftien jaar later, op 24 mei 1695 om 
precies te zijn, Maria van dezelfde Cornelia Wilvanck een huis koopt, gelegen twee huizen verder 
(in noordelijke richting) van het in 1680 verkochte huis.'5 Daar blijft het niet bij , want in november 
1702 koopt Maria het volgende huis in noordelijke richting.•• Echter hier blijkt dat de benaming 
Sc. J opsephbrug, in onbruik is geraakt; men spreekt niet nu van' de Houte Brugge'. 

Een duidelijker aanduiding waar precies langs de IJssel deze huizen lagen, leren we uit een akte 
van 4 juli 1721. '7 Daarin wordt vermeld dat Aland Bredius, Philip van der Werff en Jan Bredius erf
genamen zijn van Maria Spendel, in haar leven weduwe van Philip Bredius. Uit haar nalatenschap 
verkopen zij voor 125 gulden aan Johanna van Wijngaerden, de dochter van Anthonis van Wijn
gaerden en Meijna Bredius,'8 een huis en erf gelegen op de westzijde van de IJssel tegenover de kerk. 
De buren zijn: ten zuidenJanBefferr en ren noorden een ander huis van wijlen Maria Spendel. Die 
tweede huis verkopen de erfgenamen ook meteen, en wel voor 113 gulden aan Hendrick Blom die 
noordwaarts hiervan al bezit heeft.'• 
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Philippus Bredius verkoopt in november 1668 de grofgarensbaan met baanhuis in de Achter
straat, die hij zojuist voor vijfhonderd gulden heeft gekocht van zijn zwager Aland Spendel (zie bij 
He), met een winst van 75 gulden aan Jan Pietersz Copper. ' 0 

Het huwelijk van Maria en Philippus eindigt na veertien jaar door zijn overlijden. Maria Spen
del voorziet aanvankelijk in haar levensonderhoud door tabak te verkopen. We weten dit omdat 
zij op 23 mei 1682 tabak had verkocht aan Ariaentie Lisser, die echter niet had betaald, reden 
waarom Maria in december van dat jaar voor het gerecht het verschuldigde bedrag van 2 gulden en 
16 stuivers opeist." 

Ongeveer in dezelfde periode, namelijk op 16 september 1682, leent Maria Spendel ter weeska
mer 87 gulden elf stuivers van Jan Hermens, het zoontje van haar schoonzuster Aaltje Meijndercs 
Bredius. Zij belooft daarover jaarlijks vier procent rente te betalen. Als onderpand dient haar huis 
en erf, gelegen aan de westzijde van de IJssel. Zes jaar later lost zij haar schult af." 

Het is 21 mei 1688, bijna vijftien jaar na het overlijden van Philippus, wanneer Maria Spendel 
verklaart ruim 318 gulden te hebben ontvangen van de voogden van haar kinderen Swaentie en 
Margareta Bredius. Het betreft het vaderlijk erfdeel van de kinderen; moeder Maria zal jaarlijks 
vier procent rente betalen. In de marge van deze akte de aantekening d.d. 9 januari 1693 dat 
Swaentie Bredius, inmiddels getrouwd met Lucas van de Werven die op dit moment uitlandig is, 
haar deel van de 318 gulden heeft ontvangen uit handen van haar moeder. Ruim dertien jaar later, 
op 6 augustus 1701, ontvangt ook Maragreta Bredius van haar moeder het vaderlijk erfdeel. '' 

Op 17 oktober 1690 wordt Maria Spendel, weduwe van Philip Bredius, aangesteld tot binnen
moeder van het Proveniers- en Gasthuis. Uitvoerig worden haar rechten en plichten uit de doeken 
gedaan. Als binnenmoeder mag zij mee-eten met de proverniers, krijgt zij een kelderkamertje 
toegewezen en zal ze jaarlijks veertien ponden Vlaams, oftewel 84 gulden ontvangen, alsmede 
twee hemden en twee 'voorschotten' (schorten). Tegenover burgemeester Speijert legt zij de eed 
voor binnenmoeder af, en bepaald wordt dat zij vanaf 3 november haar taak op zich zal nemen.' 4 

Om de een of andere reden bekleedt Maria deze functie slechts enkele maanden, want al in april 
1691 wordt een zekere Meynsje Wouters binnenmoeder.Als deze in de eerste week van januari 1696 
overlijdt, melden de regenten van het Gast- en Proveniershuis aan het stadsbestuur'' 'dat haer 
oock niemant beq uaem was voorgekomen als Marya Bredius die voor desen moeder in den voorsz. 
huyse geweest heeft'. Het stadsbestuur is het hiermee eens, en op 7 februari lege Maria, die ook nu 
met de naam van haar man (Bredius) wordt aangeduid, de eed van getrouwheid af.'6 

8. LijsbethAlands Spendel, ged. Oudewater 9-6-1642, overl. vóór 29-12-1651. 

9. GerritAlandszSpendel, ged. Oudewater 26-1-1644, begr. ald. 25-10-1647. 

10. CornehsAlandszSpendel, volgtlld. 

Ila. HendrickAlandszSpendel, ged. Oudewater 30-3-1635, eigenaar van een verfbedrijfje annex 

manufacturenwinkel, begr. Oudewater 4-1-1673, tr. ald. (met att. van Waarder) 2-4-1657 Mar
richgen]ans Proncker, van Oudewater, ' 7 begr. Oudewater 12-1-1720, dr. van Jan Cornelisz Pronc

ker en Geertie Cornelis Goudriaan. 
In augustus 1658 koopt Hendrick Alandsz Spendel voor achthonderd gulden van de erfgenamen van 

wijlen de Goudse schipper Cornelis Claesz Spruijt, een huis en erf, gelegen aan de noordzijde van de 
straat bij de oude IJsselbrug. '" 

Stijntien Ariens van Hooren is overleden (begraven Oudewater 20 februari 1661). Haar eerste man 
was Cornelis Jansz Franeker, haar tweede man die zij ook overleefde, was de vroedschapsman Gerrit 
Jansz van Ommen. In haar leven had zij zich borg gesteld voor haar kleinzoon Jacob Jansz Franeker in 
diens functie van pachter van 't gemaal ( dat wil zeggen van gemalen granen enz.). Nu verlenen haar erf
genamen een machtiging aan de vroedschapsleden Hendrick van der Lee en Gerrit Gijsbercsz van Dam 
om stappen te ondernemen van deze borgtocht af te komen. De erfgenamen zijn haar kleinkinderen, te 
weten: MarrichienJans Franeker die getrouwd is met HendrickAlandsen Spendel, AeffgenJans Frane
ker de echtgenote van Samuel Verhoeff, en Arien J ansz Franeker. '9 

Hendrick Alandsz Spendel verklaart in juli 1661 twaalfhonderd gulden schuld te hebben bij zijn 
schoonmoeder Geertien Cornelis Goudriaen, de weduwe van Jan Cornelisse Franeker. Het verschul
digde bedrag bestaat uit zevenhonderd gulden geleend geld, en vijfhonderd gulden die schoonmoeder 
uitgaf voor de winkel die zij voor haar dochter en schoonzoon had gekocht van Daem Pancken. Ook 
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heeft Hendrick een schuld bij zijn moeder Aeltgien Jans van Dommelen; hij had 106 gulden van haar 
geleend, zijnde het restant van de koop door zijn schoonmoeder van de verfwinkel. Hendrick mag van 
zijn moeder en schoonmoeder de tegenwaarde van een grote hoeveelheid huisraad en goederen die tot 
de verfwinkel behoren, van het geleende geld aftrekken. Al deze goederen worden genoemd, zoals: 
twintig slaaplakens, vierentwintig slopen, zes nachthalsdoeken, lakense mannenkleding en enkele 
vrouwenkledingstukken, alsmede een spiegel in een ebbenhouten lijst, veel koperwerk, twintig schil
derijen, tafels en stoelen, twee wiegen en twee houten kinderstoelen, vier grote tinnen schotels en zes 
tinnen tafelborden. Maar ook de gehele winkelvoorraad, zoals die in het voorhuis is te vinden, waartoe 
ondermeer behoren twee toonbanken, kapjes en mutsen, kousen en band. Nog meer: een grote eiken 
kast, een 'twijnmole met een strijckraem ende twee wielen', twee spinnewielen, ongeveer tachtig ton
nen turf, een koperen en een loden ververskuip, een houten kousenpers.30 

Hendrick Spendel blijkt 'cherszant van de Compaygnie Waertgelders' geweest te zijn. Oudewater 
kende een compagnie waardgelders, oftewel soldaten die niet direct in actie hoefden te komen, maar 
wel werden betaald voor hun beschikbaarheid. In januari 1666 ligt deze compagnie, onder bevel van 
kapitein Adriaen Munter, in garnizoen te Heusden. Sergeant Spendel machtigt nu zij n vrouw om hun 
huis bij de IJssel brug te verkopen." Of het werkelijk tot verkoping van het huis is gekomen, is niet dui
delijk. 

Een maand of drie eerder, zo lezen we in het verslag van de vroedschapsvergadering van 3 oktober 
1665," wordt Hendrick Spendel samen met drie andere heren, genomineerd tot vaandrig van de schut
terij. Een ander verkrijgt bij loting deze functie. 
De twintigjarigeJannitjen van Ingen, dochter van wijlen de Oudewaterse procureur, gerechtsbode en 
chirurgijn Isacq van Ingen, beschuldigt Hendrick Spendel ervan haar te hebben mishandeld.33 Van de 
gevolgen nog ziek te bed liggend, legt zij daarover op 2 oktober 1666 een verklaring af. Op donderdag
avond 1 september om ongeveer negen uur, na een biertje te hebben gedronken bij Ariaentie Jans, de 
weduwe van Cornelis Spruijt, is zij naar huis gegaan. Toen zij op de westzijde van de IJssel was geko
men, in de buurt van het huis van de kuipers aldaar, kwam zij Hendrick Spender tegen. Zonder enige 
reden, zonder 'eenich woort int goede off quade jegens hem gesproocken' te hebben, zou Spendel tegen 
haar hebben gezegd: 'Sult ghij droncken luyden lichten, nu sa! ick je vermoorden'. Dat niet alleen, 
direct daarop schopte hij haar in haar rechter lies. Zij viel en liet de lantaarn uit haar handen vallen, 
waarbij het licht doofde. Terwijl zij daar 'in onmacht' lag, sloeg Spendel haar een paar maal 'met groote 
forthe met sij n vuyst' op haar hoofd, zodanig dat ze niet meer kon opstaan. Een zekere Jan Verniel heeft 
haar in zijn armen naar huis gedragen en haar daar met hulp van haar moeder in een stoel gezet. Later 
ging ze naar bed, waar ze vanaf dat moment tot nu toe genoodzaakt was te blijven. 

Op verzoek van de moeder van Jannitjen van Ingen, leggen twee ooggetuigen van dit voorval, het 
echtpaar Willem Ariensz. van de Moij en Magdaleentje Claes, een verklaring af.3• Zij zagen Jannitje 
lopen met haar lantaarn. Zij zagen ook Hendrick Spendel, en hoorden hem zeggen: 'Wat doeje met 
een lanteern bij de straet om te sien wat luyden datter bij de straet gaen' . Vervolgens zagen zij dat de 
lantaarn niet meer brandde en hoorden zij Jannitje heel hard roepen roepen: 'O Godt hoe com ick nu 
rhuys'. De getuige Magdaleentje riep terug: 'Willem tie Willem tie (meenende eerst dat de versz. dochter 
Willemtie genaemt was) comt hier eens, ick moet u wat seggen'. Spendel beet Magdaleentje nog toe: 
'jou schackermentse hoer'. 

Merritie Jans Proncker, de echtgenote van Hendrick Alandsz Spender, is mede-erfgename van haar 
grootmoeder Stijn tien Ariens van Hoorn. Met de andere erfgenamen worden in september 1670 zaken 
afgesproken betreffende de afhandeling van de verdeling van de erfenis.35 

Op 21 januari 1676 verleent Marritie Jans Proncker, weduwe van Hendrick Spendel, een machtiging 
aan de procureur Willem versluijs om haar zaken ce regelen mee betrekking tot de weduwe van Govert 
Gijsbertsz Slot die in Waddinxveen woont. Wat voor zaken, wordt niet vermeld, maar ongetwijfeld 
betreffen het schulden die Hendrick Spendels heeft gemaakt.36 

Het is 19 september 1715: Marrigje Pronckers, de weduwe van Hendrick Spendel, ligt ziek te bed en 
voelt haar einde naderen. Zij haast zich executeurs over haar goederen en voogden over haar minderja
rige kleinkinderen die zullen mede-erven, te benoemen. Dat worden Aland Spendel, Gerrit van Weij en 
Gijsbert Roest." 

Uit dit huwelijk (behalve een kind, begr. Oudewater 20-2-1673), ged. te Oudewater: 
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1. Anna Hendricks Spendel, zich noemdende de Proncker ( 1721), ged. 23-4-1658, begr. Oudewater 
30-10-1733, otr. 's-Gravenhage 19-4-1693 Gerrit van Weij (van Waije), van Zwolle, poorter van 
Oudewater (komende van Den Haag) 13-6-1718, begr. Oudewater 12-11-1744. 

2. Aland Hendricksz Spendel, ged. 16-12-1661, hospes (waard, herbergier) in het raadhuis van 
Oud-Beijerland, begr. Oud-Beijerland 14-10-1720, otr. (1) Oudewater 7-10-1691 (att. naar 
Schiedam) Martijntje Hendricks Ramp, weduwe wonend te Schiedam, begr. Oud-Beijerland 
15-6-1701; tr. (2) Oud-Beijerland 18-12-1701 Lijntje Cornelis Romeijn. 

Uit beide huwelijken nageslacht.38 

3. Gerrit Spendel, ged. 16-8-1664, begr. Oudewater 25-11-1664. 

4. Stijntgen (Christina) Hendricks Spendel, zich noemende de Proncker (1721), ged. 25-6-1667, tot 
lidmaat aangenomen 4-10-1692, begr. Oudewater 4-4-1755, otr./tr. (1) ald. 5/22-6-1695 

Arne/is Jansz van Schaijck, begr. Oudewater 8-3-1709, zn. van Jan Amelsz van Schaijck en 
Jannigje Cornelis van den Berg,39 tr. (2) Gy·sbertRoest, lidmaat op belijdenis Oudewater 24-

12-1715, lijndraaier, diaken (1718/19 ), begr. Oudewater 19-11-1725. 
Gijsbert Roest en zijn zieke vrouw Christina Spendel testeren in mei 1722 op de langstlevende. 

Mocht Gijsbert de langstlevende zijn, dan wil Christina dat hij aan haar zuster Anna, de vrouw van 
Gerrit van Waije, haar 'swarte kuppe tabbart en een swart zijde rok' geeft.40 Bijna twintig jaar later, 
Gijsbert is al lang overleden, benoemt zijn weduwe Christina Spendel tot executeur over hun bei
der mutueel testament, de Montfoortse gerechtsbode Willem Spendel (haar neefje, zie IVa). Zij wil 
dat hij het bewind voert over haar sterfhuis, haar begrafenis zal regelen en haar goederen te gelde 
zal maken.•• 

De lijnbaan en schuur op de Biezenwal, waar Gijsbert Roest werkzaam was, verkoopt Christina 
Spendel in 1737 voor zeshonderd gulden aan Leendert van Kouwenhoven. 4' 

5. WillemHendrickszSpendel, volgtIIIa. 

Illa. Willem Hendricksz Spendel, ged. Oudewater 29-5-1672, over 1. (Montfoort) vóór 30-3-1709, 

otr. Oudewater 6-11-1695 Pijtje Jans van Schaick, j.d. van Woubrugge, (1709), te Oudewater tot 
lidmaat aangenomen (met attestatie van Gouda) 21-4-1696. Zij tr. (2) Oudewater 23-12-1714 

Arnout Vertogt, weduwnaar van Aeltie Groenevelt. 
Fijtie Jans van Schaick, weduwe van Willem Spender, thans (maart 1709) wonende in Vianen, mach

tigt de procureur Ezechiel de Decker, namens haar op te treden in een zaak tegen Jan van Schaick (geen 
familie) die indertijd pachter was van diverse imposten.43 

Uit dit huwelijk: 

1. Margrietje Spendel, ged. Oudewater 11-10-1696, geref. lidmaat te Den Haag april 1718, dan 
wonende op de Plaats, overl. na 15-4-1742, otr./tr. Montfoort/Den Haag 21-10/11-11-1732 

Huibertus van Hees, burgemeester van Montfoort, testeert met zijn vrouw 10-10-1734,44 

overl. vóór 15-4-1742, zn. van Lambertus van Hees en Adriana Harmens van Loenen. 
2. HendrikSpendel, ged. Oudewater 22-10-1698, begr. ald. 23-8-1706. 

3. Alida Spendel, ged. Oudewater 4-2-1701, begr. ald. 10-10-1704. 

4. AlidaSpendel, ged. Oudewater 14-8-1705, begr. ald. 23-8-1714. 
5. Willem Spendel, volgt !Va. 

IVa. Willem Spendel, geb. Oudewater, vestigt zich in Montfoort, lijnbaaneigenaar aldaar (in 
de Achterstraat), doodbidder, gerechtsbode, raad in de vroedschap (1769-1793), schepen (1770, 

1776, 1780), rentmeester der Godshuizen of 'vier armenfundatiën' (1752, 1763, 1776), regent 
van het weeshuis (1781-1784), kapitein van de schutterij (benoemd 1-11-1784), diaken te Mont
foort, begr. Montfoort 12-5-1793, tr. Montfoort 17-10-1738 Fermina Sonnenberg, ged. Montfoort 
19-2-1713, begr. ald. 17-12-1780, dr. van Leendert Sonnenberg en Anna Speijert.45 

Willem Spendel moet enige tijd in Den Haag hebben gewoond, want in 1737 wordt hij lidmaat te 
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Montfoort 'met attestatie van Den Haag'. Wanneer hij burger van Montfoort wordt, op 24 september 
1737, wordt aangetekend dat hij 'geboortig van Vianen' zou zijn (zijn moeder woonde daar in 1709). 
Wanneer hij twee jaar later in het huwelijk treedt met Fermina Sonnenberg, wordt er in het trouwboek 
aangetekend dat hij 'jongman van Oudewater' is ( dát is correct). 

In de vroedschap van Montfoort wordt 4 april 1746 de klacht behandeld van Willem Spendel dat 
Willem Ulté hem benadeelt door zeven personen aan zijn draaiwiel (van de lijnbaan) te laten werken. 
Spendel krijgt gelijk- de ordonnantie bepaalt dat slechts vijf personen aan het wiel mogen draaien.46 

Willem Spendel, rentmeester der Godshuizen te Montfoort, wordt 7 januari 1772 benoemd tot voogd 
over de kinderen van Maria van Weij, in haar leven eerst weduwe van Harmanus Groeneveld en nader
hand de vrouw van Willem van Dessel.47 

Willem en Maria zijn neef en nicht van elkaar: zijn vader is een broer van haar moeder. 
De Montfoortse raad en schepen Olivier van Wijngaarden verkoopt in 1780 voor tweehonderd gulden 

aan zijn zwager (want gehuwd met een zuster van zijn vrouw) Willem Spendel een huis en erf, gelegen 
aan de noordzijde van de Achterdijk te Montfoort, belendend ten oosten het tuintje genaamd 'Prui
mestein' toebehorend aan Teunis van Oudshoorn, ten westen het lijnbaanhuis van Van Oudshoorn, ten 
noorden de tuin van burgemeester Jan Storij en ten zuiden de Achterdijk. 48 

Ruim vier maanden later verkoopt Willem aan zijn zwager Olivier van Wijngaarden verkoopt voor 
150 gulden aan zijn zwager Olivier van Wijngaarden de helft van een huis en erf(wederhelft is al eigen
dom van Olivier), gelegen aan de westzijde van de Leeuweringerstraat te Oudewater, met als buren 
Nicolaas Ver beek en Gerardus Johannes de Jong (zie IVb-2). Beiden hadden het huis ruim twintig jaar 
tevoren samen gekocht voor 26 gulden van een tante van beider schoonmoeder, Elisabeth Speijert, toen 
weduwe van Gijsbert Blokhuijs. 49 

De zwagers Willem Spendel en Olivier van Wijngaarden zijn in 1787 executeurs in de nalatenschap 
van Johannes Sonnenberg en Albertina Rigtering, en zij zijn tevens voogden over de minderjarige 
erfgenamen van genoemd echtpaar. Wijlen Johannes Sonnenberg is een jongere broer van hun beider 
(Willem en Olivier) schoonvader Leendert Sonnenberg.50 

Uit dit huwelijk: 

1. Leendert Spendel, ged. Montfoort 25-10-1739, veerschipper, vaandrig van de schutterij 

(1784), lid van het stadsbestuur van Montfoort, overl. Montfoort 7-3-1810, ongehuwd. 
In oktober 1783 vraagt Willem Spendel het stadsbestuur of er bezwaar tegen is als zijn zoon 

Leendert, die al de helft van het veer op Utrecht pacht, een bod uitbrengt op de andere helft. Er is 
geen bezwaar wat het stadsbestuur betreft, als de schipper maar zelf de beide helften van het ambt 
uitoefent. Die tweede helft betreft het veerschippersambt op Utrecht zoals dat door groefbidder 
Lambertus van Hees werd uitgeoefend, die in het voorjaar is overleden. 

Op 1 november 1784 wordt Leendert Spendel benoemd tot luitenant van de schutterij. Echter, de 
benoeming wordt 22 november 1785 teniet gedaan door het Hof van Utrecht. 

Leendert Spendel wordt gekozen in het eerste stadsbestuur na de omwenteling van 1795. Bij de 
eerste reguliere verkiezing in augustus 1795 wordt hij opnieuw in de gemeenteraad gekozen. Na 
de zuivering van 21 maart 1798 bijft hij deel uitmaken van het stadsbestuur. 

Leendert Spendel en zijn zuster Christina Spendel, die weduwe is, maken 17 april 1806 een 
langstlevendentestament. De nalatenschap gaat na beider overlijden voor eenderde naar hun zus
ter Anna Maria Spendel, weduwe van Johan Gerard Grootveld. Van het resterende tweederde deel 
krijgen broer Hendrik Spendel en zuster Sofia Spendel, gehuwd met Jan Cromwijk, elk voor de 
helft het vruchtgebruik. Als een van beide laatsten overlijdt, valt de erfportie toe aan Anna Maria 
of haar kinderen. 

z. Sophia Spendel, ged. Montfoort 15-4-1742 (get. haar tante Margrieta Spendel, wed. van 

Huibert van Hees), vertrekt met akte van indemniteit naar Benschop 3-12-1787, overl. na 

17-4-1806, otr./ tr. Montfoort 27-4/14-5-1775Jan Cromwijk, van Montfoort, wonende te Lin

schoten. 

3. AnnaMariaSpendel, ged. Montfoort 17-10-1745, overl. na 17-4-1806, tr. Montfoort 15-9-1773 

(otr. Montfoort/Amsterdam 23/27-8-1773)Johan Gerard Grootveld, wonend te Amsterdam, 

weduwnaar van Johanna Wilhelmina Lindeman. 
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4. Hendrik Spendel, ged. Montfoort 11-5-1749, kassier van de Groote Bank van Leening te 
Utrecht, overl. Utrecht 31-5-1836, tr. Utrecht 24-7-1781 Helena de Brieder, geb. 1750, overl. 
Utrecht 3-5-1831, dr. van Nicolaas de Brieder en Sophia Vermeulen. 

5. Johannes Spendel, ged. Montfoort 31-3-1752. 

6. Christina Spendel, ged. Montfoort 19-9-1754, overl. tussen 17-4-1806 en 16-6-1813, otr./tr. 
Montfoort 7/23-12-1792Johannes Henricus Oosterhuijzen, ged. Utrecht 20-7-1758, overl. ald. 
15-1-1795, weduwnaar van Johanna van Kesteren, zn. van Jacobus Oosterhuysen en Mag
dalena Campanije. 

Ub. Jan Alandsz Spendel, geb. Oudewater ca. 1636, koster van de Grote Kerk, deurwaarder 
(pachter) van de gemeenlandsmiddelen van Holland en Westfriesland, begr. Oudewater 7-11-

1673, tr. ald. jun./aug. 1654 Fijchgen (Pijtje) Thonis van Oosten, bij haar huw. 'jongedochter van 
Harderwijckjegenwoordich woonende binnen Gouda', begr. Oudewater 21-9-1690. Zij tr. (2) 

Oudewater juli 1674PieterGerritszvanDam, ged. Oudewater 5-5-1649, koster van de Grote Kerk 
(als opvolger van Jan Spendel), begr. Oudewater 27-12-1679, zn. van Gerrit Gijsbertsz van Dam 
en Marritgen Aerts Copper. 

Het is 3 juli 1655 - Phijchgen Thonis ligt ziek te 
bed, reden voor haar en haar man om om een testa
ment te maken. Het is een zogenaamd mutueel tes
tament, dat wil zeggen dat de langstlevende van de 
eerststervende zal erven. Het echtpaar bepaalt dat als 
er kinderen zijn, de langstlevende twaalf gulden aan 
hen moet geven als hun vaderlijk of moederlijk erf
deel.51 

In augustus 1660 leent Jan Alandsz Spendel leent 
87 gulden van bij de weeskamer berustende gelden 
van het weeskind Jan Gerritsz van Ommen (een verre 
verwant). Jans moeder en Gerrit Gijsbertsz van Dam 
stellen zich borg voor hem. Tien jaar later, op 5 mei 

Handtekening van de koster Jan A landsz Spendel 
onder een akte d.d. 2 0 juli 1667 

1670, restitueert Jan het geleende geld, inclusief de verlopen rente.5' 
In zijn functie van deurwaarder of pachter van gemeenlandsmiddelen, krijgt Jan Spendel allerhande 

en vele opdrachten van de stadsregering en particulieren. Bijvoorbeeld op 1 oktober 1665, wanneer bur
gemeester Nicolaes Speijert hem machtigt om geld op te halen bij de in Snelrewaard wonende Pieter 
Opmeer. 53 En op 25 februari 1673 verleent Mr. Johan de Koninck, kanunnik van St. Marie te Utrecht en 
schepen en raad van Oudewater, hem een machtiging om bepaalde land pachten en verlopen renten te 
innen, die hem, De Koninck, toekomen. 54 

De erfgenamen van Jan Cornelisz Proncker, onder wie diens schoonzoon Hendrick Spendel, verko
pen in 1663 voor 335 gulden aan de gerechtsbode Jan Spender (broer van Hendrik) een huis en erf, waar 
een klein huisje met erfje bij behoort, gelegen aan de oostzijde van de Lange Havenstraat, op de hoek 
van de Oude Huijgensteeg. De belendingen zijn: ten noorden Dirck Willemsz van der Pauw, ten zuiden 
de genoemde steeg. Dertien jaar later, op 12 maart 1676, lost Jans weduwe Fijtie Tonis, de door deze 
koop ontstane schuld af.ss 

E nkel e inwon ers van Oudewater l eggen op s o lctober 1666 voor de schepen e n een verldaring af. Het 

zijn Barent Jansz van Deventer de binnenvader van het wees kuis, Jacob Leendertsz Bock, Jan Alandsz 
Spendel de koster van de kerk, Jan Dircksz Wieldraaier, Aland Spendel, Jan Willemsz Blom en Gerrit 
van Ingen. Zij vertellen dat zij zich eerder op de dag, om ongeveer half twaalf, hadden verzameld op het 
erf van Bartholomeus Frederickxzn. van Vliet die 'in het clooster' woont. Van Vliet die 'door de handt 
Godts met de pestilentiale sieckte besocht was' had deze heren verzocht naar zijn huis te komen. Zij 
zagen vanuit de tuin door het venster Van Vliet op bed liggen, die hen zijn laatste wil duidelijk maakte, 
met het verzoek dat op schrift te zetten. Dit laatste wordt nu (het is ongeveer half vijf in de middag) 
gedaan door de schepenen Cornelis de Lange en Jacob de Gijselaer.56 

Het rampjaar 1672 laat ook Oudewater niet onberoerd. Op de vroedschapsvergadering van 4 novem
ber wordt besloten alle bedragen van de door de stad betaalde gages flink te verlagen. Koster Jan Spen-
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der krijgt voortaan honderd gulden per jaar in plaats van 131 gulden. 
Samen met Pieter van der Kroeff wordt Jan Spender op 14 april 1673 door burgemeesteren en sche

penen aangestelt tot voogd over de 'innocente' Dirckje Pieters, dochter van Pieter Pietersz en wijlen 
Merritje Cornelis Klapman. Beide heren krijgen bovendien het curatorschap over de goederen van 
Dirckje.57 

GijsbertJacobsz Hoogenboom verklaart in mei 1673 dat Jan Spender, koster in de parochiekerk, zich 
op z2 juli van het voorgaande jaar borg had gesteld voor de imposten 'van de gemeene middelen deser 
stede' die Lowijs Valet toen had gepacht. Het innen van de imposten op 'het gemael ende bestiael' zal 
Gijsberts schoonzoon ArienJansz Proncker doen en daarom neemt Gijsbert de borgtocht van Jan Spen
der over.58 

Eijmbert Woutersz van Asch is overleden. Zijn erfgenamen gaan op 9 september 1673 over tot de 
verdeling van de nalatenschap, bestaande uit ondermeer vier huizen en erven. Er zijn twee 'staken' 
erfgenamen: (1) Amel Willemsz Hoogcamer en (2) Fijtie Thonis die met Jan Spender is getrouwd, en 
haar broers Jan en Gerrit Thonisz die in Harderwijk wonen. Jan Spender met zijn vrouw en zijn twee 
zwagers verkrijgen uit de nalatenschap een huis, gelegen op de zuidzijde van de Rootstraat, belendend 
te westen Arien Goetvolck en ten oosten Dirckie Pieters, alsmede een huis op het Rodezand, bewoond 
door Claes Pietersz Blom, belendend ten noorden Goossen Gruijter en ten zuiden Jacob Jacobsz Bac
ker.59 

In 1655 hadden Jan Spendel en zijn vrouw een langstlevende-testament gemaakt, toen Fijchge ziek 
was en het de vraag was of zij haar ziekbed wel zou overleven. Zij herstelde echter, en nu, bijna twintig 
jaar later, op 29 oktober 1673 (een paar dagen voor Jans overlijden) is de situatie radicaal gewijzigd: 
Fijtje is gezond, maar Jan ligt nu ernstig ziek in bed. Notaris Willem Versluijs wordt ontboden en het 
echtpaar laat hem op schrift stellen dat zij het testament van 1655 teniet doen en vertellen hem tevens 
niet van plan te zijn een nieuw testament te laten opstellen: het is 'hun ernstige begeerte uyt dese we
relt te scheyden sonder eenigh testament'. 60 

Fijtje Tonis staat op het punt een tweede huwelijk aan te gaan. Het was toentertijd gewoonte dat er 
dan voogden over de kinderen werden benoemd om hun (financiële) zaken te bewaken. We zien dan 
ook dat op 15 juli 1674 burgemeesters en schepenen Cornelis Verweij en Adriaen van Laren aanstellen 
tot voogden over de drie weeskinderen Spendel. Zij worden in de notulen van de betreffende magi
straatsvergadering netjes genoemd: Gerretge 17 jaar, Johannes 10 jaar en Samuel 3 jaar oud. 61 

Ongeveer een maand eerder had Fijtje deze kinderen ter Weeskamer hun vaderlijk erfdeel bewezen. 
Het gaat om een bedrag van 250 gulden voor de kinderen samen; in het bedrag zijn de honderd gulden 
opgenomen die Fijtje destijds samen met haar man had geleend van zijn moeder Aeltge van Domme
len. Als onderpand laat Fijtje haar huis noteren, gelegen op het Rodezand.6' Gelijktijdig levert zij aan 
de weesmeesters de zogenaamde 'staat ende inventaris' in van de door haar man nagelaten goederen. 
Bij de baten worden twee huizen genoemd: een gelegen op de hoek van de Oudesteeg en Lange Haven
straat, het ander op het Rodezand, waar de familie woonde en dat kennelijk de kosterswoning was. Het 
zilverwerk dat genoemd wordt, bestaat uit een 'serge borstrock' met zilveren knopen, veertien zilveren 
lepels, een zilver kopje, een bekertje, een penning en twee eierlepeltjes. Er zijn vijf schilderijen de de 
'vijf zinnen' voorstellen.63 

Gerechtsbode Johan Bijl en wijlen Jan Spender waren gezamenlijke pachters van diverse imposten 
(belastingen). Daarvan moeten er in februari 1676 nog worden geïnd. Om onenigheid tussen Johan Bijl 
en de weduwe van Jan Spender, de inmiddels met Pieter van Dam hertrouwde Fijtgen Teunis, te voor
komen, betaalt Bijl 15 gulden en 15 stuivers aan Van Dam in ruil voor het innen van alle nog te vorderen 
belastingen.•• 

Uit dit huwelijk, ged. te Oudewater: 

1. Aland]anszSpendel, ged.14-11-1655, jong overleden. 

2. Gerrichge]ans Spendel, ged. 20-5-1657, begr. Oudewater 4-3-1675. 
Ongeveer twee weken voor haar overlijden, stelt de bijna 22-jarige Gerritie Jans Spender haar 

testament op. Zij ligt ziek te bed en dicteert notaris Gerard Kersseboom dat zij wil dat haar broer 
Johannes Spender haar grootste gouden ringetje waar een steentje in zi t krijgt, alsmede haar 
kleinste kerkboekje met zilveren slotjes. Broer Samuel zal haar kleinste ringetje en het grootste 
kerkboekje krijgen. Meijna Bredius, de oudste dochter van wijlen haar oom Flip Bredius, krijgt 
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haar 'stijve mutsie met twee gouden stickies daeraen'. Tot slot zullen haar kleding en andere siera
den naar haar moeder Fijtie To nis gaan.65 

3. AlandSpendel, ged. 23-10-1658, begr. Oudewater 20-11-1658. 

4. AlandSpendel, ged. 5-11-1659, begr. Oudewater 3-8-1666. 

5. Teunis Spendel, ged. 18-1-1662, begr. Oudewater 5-8-1666. 

6. Johannes Spendel, ged. 28-11-1663, begr. Oudewater 5-12-1663. 

7. Johannes Jansz Spendel, ged. 24-12-1664, tot lidmaat aangenomen 15-8-1682, overl. tussen 

2-2-1685 en 1-7-1686, tr. Oudewater 3-1-1684 Hillegont Cornelis Hoflant, ged. Bleiswijk 1-3-

1665, overl. tussen 7-8-1695 en 7-3-1723, dr. van Cornelis Gerritsz Hoflant en Adriaentje 
Ariens Rietveld. Zij tr. ( 2) Oudewater 22-6-1692 Pieter Smitmans. 66 

Als ongehuwde jongeman wordt Johannes op 15 augustus 1682 tot lidmaat aangenomen. Zijn 
vrouw Hillegond Hoflant wordt 13 april 1686 op belijdenis aangenomen. 

Johannes Spender die is getrouwd met Hillegont Cornelis Hofflant, verleent in maart 1684 een 
machtiging aan zijn zwager Johannes Hofflant om zijn aandeel (het vijfde deel) in een huis en erf, 
gelegen op het Stijger bij de Vlas markt te Rotterdam, te verkopen. 67 

In juni 1684 bemiddelen oud-burgemeester Boudewijn Alkemade, oud-schepen Gijsbert van 
der Lee en secretaris Gerard Kersseboom in de onenigheid die de kinderen en erfgenamen van 
Adriaentje Ariens Rietvelt met elkaar hebben inzake de verdeling van Adriaentje's nalatenschap. 
Zo zal Lauwens Jongeneel die is getrouwd met Rocusje Hofflant, honderd gulden betalen aan zijn 
zwager Johannes Spender. Deze kan met dit geld Hendrickje Gijsberts, de weduwe van schepen 
Verweij , betalen inzake leverantie indertijd van zijn bruidskleding.68 

Hillegonda Hoflant is voor eenderde erfgenaam van haar oudoom Jacob Jansz Rietvelt. Namens 
haar verkoopt haar man Johannes Spendel aan Matta Rietvelt, weduwe van de vroegere schout van 
Zoetermeer Gerard Wijten, haar aandeel in een rentebrief van 550 gulden. De rentebrief dateert 
van 30 juli 16 59 toen genoemde Jacob J ansz Rietvel t twee naast elkaar gelegen huizen had gekocht, 
gelegen aan de noordzijde van de Heerestraat, op de westhoek van de Pannekoekstraat in Rotter
dam. 6• 

Uit het testament van zijn grootmoeder (d.d. 15 maart 1687; zie aldaar) kan worden geconclu
deerd dat Jan Jansz Spendel vóór deze datum was vertrokken naar Oost-Indië. Het is niet bekend 
hoe Johannes Spendel voor zijn vertrek van Indië de kost verdiende. Is hij misschien identiek met 
de schoolmeester te Waarder die Johannes Spendel heette? Deze Johannes werd aldaar 'met attes
tatie van Oudewater' lidmaat op 15 september 1675, en bekleedde er het schoolmeesterambt vanaf 
1675 tot 1682 toen een ander zijn plaats innam. Echter, als beide Johannes-en één en dezelfde zijn, 
dan is het wel uitzonderlijk en merkwaardig dat iemand van elf jaar oud tot lidmaat wordt aange
nomen en meteen ook het schoolmeesterambt krijgt. 

S. AlandSpendel, ged. 5-1-1667, begr. Oudewater 1-9-1667. 

9. Samuel Jansz Spendel, ged. 20-9-1671, over 1. na 7-2-1699, tr. Oudewater 24-5-1693 Ariaentie 
Gerrits Honcoop, dr. van Gerrit Ewoutsz Honcoop en Nies ge Gerrits van der Landen. 

We komen Samuel Spendel voor het eerst zelfstandig optredend tegen in januari 1694, wanneer 
hij voor tachtig gulden aan Jan van der Velden een huis en erf verkoopt, gelegen aan de westzijde 
van het Rodezand, aan de achterkant uitkomend op de stadswaJ.7° Een dag later verkoopt hij voor 
26 gulden aan zijn neef Aland Spender(Ilc) zijn vierde aandeel in zekere rentebrief, geërfd van zijn 
grootmoeder Aeltje van Dommelen. De schuldbrief was gedateerd 16 december 1689 en was ten 
laste van Jan Donker, de marktschipper op Schoonhoven.7 ' 

De kinderen en erfgenamen van het echtpaar Honcoop-van der Landen, onder wie Adriana 
Honcoop die met Samuel Spender is getrouwd, zijn mede-erfgenamen van hun tante Adriana 
Ewouts Honcoop. In deze hoedanigheid erven zij in februari 1699 ook van de enige zoon van de 
laatste, Gerrit Gerritsz Crayesteijn, die naar Oost-Indië is vertrokken en die aldaar volgens de Ka
mer van Amsterdam (VOC) is overleden.7' 

Het boekje vanJ.M. Spendel (zie de Inleiding) oppert de mogelijkheid dat SamuelJansz Spendel 
in Kampen is terecht gekomen. Daar zou hij als Samuel Jansz in 1707 zijn 'onecht kind' Jan heb
ben laten dopen, die later als Jan Sauwelsen Spendel door het leven gaat, en uit wie de Kampense 
familie Spendel stamt. Of deze veronderstelling juist is, is onduidelijk. Vóór de veronderstelling 
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kan pleiten dat de veronderstelde vader van deze Kampenaar, Samuel Jansz Spendel, na 1699 niet 
meer wordt genoemd in de Oudewaterse archivalia. 

Uit dit huwelijk: 
a. Gerrit Samuelsz Spendel, ged. Oudewater 18-8-1700, overl. in Azië op of kort vóór 21-10-1723. 

Gerrit Samuelsz Speridel 'uit Amsterdam' (vermoedelijk verbleef hij daar op dat moment) 
treedt op 27 december 1719 in dienst van de VOC. Als matroos vaart hij uit op het schip genaamd 
'Noorderkwartier' met bestemming Batavia. Hier komt Gerrit aan op 15 juli 1720. Drie jaar later 
overlijdt hij daar/ 3 

He. AlandAlandsz Spendel, ged. Oudewater 19-5-1638, lijndraaier, te Oost-Indië (1670 ), over 1. 
na 15-3-1687, tr. Oudewater 10-10-1660 Josina van Soest, j.d. uit 's-Gravenhage, overl. na 30-10-

1667, dr. van Adriaen van Soest en Ariaentgen Thomas van Stuijvenberch. 
Voor 460 gulden koopt Aland Spendel in 1661 uit de verlaten 

boedel van Claes van Wijngaerden een grof garen baan met een baan
huis, alsmede het daarbij behorende gereedschap. 74 De baan ligt op 
het zuideinde van de Achterstraat, met als oosterbuur de weduwe 
van Thomas Jansz en als westerbuur Leendert Goossensz; achter de 
baan ligt de stadswal. Aland neemt op 24 juni 1664 een hypotheek 
op deze baan met baanhuis, in de vorm van een lening van vijfhon

Handtekening van 
AlandAlandszSpendel (IIc) 

derd gulden bij Philips Bredius, tegen een jaarlijkse rente van twintig gulden. Op 19 november 1668 lost 
hij zijn schuld bij Bredius af.n 

Het jaar 1662 is net vier dagen oud als lijndraaier Aland Spendel 157 gulden leent van de erfgenamen 
van Annitjen Huijchen Snoeck. Als zijn borgen dienen zich aan zijn moeder Aeltjen van Dommelen 
en zijn zwager Philips Bredius. De beide borgen leveren het geleende bedrag, vermeerderd met twaalf 
gulden rente, weer in bij de weeskamer op 14 februari 1669/ 6 

Op 12 maart 1666 wordt een notariele akte opgesteld met een gezamenlijke verklaring van Aland 
Spendel, Mees Fredericksz van Vliet,Jacob Cornelisz Swart, de chirurgijn Pieter Stekelenburch en Amel 
Willemsz Hoochcamer/7 De heren zijn allen 'burgers alhier van de waere Gereformeerde Religie, ende 
van competenten ouderdom'. Zij verklaren dat zij deze middag omstreeks vijf uur met enkele anderen 
bij Nelletien Dircx waren, in haar herberg 'daer het varcke uythangt'. Daar was ook Gijsbert Evertsen 
uit Willeskop 'wesende van de Roomsche Religie'. Deze had aan Van Vliet gevraagd wat er op de gere
formeerde kerk van Oudewater staat. Hij kreeg geen antwoord en vroeg toen wat er op de toren staat, 
waarop Spendel antwoordde dat daar de weerhaan te vinden is. Echter, Hoochcamer meende dat 'den 
appel' op de toren staat, terwijl Stekelenburch aan een kruis dacht. De Willeskop per schamperde dat de 
gereformeerden helemaal geen kerk hadden, behalve die 'in den Haeren int Paddemoes daer de hoer
huysen gestaen hebben' en dat zij de kerk in Oudewater 'diefachtich gestoolen' hadden. Van Vliet had 
tegen Gijsbert Evertsen gezegd dat hij deze woorden diende te herroepen, waarop Gijsbert een paar 
maal zei - ook bij zijn vertrek uit de herberg- 'dat ick geseyt heb, dat houde ick staende'. 

Van zijn zwager en collega-koopman Philippus Bredius krijgt Aland Spendel in september 1666 een 
machtiging om namens hem Bredius 139 gulden en 11 stuivers in ontvangst te nemen van de schipper 
Aswerius deJongh. Bredius had DeJongh 'twee schijven goet bastaerts garen' geleverd die nog niet zijn 
afgerekent.78 

Op 1 april 1667 legt Aland Spendel weer een verklaring af. Hij doet dat, samen met de procureur Jo
hannes Bredius en de lakenkoper Cornelis Verweij, en op verzoek van de in Hekendorp wonende Claes 
Jacobszc van vliet. Bijna een maand terug, op 4 maart om precies te zijn, waren de drie heren in de Schut
tersdoelen om daar op verzoek van de Haastrechtse schout Hugo Blomvliet te bemiddelen in het geschil 
tussen Blomvliet en zekere Aert Corneliszoon, wonende in Rosendaal, die zich laat vertegenwoordigen 
door eerder genoemde Claes Jacobsz van Vliet. Het gaat om een obligatie van 155 gulden die Aert ten 
behoeve van Blomvliet had gepasseerd 'ter sake van eenige gesustineerde delicten'. Blomvliet meent 
recht te hebben op de 155 gulden, terwijl Van Vliet beweert dat Aert Cornelisz niets schuldig zou zijn. 
De zaak wordt uitvoerig besproken en uiteindelijk wordt besloten dat Aert Cornelisz aan Blom vliet 24 
zilveren ducaten zal betalen, aan de Armen een ducaat en een Rijksdaalder aan de knecht van Blom vliet. 
Bovendien moetAert 'alle tgeene ten dien dage verteert' voor zijn rekening nemen.79 

Aland Spenderen Josina van Soest zijn mede-erfgenamen van haar grootmoeder Heijltjen Jans, in 
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haar leven weduwe van Thomas Joos ten van Stuijvenberch. Alle erfgenamen hebben nog ruim 666 gul
den tegoed van mede-erfgenaam Jan Thomasz Stuijvenberch 'in de wandelinge genaemtJan Hendriks 
Harden bol' . Zij machtigen de procureur Bredius om goed- ofkwaadschikts het geld op te eisen. 80 

Het laatste dat we van Aland Spendel horen is een machtiging, gedateerd 23 februari 1668, die hij 
in Middelburg met medewerking van de notaris Daniel Doutreleau had verleend aan de Oudewaterse 
procureur Bredius. Naar alle waarschijnlijkheid was hij in Middelburg om van daaruit naar Indië te 
vertrekken. Spendel had Bredius opgedragen zijn grofgarenbaan en baanhuis te verkopen, gelegen op 
het zuideinde van de Achterstraat. Op 17 november is het Alands zwager Philip Bredius die voor vijf
honderd gulden de baan met toebehoren koopt. 8' 

Uit dit huwelijk, ged. te Oudewater: 

1. Aert Spendel, ged.1-2-1662, begr. Oudewater 7-3-1662. 

2. Ariaentge Spendel, ged. 15-12-1662. 

3. AertAlandsz Spendel, ged. 18-1-1664, tr. Aerjaentie Papegaeij. 
Hieruit nageslacht te Rotterdam. 

4. Johannes Spendel, ged. 8-4-1667. 
Misschien is hij identiek met Jan Spendel uit Oudewater, die 23 oktober 1741 als 'constapels

maat' in dienst van de VOC naar Batavia vertrekt met het schip genaamd 'Drechterland'. Hij over
lijdt in Azië op of kort vóór 18 augustus 1743/' 

Hd. Cornelis Alandsz Spendel, ged. Oudewater 6-10-1646, overl. vóór 6-3-1673, tr. Oudewater 

maart 1667 Annichje Willems van der Pauw, over 1. na 22-5-1688, dr. van Willem Dircksz van der 

Pauw. Zij tr. (2) Oudewater 23-9-1673 LeendertJurriens, soldaat. 
Cornelis en zijn vrouw worden te Oudewater op 25 december 1670 tot lidmaat aangenomen als 'Cor

nelis Spenderen Anneken Willems sijn huysvrou'. 
Vlak voor haar tweede huwelijk, bewijst Annitie Willems Pauw, haar vierjarig zoontje Aland met 

vierhonderd gulden zijn vaderlijk erfdeel. Als onderpand stelt zij haar aandeel (twee-derde) in het huis 
waarin zij wonen, gelegen op de Korte Havenstraat, waar noordwaarts de erfgenamen van Jan Jansz 
van Putten en zuidwaarts een huis dat ook van haar is. Ook een onderpand is haar deel (eveneens twee
derde) in een huis op het Rodezand 'daer de Goude Wagen uythangt', met belendingen: ten noorden 
de weduwe van Pieter Koeck, ten zuiden Cornelis Aelbertsz Pot.8' Bij deze zogenaamde 'vertichting' 
zijn de voogden van het kind aanwezig. Dat zijn de op 29 augustus 1673 door de stadsregering aan
gestelde Huibert Sonnenberg en de koster Jan Spendel. Het kind wordt hier 'ontrent vijff jaeren' oud 
genoemd.83 

Op dezelfde dag levert zij ter Weeskamer de inventaris in van de goederen die zij samen met Cornelis 
Spendel in eigendom had. Behalve de aandelen in de hierboven genoemde huizen, worden genoemd: 
het zevende deel van een hofstede van 26 morgen land te Waarder, en twee erven gelegen aan Nieuwer
brug 'waervan de huysen ende wooninge daerop gestaen hebben, afgebrandt sijn'. Hee is duidelijk dat 
de hofstede en de twee erven afkomstig zijn van de familie vanAnnitie.84 

Uit dit huwelijk: 

1. Aland Cornelisz Spendel, volgt IIIb. 
2. Walem Corn.elisz Spendel, ged. Oudewater 16-9-1671, overl. vóór 29-8-1673. 

IIIb. Aland Cornelisz Spendel, geb. ca. 1668 (vier of vijf jaar in 1673), lijndraaier, over 1. tussen 

20-7-1705 en 20-2-1725, otr./ tr. Oudewater 22-6/6-7-1692 Geertruijd Dircks Alkemade, geb. ca. 

jan. 1672 (1'/, jaar in juli 1673), begr. Oudewater 4-7-1752, dr. van Dirck Pietersz Alkemade en 

Elisabeth Simons Plemper. 
In 1688 is Aland nog minderjarig, en omdat in ieder geval zijn vader niet meer leeft, zijn er voogden 

aangewezen die zijn zaken behartigen. Op 2 januari van dit jaar krijgen deze voogden toestemming 
van het stadsbestuur om het huis 'de Gouden Wagen', gelegen aan de Broekerpoort te verkopen. De 
reden waarom de voogden willen verkopen, is dat het huis 'seer vervalt en ledigh staat' . 85 
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De Broekerpoort(afgebroken in de 19d' eeuw) (collectie Van der Lee) 
Aland Cornelisz Spendel (IIIb) was eigenaar van het aanleunende huisje zoals blijkt uit het 

testament van zijn grootmoeder Aeltgen van Dommelen d.d.15 maart 1687 

Jannetie Dirckx Alkemade en haar zuster Geertruijt die is getrouwd met Aland Spendel, ontvangen 
in 1693 van de weeskamer het hen toekomende, bestaande uit twee obligaties, elk van honderd gulden, 
en aan contanten 198 gulden tien stuivers.•• 

Mr. Pieter Schrijver is curator over de boedel en goederen nagelaten door Jan Doncker en Baertie 
Dirckx. In februari 1696 verkoopt hij voor 43 gulden uit deze boedel een huis en erf aan Aland Cornelisz 
Spender. Het huis ligt op de westzijde van de IJssel, belendend ten noorden Ds. Abraham Bredius, pre
dikant te Pijnacker, ten zuiden Philip pus van Broeckhuijsen; achter het huis ligt de stadswal.' 7 

Pas op 18 april 1699 worden Aland Spendel en zijn vrouw Geemuyd Alkemade op belijdenis tot lid
maat aangenomen. 

Aland Spender is in 1705 nog 75 gulden schuldig aan Cornelis van Schaick, pachter te Schoonhoven. 
Kennelijk kan hij dit bedrag niet betalen, reden waarom hij de schuld in natura aflost; ondermeer 
draagt hij over aan Van Schaick een bed met kussens en dekens, een kast met pullen daarop, koperwerk, 
aardewerk, zes schilderijen, een kuip." 

In juli 1705 houdt Aland Cornelisz Spender zich op in Middelburg. Daar heeft hij op 2 juli voor nota
ris Arnout van Gastel zijn vrouw Geertruijt Alkemade gemachtigd een huis te verkopen. Zij handelt nu 
zodanig en ontvangt zestig gulden van de koopster Maria Ariens Jongste, de weduwe van Martinus van 
den Berg. Het huis ligt op de westzijde van de IJssel, tussen de rivier en de stadswal, met noordwaarts 
Ds. Abraham Bredius en zuidwaarts Jacob Lisser. Uit de bij deze verkoopakte gevoegde kopie van de 
machtiging blijkt datAland als lijndraaier werkzaam is 'in de lijnbaen buyten de Dam poort deser stede 
Middelburg'. 89 

Uit dit huwelijk (behalve een kindje begr. Oudewater 31-7-1697), ged. te Oudewater: 

1. ElisabethSpendel, ged. 21-1-1693, begr. Oudewater 4-3-1693. 

2. Cornelis Spendel, ged. 7-4-1694, begr. Oudewater 20-5-1694. 

3. DirkSpendel, ged.11-1-1696, begr. Oudewater 2-2-1696. 

4. Cornelis Spendel, ged. 7-9-1697, begr. Oudewater 31-7-1697. 

5. Jannetje Spendel, ged.12-11-1698, begr. Oudewater 8-1-1699. 

6. Aaltie Spendel, ged. 21-7-1700, begr. Oudewater 4-4-1729. 
7. Dirk Spendel, volgt IVb. 
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IVb. DirkSpendel, ged. Oudewater 31-10-1703, op belijdenis aangenomen tot lidmaat 23-4-1734, 

lijndraaier, diaken (1742), begr. ald. 23-8-1775, otr./ tr. Oudewater 19-1/4-2-1731 Elisabeth Fitteré, 
van Oudewater, begr. ald. 3-3-1778, dr. van Cornelis Jaspersz Fitteré en Neeltje Jans Gravesteijn. 

Samen met Arenc Hok verkoopt Dirk Spendel op 28 juni 1741 een baan en een tuin, gelegen buiten 
de Nieuwpoort, aan het Gemeenland van Holland en Westvriesland. De overheid koopt meer grond op 
rondom dit gebied, omdat daar fortificatien worden aangelegd. 90 

Dirk Spendel incasseert in 1742 een bedrag van 450 gulden door aan Jacob Verhoog een huis en erf in 
de Wijtstraat te verkopen, belendend ten noorden de kinderen van Aalbert van Wijngaarden, ten zui
den de weduwe van Dirk van Haaften.•• 

Door vererfing krijgt Dirk in juli 1755 twee graven in de kerk van Oudewater, beide afkomstig van de 
familie Alkemade. Het betreft het achtste graf in de vijfde regel van het Middelkoor, en het tweede graf 
in de tweede regel van het Sacramentskoor. De steen die het tweede graf dekte, bevindt zich nog steeds 
in de kerk van Oudewater, voorzien van de tekst 'grafstede van .. .!ara en Maria Alckemade' (de eerste 
naam is Clara). Dit graf is later eigendom van Dirks dochter Aafje.•' 

Dirk Spendel en Elisabeth Fitteré testeren mutueel (op de langstlevende) op 18 juli 1766, met twee 
legaten. Het ene legaat is voor hun dochter Aafje Spendel en bestaat uit het huis op de Haven waarin 
zij wonen, alsmede de winkel en wat daar bij behoort, uitgezonderd de winkelwaren. Tevens bestaat 
dit legaat uit 'het beste bed met desselfs toebehoren', en een som van vierhonderd gulden om onder de 
gezamenlijke erfgenamen te verdelen. Het andere legaat is voor dochter Geertruid Spendel en bestaat 
uit een bed met toebehoren, een zijdedamasten rok, een chitse rok en een katoenen rok. 93 

De bejaarde, ongehuwde juffrouw Eva Eerlof, die samen met haar (half)broer Cornelis van Manen de 
Bank van Lening in pacht heeft gehad, testeert in maart 1768. Er zijn enkele legaten; in het resterende 
benoemt zij tot erfgenamen: haar neef Dirk Spendel voor een vierde deel, en haar nicht Fijgje Egmond, 
die is getrouwd met Abraham van Leeuwen, voor drievierde deel. •• 

Nog geen drie maanden na zijn overlijden, verkoopt Dirks weduwe Elisabeth Fitteré voor vierhon
derd gulden aan Huibert Kooijman een huis en erf aan de Haven. Buren zijn: aan de ene zijde Jochem 
Verhoef, aan de andere zijde Care] Aalbertsz van Wijngaarden.95 

Uit dit huwelijk (behalve kinderen begr. Oudewater 29-11-1745 en 15-10-1750), 

ged. te Oudewater: 

1. AlandSpendel, ged. 18-5-1732, begr. Oudewater 5-7-1732. 

2. Machteltje Spendel, ged. 18-9-1733, begr. Oudewater 5-11-1808, otr./tr. Oudewater 7-2/2-3-

1766 Mr. Gerardus Johannes de Jong, ged. Oudewater 3-8-1738, raad in de vroedschap (vanaf 

1773), burgemeester, kapitein van de Burgerij (1766), zn. van Johannes de Jong en Aletta 

(Alida) de Poorter. 
Gerardus Johannes de Jong 'capitain van de Burgerije' en Mechteltje Spendel testeren op 28 

mei 1766. Mocht Mechteltje als eerste overlijden, dan zullen haar ouders - mits nog in leven - vijf
honderd gulden krijgen. Mocht Gerardus Johannes als eerste overlijden, dan gaat eenderde van 
zijn nalatenschap naar de familie van vaderszijde, eenderde naar de familie van moederszijde en 
eenderde naar de familie van zijn vrouw. Er worden ook bepalingen vastgelegd voor het geval de 
langstlevende mocht hertrouwen.•• 

Ter gelegenheid van de 73-jarige verjaardag 
van Machteltje Spendel, schreven haar dochters 
Aaltje en Mina h et volgende gedichtje:97 

74 

'tls 73jaren nu geleden 
Dat U op de wereldt kwaamt getreden 
Toen was het haast en spoed U ras 
Haal de luyers uit de kas 
Wij hopen dat <lees blijden dag 
Nog meenigmaal verjaren mag 

Het versje ter gelegenheid van de 73"' verjaardag 
van Machteltje Spendel (IVb-2) gemaakt 

door haar dochters Aaltje en Mina de Jong 
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Dezelfde collectie G. de Jong bevat nog twee gelegenheidsgedichten, gemaakt door Cornelis de 
Jong, een zoon van het echtpaar DeJong-Spendel; zie hiervoor de bijlage. 

3. Alida Spendel, ged. 24-8-1735, begr. Oudewater 25-12-1797, otr./tr. Oudewater 2/18-11-1759 
Joost Toor, ged. Oudewater 7-4-1734, zn. van J anJ ansz Toor en Marrietje Jans Verhoog. 

4. Aafje Spendel, ged. 25-9-1737, grossiers ter in sterke dranken, begr. Oudewater 12-11-1805. 
In 1781 wordt Aafje Spendel genoemd in de stadsrekening: aan haar is een bedrag van een gul-

den en twee penningen betaald wegens leverantie van witkalk. •' 
5. JohannaSpendel, ged. 27-4-1740.•• 
6. CorneliaSpendel, ged.13-10-1742, begr. Oudewater 29-11-1745. 
7. Geertruid Spendel, ged. 27-9-1744, begr. Oudewater 15-10-1750. 

Niet te plaatsen 
Op 6 december 1683 verschijnen Ernst Jansse Schoonhoven, weduwnaar van Cornelia Cornelis 
Spender, wonende aan de zuidzijde van Polsbroek, en Cornelis Hendricxe van der Hoeven, 
wonende te Bodegraven en man van Catharina Cornelis Spender, voor de Oudewaterse notaris 
Johan Maes. Naar beider tevredenheid verdelen zij de nalatenschap van Cornelis Cornelis 
s pender.100 

Bijlage 
Er zijn twee gedichten bewaard gebleven van de hand van Cornelis de Jong, een zoon van Ge
rardus Johannes de Jong en Mechteltje Spendel (IVb-2), de een geschreven ter gelegenheid van 
hun zilveren huwelijk, de ander ter gelegenheid van hun 34ste huwelijksdag.97 De tekst van 
beide gelegenheidsgedichten luidt: 

Op het zilveren trouwfeest van mijn dierbare ouders G.]. de Jong en Megteltje Spendel 
op den 2 van de lentemaand 1791 

Kost gulle dankbaarheid en kinderliefd en achting 
het dichtvuur wekken in een kunsteloozen geest 
wat schoeide ik ligt een vaars op een beschaafde leest 
wat ging mijn zwakke taal ver boven uw verwachting 
Maar dit niet zijnde, wil ik slechts uit plichtsbetragting 
een hartelijke beede uitboezemen voor 't feest 
de alweetende opperheer die mijne ziel doorleest 
geef door zijn goedheid aan mijn zuivren wensch bekragting 
Leef voorts gelukkig tot het welzijn van uw stand 
daat de oudste zig bevind getroffen door Gods hand 
mijn andere broeders, ik, in welzijn nog verblijjen 
Lang strekken we u ten steun in uwen ouderdom 
tot ge eindelijk afgeleefd in Salems heiligdom 
u zult voor eeuwig aan den lof des scheppers wijjen 
Eindlijk als ge eens hebt volstreeden 
plukt dan t'allerhoogste goed, 
smaakt de onschatbre zaligheeden 
in een ruimen overvloed 
daar gij boven ' t aardsch geweemel 
onbevlekte deugd ten loon 
eeuwig in den derden heemel 
bruiloft houd met Godes zoon 

Cornelis de Jong 
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Aan de WelEdele Heer G.]. de Jong en mejuffrouw Megteldje Spendel desselfs 
beminde huysvrouw wanneer zij op den tweede van Lentemaand 1800 

haar vier en dertigste huwelij"ksjaar tesame beleef de 
Wat brengt de tijd al voort, wat geeft na uur en leeven 
Dat vind men opt aardse dal door beelden werk beschreeve 
Zoodra God 't aartrijk schiep, verhief hij zijn stem 
Zijt vrugtbaar om der eer toen kreeg de liefde klem 
Dees stem bragt UE ook saam voor vier en dertig jaaren 
Een deed uw in zijn vrees doort houwlijk saam vergaare 
Een houw lijk tot Gods eer, een houwlijk tot uw troost 
Een heuwlijk vol van deugt, een heuwlijk van salig kroost 
Een heuwlijk waar int gebod der eerste tafel bloeyde 
Een heuwlijk waar int gebod der tweede tafel groeyden 
Zoodat de liefde tot God en tot uw evenmens 
Daarin met luyster blonk voor een regtschapen mens 
Maar wat behoeft mijn pen hier langer van te maale 
Keer ik mij tot de tijd die gij saam hebt doorgaan dwale 
Int begin van uw trouwdag was uw famielye groot 
In dees verloopen tijd zijn zij meest alle dood 
Dit is ook Gods bestel, hij spreekt de geest keert weede 
Vanwaar hij eertijds kwam, int lighaem lijd terneeder 
En keerd zoo weer tot stof vanwaar het eertijds kwam 
Mijn wens is dat haar ziel in Abrams schoot aan land 
En gij haar daar ontmoet als uw tijd is verloopen 
En gij tesame daar Gods lof eens mag vergrooten 
Die uw saam lij de door dees rampvolle woestijn 
Die schenke uw dees troost tot uwer vreugde sijn 
Uw vijand die uw smert, ja zelfs wel rouw deed dra ge 
Die ook wonden uw hert met uw gestaag te plage 
Die viel op uwe bee wel in het stof terneer 
Of Godes wraak trof hem wel met een ander wee 
Wanneer ziekt, pijn of smert uw of de uwe kwelden 
Ja in zoo een hooge graaf dat men straks vrees daar velle 
De dood hem wel terneer dagt God aan uw in zijn gena 
Uw gebed was verhoort eer dat de dood toeslaa 
Uw kroost groeyd welig op in deugt en eer en luyster 
Uw lesse vol Gods vreugt, bewaarde haar voor kluysters 
Van weereld, geest en vlees en wat haar schade kon 
Voldoen zij aan uw bee terwijl zij zijn nog jong 
Dan roeme zij uw lieden n aam aldoor de wccrcld ronde 

Vol eer en deugt bekwaam in haar mannelijke stonde 
Deed God uw leeve saam wel vier en dertig jare 
Mijn beede is hij wil uw nog lange same spare 
En geeve uw na uw wens des ouderen lieve troost 
Dat gij omhelsen meugt uwen zoon lieven kroost 
Heeft eene donkere wolk het gans aartrijk benevelt 
Wie weet de tijd genaakt dat God eens dit geweemel 
Gans voor uw oog verdwijn en keere het eens weeg om 
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Noten 

Tot hijl van kerk en land gelijk het eertijds stong 
Maar hier tree ik nu niet in, God rekt uw leevensdage 
Schenkt uw wat gij behoeft in zijn gunstrijk welbehage 
Gezontheyd, blijdschap, rust, hij zeegent uwe vlijt 
Tot heyl van stad en volk dat uwe naam verbleyd 
Leeft vroolijk welgenoegt, de dampe ras verdwijne 
Die uw als duysternis nog voor de ooge scheyne 
Dat uw beroep bedwelmt en stuyt in haare loop 
Opdat hij niet meer lust, uw waar daaraan verkoopt 
Dan leeft gij weer als voor, geheel buyte gevaare 
Dit schenke uw diet al bestemt en wil uw voor scha beware 
Uw geest zij steeds gerust inJesus uwe borgen 
Vertrouwt aan hem uw zaak, hij zal ook voor uw zorge 
Hij schenke uw hulp en kragt in alle uwe smart 
Zijn troost verwarme steeds uw donker beklemt hart 
Zijn zoon dood zij uw kragt en alle uw vertrouwe 
Zijn leeve zij uw lust, hij doet uw vijlig bouwe 
En als gij oud en zat van dage zijt geleeft 
Gij met een ruym gemoed uw geest in zijn hande geeft 
Dat gij nu saame zoo uw dage meugt volenden 
Dat geve uw de goede God, mijn wens is hier ten ende. 
Ue dienstvaardigen dienaar, wel bekent 

1. Tot medio 2008 waren Oudewaterse archivalia te vinden in het gemeentearchief van Oudewater 
en in Het Utrechts Archief (hier het gehele notariële archief en een deel van het stadsarchief). Deze 
verspreide stukken berustten nu in het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
(= RHC) te Woerden. Omdat daar de inventarisnummers thans (2008) nog niet zijn herschikt, wor
den deze hier met de oude vindplaats en nummering aangeduid. 

2. C. H. van Wijngaarden, 'Van Dommelen te Oudewater ( eind 16e-begin 18e eeuw)', in: Gens Nostra 60 
(2005), pag. 409-423. 

3. Archief Herv. Gem. Oudewater, inv.nr. 52, fol. 180. 
4. Het Utrechts Archief(= HU A), stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 156, fol. 202v-203v. 
5. HU A, notarieel archief(= not. arch.) Oudewater, inv.nr. 1878, d.d. 7-2-1639. 
6. Gemeentearchief Oudewater(= GAO ), Weeskamer, inv.nr. 3, fol. 15v-16, d.d. 29-12-1651. 
7. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr.1890. 
8. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 161, fol. 228v-229, alsmede inv.nr. 157, fol. 103v-104 ( d.d. 10-1-

1653; zie noot 3). 
9. H UA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 161, marge fol. 229v. 

10. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1900. 
11. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1891 (ongenummerde folios), d.d. 21-2-1672: Philippus Bredius 

'out twee envijfftichjaar'. 
12. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1888 (ongenummerde folios). 
13. HU A, stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 159, fol. 127-128. 
14. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr.160, fol. 319-319v, d.d. 15-9-1680. 
15. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol. 57-57v. 
16. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol. 249-249v. 
17. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 164, fol. 82v-83. 
18. C.H. van Wijngaarden, 'Nog een Oudewaterse familie Van Wijngaarden', in: Gens Nostra 46 (1991), 

pag. 339-347. 
19. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 164, fol. 83v-84. 
20. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr.159, fol.159v-160 en 161v-162. 
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21. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 152. 
22. GAO, Weeskamer 13, fol.151. 
23. GAO, Weeskamer, inv.nr.13, fol.171-171v. 
24. GAO , oud arch., inv.nr.143, fol. 36-37v. 
25. GAO, oud arch., inv.nr. 74, fol. 28ov-281. 
26. GAO, oud arch., inv.nr. 74, fol. 282v. 
27. Mogelijk de Marritgen, die te Oudewater werd gedoopt op 2-9-1635, als dochter van Jan Cornelisz. 
28. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr.157, fol. 303v-304 en 311. 
29. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1885, akte 67, d .d. 4-9-1661. 
30. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1885, akte 70, d.d . 4-7-1661. 
31. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1888, akte d.d. 27-1-1666. 
32. GAO, oudarch., inv.nr. 66 [voorheen nr. 8], fol. 32. 
33. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1888, akte d .d. 2-10-1666. 
34. Idem, de tweede akte d.d. 2-10-1666. 
35. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1890, akte d.d. 15-9-1670. 
36. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr.190, fol. 32, en Idem, inv.nr.145, fol.131v. 
37. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1922. 
38. Ondermeer een dochter Maria Spendel die op 25 oktober 1726 wordt ingeschreven in het Oudewa

terse poorterboek. Zij is dan weduwe van]an duBois bij wie zij drie kinderen heeft: Aldert,Aland en 
Martinus. Zij hertrouwt (otr./tr. Oudewater 8/27-11-1726) met Pieter van Willensweert, jm van Culem
borg). 

39. C.H. van Wijngaarden, 'Van Schaijck te Oudewater', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 569-583. 
40. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr.1925, d.d. 2-5-1722. 
41. HUA , not. arch. Oudewater, inv.nr.1946, akte 13, d.d. 22-5-1741. 
42. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 165, fol. 24ov-241, d.d. 18-11-1737. 
43. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1905, d.d. 30-3-1709. 
44. Gemeentearchief Montfoort, not. arch. inv.nr. 1754-1. 
45. C.H. van Wijngaarden, 'Het geslacht Speijert te Montfoort', in: Gens Nostra 42 (1987), pag. 45-53. 

Aldaar is een fout geslopen in de namen van de ouders van WillemSpendel. 
46. De hier vermelde Montfoortse gegevens (die waar geen preciese bronvermelding wordt gegeven) 

werden mij ter hand gesteld door de heer K. Vossestein te Gouda, nadat ik met hem in corres
pondentie geraakte n.a.v. zijn boekje Verwisselde loterijbriefjes, Montfoort 1783-1803, Hilversum 1999, 
waarin ook leden van de Spendel-familie te Montfoort voorkomen. 

47. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr.192, fol. 162-163. 
48. RHC te Woerden, stadsgerecht Montfoort, inv.nr. 36, fol.100, d.d. 3-7-1780. 
49. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 168, fol. 236v-237, d .d.17-11-1780. 
50. Gemeentearchief Montfoort, not. arch. nr.1462, fol.143-148, akten 43-44, d.d.18-6-1787. 
51. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1881, akte 202. 
52. GAO, Weeskamer, inv.nr. 12, fol. 241-241v, d .d. 2-8-1660. 
53. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1887. 
54. Hu A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1897, d.d. 25-2-1673. 
55. HUA , stads gerecht Oudewater, inv.nr. 158, fol. 204-205, d.d. 23-10-1663. 
56. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr.197, akte 34. 
57. GAO, oud arch., inv.nr. 73, fol.127. 
58. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1897, d .d. 16-5-1673. 
59. Hu A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1897, d.d. 9-9-1673. 
60. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr.1897, d.d. 29-10-1673. 
61. GAO, oud arch., inv.nr. 73, fol.152. 
62. GAO, Weeskamer, inv.nr. 3, fol.133-133v en inv.nr. 5, fol. 39-39v, d .d. 20-6-1674. 
63. GAO, Weeskamer, inv.nr. 7, fol.199v-204v; Idem, Weeskamer inv.nr. 9, akte 26 (geen datum). 
64. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1894, akte nr. 2, d.d. 8-2-1676. 
65. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr.1916, fol. 8-9, d.d. 16-2-1675. 
66. H.M. Kuypers en A. Slootweg, 'Een Schielandse familie Holland', in: Ons Voorgeslacht 59 (2004), 

pag. 265-348 (m.n. pag. 280). 
67. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr.1911, d.d. 29-3-1684. 
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68. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr.1911, d.d. 24-6-1684. 
69. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 161, fol.131v-132, d.d. 2-2-1685. 
70. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol.12v, d .d.12-1-1694. 
71. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol. 12, d.d.13-1-1694. 
72. GAO , Weeskamer, inv.nr.14, fol. 51v-52v, d.d. 7-2-1699. 
73. Deze gegevens zijn te vinden op de website van het Nationaal Archief, bij 'VOC-opvarenden' 

(http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl). 
74. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 158, fol. 62-62v, d.d. 23-2-1661. 
75. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 158, fol. 230-23ov. 
76. GAO, Weeskamer, inv.nr.12, fol. 252-252v, d.d. 4-1-1662. 
77. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1888, d.d.12-3-1666. 
78. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1888, d.d. 11-9-1666. 
79. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1889, d.d . 1-4-1667. 
80. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1889, d.d. 30-10-1667. 
81. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr. 159, fol.159v-160. 
82. GAO, Weeskamer, inv.nr. 3, fol.121-121v, d.d. 7-9-1673. 
83. GAO, oud arch., inv.nr. 73, fol.133v. 
84. GAO, Weeskamer, inv.nr. 7, fol.157-159v, d .d. 7-9-1673. 
85. GAO, oud arch., inv.nr. 74 (voorheen 15), fol.114. 
86. GAO, Weeskamer, inv.nr. 67, fol. 572, d.d. 9-1-1693. 
87. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol. 82-82v, d.d. 10-2-1696. 
88. HUA, not. arch. Oudewater, inv.nr.1904, d.d. 1-6-1705. 
89. HU A, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 162, fol. 320-32ov, d.d. 20-7-1705. 
90. HUA, stads gerecht Oudewater, inv.nr. 165, fol. 314. 
91. HUA, stadsgerecht Oudewater, inv.nr.165, fol. 341, d.d . 29-1-1742. 
92. Grafboeken Oudewater. 
93. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr.1954, akte nr. 106. 
94. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr. 1956, akte 21, d .d. 5-3-1768. 
95. HUA , stads gerecht Oudewater, inv.nr.168, fol.134-134v, d.d. 3-11-1775. 
96. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr.1954, akte nr. 100, d.d. 28-5-1766. 
97. GAO, Collectie G. deJong(arch. 234), inv.nr. 7. 
98. GAO, inv.nr.107. 
99. In het in de inleiding genoemde boekje van J. M. Spendel, wordt de vraag gesteld of zij misschien 

dezelfde is als JohannaSpendels die te Rotterdam in 1762 trouwt met Jan Willem. Dat is niet zo! De 
bruid is Johanna Spendels is afkomstig van Kampen en haar echtgenoot is de uit Krimpen afkom
stige Jan Davidsz Welle(n). 

100. HU A, not. arch. Oudewater, inv.nr.1910, akte d.d. 6-12-1683. 

uit Antwerpse bron (164) 
23-11-1580; Ten versoecke van Franco is Piersson, wascooper, geb. van Roosendael. 
Matheeus Mertens, tengieter, woonende in de Wyngaertstrate alhier, out omtrent 36 jare, en 

Jan van Sevecoten, sydelakenvercooper, out omtrent 38 jaren, juraverunt dat zy wel kennen en 

omtrent X jaeren geleden wel gekent hebben den voors. producent .. . hebben weten woonen 

in heur gebuerte ten huyse van Anthonis Nyeulant, waer doen zy deponenten der zelver hou

dende voor een man van eeren, staende tot goede name en fame sonder oyt contrarie van dyen 

gehoort te hebben. [Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 362, f. 701] [M. V-K] 
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Het portret van ... 1 

[Renier (Reneer) Smeets] 
DOOR F. SAVELKOULS 

Renier (Reneer) Smeets, geb. Amby 21-4-1811, over 1. Amby 2-4-1898, zn. van Michael Smeets (Ma
geel, Magie!, Michel) en (Anna) Elisabeth Packbiers, tr. Amby 8-6-1839 Anna Maria van Aubel, 
geb. Amby 24-6-1812, overl. Amby 26-6-1886, dr. van Wijnand van Aubel, dagloner, en Maria 
Anna Scheurs, huishoudster. 

Uit dit huwelijk zijn te Amby tussen 1839 en 1854 zeven kinderen (vijf zonen en twee dochters) 
geboren. 

De foto is circa 1880 door Theodorus Weynen, Rue du Casque 1776, te Maastricht gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Paspoorten uitgereikt aan soldaten en schelmen onder 
de compagnie van Joachim van Gent, heer van Meinerswijk, 

commandeur van Zaltbommel (1658-1682) 

DRS 1. M. VAN DER HOEVEN 

Op 4 september 1658 werd Joachim van Gent, heer van Meinerswijk, benoemd tot comman
deur van Zaltbommel.' Tot zijn dood in 1682 bekleedde hij deze functie. Van zijn hand bevindt 
in het archief van Hoge Raad van Adel in de waardevolle collectie van Spaen, de onderstaande 
lijst.2 Interessant is hoe deze lijst in dit archief is terecht gekomen. Van Gent had uit zijn hu
welijk met Maria Drummond- met wie hij zich in Zaltbommel vestigde3 - een zoon Barthold 
van Gent, die ongehuwd overleed.4 De nalatenschap van Joachim van Gent zal daarna terecht 
zijn gekomen bij zijn broer Cornelis van Gent, heer van Loenen, en deel zijn gaan uitmaken 
van het archief van de huizen Waardenburg en Neerijnen. Omstreeks 1800 heeft de toenma
lige eigenaar van deze huizen, H. W. baron van Ayl va, een grote hoeveelheid origineel archief
materiaal geschonken aan de bekende geschiedkundige W.A. baron van Spaen. Na diens over
lijden in 1817 werd diens collectie aangekocht door het Rijk (1819 ).5 De charters werden aan het 
Algemeen Rijksarchief6 en de overige stukken aan de Hoge Raad van Adel toegewezen.7 

Het bijzondere van het hier beschreven archiefstuk is dat het een origineel betreft en van 
de hand van Joachim van Gent zelf is en niet om een afschrift zoals in de collectie van Spaen 
vrijwel altijd het geval is. Er zijn weinig van dergelijke lijsten bekend. In zijn notities verwijst 
Van Gent naar een klein rekenboekje, waarin hij vanaf een bepaald tijdstip zijn notities heeft 
gemaakt. Of dit boekje bewaard is gebleven, is mij niet bekend. 

De meeste personen die in de opsomming worden genoemd, zullen uit Zaltbommel of di
recte omgeving afkomstig zijn. In een aantal gevallen heb ik dit kunnen vaststellen. Deze zijn 
in de noten opgenomen. Een exactere datering dan 1658-1682 is helaas niet te geven. Nadere 
verificatie van enige aanstellingen bleek niet mogelijk, omdat het commissieboek van de Raad 
van State over de periode 1664-1673 ontbreekt. Derhalve is het een welkome aanvulling op de 
weinige gegevens die met betrekking tot de gegevens van militairen in de 17dc eeuw voorhan
den zijn.8 Naast de soldaten die een paspoort hebben ontvangen en degene die gedeserteerd 
zijn ('schelmen'), zijn ook nog enige schildergasten9 opgenomen. Met andere woorden de lijst 
is geen volledige opsomming van alle soldaten die onder Van Gent hebben gediend. Een pas
poort kan om verschillende redenen zijn afgegeven. 

Meest in het oog springend zijn natuurlijk de 'schelmen'. Het betreft hier soldaten die 
gedeserteerd zijn. Van Gent vermeldt erbij 'waer van de naemen meerendeels op de galghe sijn ghe
slaegen' (het merendeel van deze personen is op de galg terechtgekomen). Twee soldaten die 
onder hem dienden, zijn op de markt 'in de Juffer geset tot Bommel' (ten toon gesteld 'in de Juffer' 
op de markt te Zaltbommel) ten overstaan van het publiek, één soldaat is uit de compagnie 
gezet en één soldaat, Claes Jansen van Son, is op 22juli 1668 opgehangen . Van drie soldate n is 

vermeld dat zij zijn opgepakt als deserteur in Breda in 1672, het jaar dat de Fransen ons land 
binnenvielen. Overigens verlieten de Fransen de stad Zaltbommel op 14 november 1673 en 
kwam er een einde aan de bezetting. Daags daarna werd een garnizoen van de Staten-Gene
raal in de stad gelegerd. 10 
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(f. 326)Lijste van soldaten. die ick heb be paspoort gheheven. 
Sedert dat ick mijne compagnie heb be ghecommandeert. 

Mr Jurrien Tecken chirurgijn 
Mr Gerrit Engelen, chirurgijn 
Lambert van Berghen, solliciteur 
Hans Frick, corporael der adelborsten 
Jan Bernts, landpessade" 
Adriaen Gerrits, landpessade 
Jan Hendricsen, tambour. 
Teunis Temminck, tambour" 
ArntWenders, adelborst 
Gerrit van Locchum, adelborst 
Lenert Fritsert, adelborst 
Jan Sneesaghen, adelborst 
Joost Willemsen, adelborst 
Baltus van Cleeff, adelborst 
Jurriaen Cornelisse Cleeman, adelborst 
Joost Woutersen Brandt, adelborst'' 
Willem Lageman, capteijn des armes•• 
Hans Jansen van Berghen, tambour 
Arien van Bouchoven 
Anthonij Holi 
Jan Lageman, scheriant'5 

Jan de Gaeij , schergeant 
Abraham Elsevier, solliciteur 
Christoffel Elberts, adelborst 
Balther Leppinck, adelborst 

Schildergasten 

Jan van Ochterop 
Boije Peters 
Jacob de Keijser 
Hendrick Grummer 
Ditse Smerens 
Nicolaes Hendricx 
HendrickJansen van den Bos 
Mathijs Mathijsen 
Hendrik Terbruggen [?] 
Hans van de Winckel 
JanDircsen 
Hans J urrien Langh 
Reinier Driessen 
Hendrick Suijlen 
Hendrick van Minnen 
Tobias Jansen 
JoostPrachterbeeck 
Isaac Wannier 
Willem Lob ij 

82 

Jurrien Gerritsen van Haefften, adelborst 
LucasJacobsen van Antwerpen, adelborst 
Gerrit Bennelois, adelborst 
Jr Patrick Drummond, adelborst 

Jor. Casper van Beest van Renoij,'6 corporael van 
de adelborsten, is vendrigh gheworden van 
capt. Diderick Verloo [?] 

Johan Holi, lieutenant, is voor de Grave capitain 
geworde'7 

Jor. Nicolaes van Beest van Renoij, is vendrigh 
gheworden van mijn lijff-compagnie.'8 

Jor. Bartoldt de Cock van Delwijnen,'• is vendrigh 
gheworden van capt. Mathijs Ram, en naer dat 
de compagnije van capt. Ram voorn. was ge
reformeert, heeft hij wederom d. pieck onder 
mijne lijff-compagnie ghedragen, en is naer
derhandt verndrigh gheworden van capt. Ge
rardt Wolffsen 

Jor.Jan van Bal veren, gherefomeert lieutenant 
Jor. Dirck van Beest van Renoij, adelborst, is ven

drigh geworden naer Ostindie. ' 0 

Jacob Waesenaer, regiment quartier-meester 
Pierre de Breijl, Regiments chijrurgijn. 

Jan Hendricx van Lidt 
Sander SandersenJonghbloet 
Marcus J erveloo 
Huijbert Bastiaensen 
Jan Robbertsen 
JanHansen 
Jan Teper 
Reinier Jans Wilhoos 
Willem Evertsen 
Cornelis Schrijver 
Martinus Arisen 
TeunisBlom 
( drie namen doorgehaald) 
Peter Willemsen 
Claes de Langh 
Hendrick Aelbertsen 
Jacob Salomons 
Hijeronimus Janssen van den Bou [?] 
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(f. 326v) 

PeterBaeij 
JanBaeij 
Jurrien Moller 
Jan vanDijck 
Daniel Hinsen van Danswijck 
Philips Terijn 
Peter van Caukerken 
Jacob Simens 
Nicolaes de Moor 
Rosier van den Bergh 
Peter de Moor 
Joost de Moor Junoir 
Cornelis Bartholomeusen 
AdamArnts 
Evert Jansen vanEuwick 
Hermen van de Pol 
Melchoir Erasmus 
Aelbert Cornelissen van Brugghen 
Stoffel van Bommel 
Micchiel Jansen 
HendrickJansen van Soust 
Peter Morlijn 
Jan van Vliemen 
HendrickJacobsen Terlouw 
GerritThomesen 
Dirc Dircsen 
Hendrik van Amelonesen 
Boudewijn Dircksen 
Jan Huijbertsen 
Jan de Roer 
JandeGreijn 
Jan Willem Weulis 
Willem Eduward 
Cornelis Arisen van Alphen 
Hendrik Petersen van der Schijffbaaen 
Jurriaen Boas 
Bartholomeus Dutmar 
HendrickJansen van Ceulen 
Christoffel van Knobbelsdorp 
Bastiaen Teunissen 
Gerrit Croon 
Johan Druppel 
J oostJurrissen van Haeften 
Jurrien Jansen den Deen 
Govert Jansen van Oij 
Jacob van der Cammen 
Joost de Moor 
Jan vanMalburgh" 
Elias van de Kap(?) 

Dirk Hartogh 
Christiaen Loorense 
Wouter Peterse van Heusden 
Abraham Claesse 
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Cornelis Daemen 
Bastiaen Claessen vrundt 
Stoffel Louman 
Claes Bos van Arnhem 
EuwetArisen 
JanJansz 
Dirck Gijsbertse de With 
Peter J ansse 
Helgert Petersen Monck 
Jacob Jansen van Tongeren 
HendrickJ anssen Deen" 
Cornelis Corn. van Limmen 
Frederick van Nier 
Arien Terlouw 
Meijnert Hendricksen 
Matheus Cornelissen 
Thomas Noij van Sinteren 
Gabriel Ereste 
Andries Willemsen 
Jan Janssen van Cuilenborgh 
Hendrik Petersen 
Hermen Barnickhous 
Willem Jansen 
Hendrick Honclecamp 
LenertArise 
Stoffel Lauman 
JandeRaet 
JanJasperse 
Berndt Visser 
Bastiaen Petit 
Andries Artfeij (?) 
La Frise 
Halle Visé 
Sint Martin 
LaJeunesse 
Caerl Christiaensen 
Jan Laroij 
Alexander Morel 
DirckHartogh 
Nicolaes Willemsen 
WalravenJanssen 
Jan Hendricksen 
Wi1le m Le ijdegemans 

Aepsen Christiaensen 
Jacob Aerts en 
Hendrick Block 
Abraham Jansen van Tongeren 
JanJeudens 
Elias Polman 
Thomas Claessen 
Abraham Cornelissen 
Maximilaen Gerbrandt 
Glaude Monije 



Claes Her mensen 
Willem Hendricksen van Bommel 
Jan Arisen, cornet 
IsacJansen 
Jan van de Putt 
Bartoldt de Gaeij 
Jan Arisen van Bommel 

(f.328) 

DirckJansen van Bommel 
Gerrit Wijndricksen 

(bij laatste 2: hebben beijde haer geweer laeten 
affhaelen, vermits sij beijde bij sententie van de 
Heeren van de Magistraat van Bommel voor twee 
jaeren uit de stadt waeren gebannen] 

Lijste der ghenen die als schelmen van mijne compagnije sijn ghaen lopen. sedert dat ick sel

vighe heb be gecommandeert waer van de naemen meerendeels op de galghe sijn gheslaegen. 

Hermen van Roe rop, adelborst 
Hendrick van Cleeff 
Jan Hendricksen van Iborgh 
Willem Gerritsen 
JanLuts 
Adriaen Servaes 
Bastiaen Cornelissen 
DircJansen 
Melchoir van der Brugghen 
Cornelis Cornelissen 
Herbert Roscam 
Andries de Doncker 
Jan Barrels 
Claes Jansen 
Jan Soppenrijs 
Lenert Mathijsen 
Peter N aeghel 
SimondePré 
Peter Joos ten 
Jan Ailbrechtsen 
Care! Speljaert 
Hendrick van Gutersloo 
Ciliagos (?) Wentsel 
Hermen Cormech 

JanFonteijn 
Peter Bortijn 
Paulus Jacques 
Jan vanDaelen 
Claes Ancklaer 
DirckJansen van Amerongen 
Andries Bellaij 
Gerrit Jansen 
HansElser 
Peter Cap van Gorcum 
Jan Gerritsen van Vtrecht 
Peter Gerri ts 
Gerrit van Zeelandt 
Andries van Bracht 
Christiaen Aelbertsen 
Olivier Mathijsen 
Peter Willemsen 
HendrikJurrien van Oldekuijn (?) 
Adriaen de Moor 
AepsenJurriens, is tot Bommel volgens sententie 

van de chrijgs-raet, op de marckt in de Juffer 
geset. 

Thomas Wasman van Lubeck 
Gerrit Jansen van Eij ndhoven 

J or. J oan van Haeften, adelborst, heeft sich sedert het over-ghaen van de stadt Doesburgh aen de Fran
sen, sonder paspoort ende als schelm van mijns compagnie ghe-absenteert en is naederhandt in Gelder
landt onder het ghebiedt van de Fransen overleden. 

JanAertsen 
Louwijs Lucas 
Dirck G erritse d e Croes 
Hendrick Petersen 
Berndt Meijndersen 
Dirck Gerritsen de Groot 
Peter Eliassen 
Hendrick Muerman 
JanJorissen 
Leonardt Buto 
JordenJans Vlaer 
Gerrit Teunisse van Bommel 
Gijsbert Aertsen 

RemitThomesen 
GijsbertPetersen 
JacobHeij 

Herman Rechter 
Adam Jansen 
Claes J ellisen van der Stam 
Gerrit Wassingh 
Sijbel van der Hoff-stadt 
Peter Farnande 
Jan Bartholomeuse 
RijckJoosten adelborst 
Lambert Wijer 
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Fransois Torgwou, Laurens Corstensen en Wouter Willemsen, sijn alle drije volghens beteijckende 
acte van Alex: Smith auditeur tot Breda hanghende aen de liass van de stucken ende pampieren ghe
hoorende tot het verbael, beginnende metten jaeren 1672 drie-mael met openbaeren tromme-slagh als 
deserteur tot Breda in-ghedaeght. 

Peter Loeffen van Zittert 
Jacob de Gaeij 
Jean Leonardt 
Peter Adriaensen van Ersele 

(f.328v} 

Cornelis Neelen 
Daniel Gijsbertsen 
GerritWoutersen, is volgens sententie van de 

crijghsraet tot Bommel op de merckt in de 
Juffer geleijt. 

JacobMillo 
Dirck Bergh, van Arnhem 
Mathijs Teunissen, van Verse 
Jan Huijbrechtsen van Mol 
Jan Dircsen, is bij sententie van de chrijghs-reat 

gecasseert en uijt de compagnie gebannen 
MathijsJacobsz van Tongeren 
Willem Cleijs, van Sonhoven in de baronnije van 

Christiaen Weskercken, uijt hetland van Gulick 
Casper Schrijver van Maestricht 
Peter Hendriksen van Weert 

Vogelsanck 
Anthonij van Veltum 
Adriaen Fransen 
Pieter Dargier 
ArntJanssen 
Joost van Penen 
Claes Jansen van Son, is tot Bommel ghehanght 

op den 22 juli 1668 

Gotfridt Eisenburgh 
Willem Germeij. 
Jan van Bommel, die sich lat noemen la Chapelle. 
Gijsbert Aertsen 

[In de marge:] Op den 22 meert 1669 heb be ick door t' commandatie van de Borghemeester Dirck van 
Meurs, Gijsbert Aertsz voor ghepardonnert, naer dat de selven alvoorens op de 21 dito voor schepe
nen van Bommel hadde gerenuncieert ende affstandt ghedaen van alsulcke pandinghe ende rechte 
vorderinghe als hij voor heens teghens mij, geincerneert hadde en op den 22 dito heeft Gijsbert 
Aertsen voorn. volgens acte van sijn handt bekent van mij gecontenteert te sijn, van alle tghene hij 
tot dien dagh toe incluijs van mijeningh sinte (?) te pretendeert moitte gehadt hebben, met verdere 
bekentenisse dat hij aen mij schuldigh was in geit de somma van 50 g. (waer van de betaelinge staet 
aengeteijckent en naer-gesien can worden fol. 94 verso praecendti) daer op hebbe ick selven daegh 
genincieert (?)voorschepen van Bommel op de penninghe die ick ten behoeve van Gijsbert Aertsen 
hadde laeten consigneeren en Balthus Wiltvanck ontslaeghe van sodaene cautie als hij voor hem 
hadde gepresteert, oock heeft den procureur Gijsbert Velt, ten daegh voorscr. als ghemachtighde 
van den schout van Gellicum, als cessionaris van mij, gerenuncieert van sodaen aenspraecke ende 
instantie als hij op Gijsbert Aertsen ter hooghe Banck van Bommel hadde ghedaen ende voorgheno
men. Welck comt ter memorie. 

Johannes Willekens. 
Frans Cornelissen van Dort best een ruijn voer 

van mij mede ghenomen. 
Willem Jansen de Vinck 
Jurriaen Wiltner van Swickouw 
Jacques de Brunouw 
Jan van Wijck, Lanspesade, die sich laet noemen 

Jan van den Bos 
Willem Sincklagh 
Andries Wilsen 
CornelisJoosten 
Stoffel Abrahamsen 
LaMontagne 
SimonFabrè 
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Jan Baptist Canners 
HuijbertJ anssen van Beijerlandt 
Gijsbert Aertsen 
JanAertsen 
Jor.Jan van Haeften, adelborst 
Lou wijs Lucas 
Hendrick Petersen 
Remi t Thomesen '' 
Dirck Gerritsen de Croes 
Gijsbert Petersen 
Jan Bartolomeusz 
Wouter Willemsen 
Pierre de Breijl, regimentschirurgijn•• 
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Den voor-staenden lijst, heb be ick ghecontinueert ende vervolgt in een cleijn reecken-boeck, het welcke 
ik gemaeckt ende beghonnen hebbe, met den jaer, xvj-c, twee en 't seventigh, ende an aldaer naer
ghesien worden fol. 91 verso. Welck comt ter memorie. 

Naederhant heb be ick in meert 1677 den lijst uijt mijn cleijn reeckenboeck hierboven over gheschre
ven, ende aldaer voirscr. ghecontinueert ende vervolght. Welck comt ter memorie. 

Noten 
1. Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, 'Vreemde eenden in de bijt, aantekeningen bij enkele portretten 

op kasteel Neerijnen', in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 26 (1972), pag. 35 met waar
schijnlijk zijn portret. 

2. Om precies te zijn: Hoge Raad van Adel, Collectie van Spaen, inv.nr. 162-15 'Meinerswijk'. 
3. Regionaal Archief Rivierenland(= RAR), locatie Tiel, DTB 1453 (lidmatenregisterTiel) 24 mei 1657 

Joachim van Gent, heere tot Meinerswijck en Maria Helena Drummond, vrouwe tot Meinerswijck, 
vertrekkende naar Bommel verzoeken kerkelijke attestatie. 

4. P.A.N.S. van Meurs en W.J. baron d' Ablaing van Giessenburg, De Ridderschap van het kwartier van 
Nijmegen, Den Haag 1899, pag. 332. 

5. A.P. van Schilfgaarde, met aanvullingen door R.A.D. Renting enJ. den Draak, Het archief van de hui-
zen Waardenburg en Neerijnen 1288-1827, Arnhem 1980, Inleiding. 

6. Nu: Nationaal Archief, te 's-Gravenhage. 
7. Met dank aan drs Klaas A. Reu vers te Lelystad. 
8. Zie bijvoorbeeld ook mijn publicatie: 'Monsterrolle van de compagnie van cappiteijn Heijndrick 

Cunderturff van der Gouda' (1627), in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 149. 
9. Schildwacht. Schilderen is wachtlopen (J.B. Glas bergen, Beroepsnamenboek,Beroepsaanduidingen voor 

1900 in Nederland en België, Antwerpen/ Amsterdam 2004, pag. 413). 
10. Streekarchief Bommelerwaard ( = SAB ), Oud Archief Zaltbommel, in v.nr. 4. 
11. Landpassaat is een soldaat met ervaring, die daardoor een hogere soldij krijgt (Glasbergen, pag. 

276). 
12. To nis Temmingh en Sandrijn Drummond krijgen attestatie van Tiel naar Zaltbommel 24 mei 1657 

tegelijk met Joachim van Gent en zijn vrouw Maria Helena Drummond (RAR(Tiel), DTB Tiel, inv. 
nr.1453). 

13. Joost Woutersz Brant, van Zaltbommel, gegoed te Slijkwell (1661), tr. Well (otr. 23 mei) 7 juni 1657 
Cornelia de Gier Dirks (Dr J.C. Maris van Sandelingenambacht, 'Genealogie van het geslacht De 
Gier in den Bommelerwaard' , in: De NederlandscheLeeuw 61 (1943), kol. 142). Aan het geslacht Brant 
hoop ik t.z. teen publicatie te wijden. 

14. Burger Zaltbommel 7 mei 1659, overleden na 18 juni 1674, huwde Rijksken Heuff (G. Heuff en 
L.M. van der Hoeven, 'Van linie en stamme Huejf, Genealogie van het geslacht Heuff, Hilversum 2008, 
pag. 69; J. van Meurs-Verburg en C.J.W. van Meurs, Bu1gerboek van Zaltbommel, Zaltbommel 1994, 
pag.34). 

15. SAB, Oud Archief Zaltbommel, inv.nr. 37, 1 april 1662: De heer van Meijnerswijk heeft geklaagd 
over de ' insolventie' gisteren gepleegd bij RoelofJansz tegens zijn 'Ed. sergeant commanderende 
de hoofdwacht met name Johan Lageman' . Laatstgenoemde werd burger te Zaltbommel op 8 juni 
1688 en was in 1694 deken van het kramers gilde en later tijdelijk provisor van het nieuwe weeshuis 
van Zaltbommel 1708 (Weeshuis Zaltbommel voor. inv.nr. 408). 

16. Geboren 4 juli 1658, zoon van Adriaan van Beest van Renoij , in de ridderschap van Nijmegen 
16 41-167,1, s chepe n Tuil 16 4 6, 1651, e n C a tharina Maria van B rakcll (Mr J. C . b a ron C rcutz, n1. .n1..v. 

Mr Elisabeth C.M. Prins, 'Familieaantekeningen van Beest van Renoy', in: De Nederlandsche Leeuw 
56 (1938), kol. 159; Van Meurs, pag. 242), ook vermeld als vaandrig onder het regiment Essen. Hij 
sneuvelde voor Namen 8 april 1695. 

17. SAB, ORA Zaltbommel, inv.nr. 176, ca.1650 (?): Alard van Rijn, namens zijn vrouw universeel erfge
naam van zaliger Henrick van Benschop, in zijn leven med. dr. tot Gorinchem, contra Johan Holi, 
luitenant onder de heer van Meinerswijk mitsgaders Elijsabeth Holi, zijn zuster, beide kinderen 
en pro quota erfgenamen van zaliger AntonisJansen Holi. 

18. Geboren 17 juni 1655 (DeNederlandscheLeeuw 56 (1938), kol. 158). 
19. Hij is waarschijnlijk en zoon van Adriaan de Cock van Delwijnen, heer van Delwijnen en dagelijks 

heer van Wadenoijen, en Anna van Gendt (van Meurs, pag. 326). 
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20. Ook een zoon van Adriaan van Beest van Renoij en Catharina Maria van Brakel] (Van Meurs, pag. 
242). 

21. Johan van Malburgh, j.m., soldaat onder de compagnie van de Ed. heer van Meijnderswijck, com
mandant dezer stad, huwde Zaltbommel (otr. 23-1) 8-2-1670 Marijken Peters van der Stappen, j.d. 
van Zaltbommel, won. Zaltbommel (1670 ). Over het adelijke geslacht Van Mal burg is een publica
tie in voorbereiding door de auteur dezes en drs Klaas A. Reu vers. 

22. SAB, Oud Archief Zaltbommel, inv.nr. 38, 20 sept. 1664: Barent Bisbinck en Hendrick Jansz den 
Deen, soldaten onder de compagnie van de heer van Meinerswijk, verklaren dat Arien Clasen, 
soldaat onder de compagnie van kapitein Cop, de zesde van deze maand in de stad (Zaltbommel) is 
geweest. 

23. Hij wordt al eerder genoemd. 
24. Hij wordt ook in de lijst van gepaspoorteerden vermeld. 

De 'Informacie' van 1514 en Marken 
DOOR TON HOKKEN 

In 1514 wordt door de Staten Generaal van Holland en West-Vriesland opdracht gegeven om 
de economische toestand van alle dorpen en steden te onderzoeken om tot een rechtvaardige 
verdeling van de belastingheffing te komen. 

Met naam genoemde vertegenwoordigers van de steden en dorpen worden op een syste
matische wijze vragen gesteld met betrekking tot het aantal haardsteden, de aard van de be
drijvigheid, de oppervlakte van het land, de accijnzen e.d. Dit alles is vastgelegd in een uniek 
document: de 'Informacie van 1514'. 

Al halverwege de 19d' eeuw is door de historicus Fruin het originele manuscript getranscri
beerd en van een inleiding voorzien.' Een vergelijkbaar onderzoek door de Staten van 1494 

(maar dan op een kleinere schaal) is eveneens gepubliceerd door Fruin. 2 

Deze boeken worden veel gebruikt door historici. Ook voor de genealoog valt hierin veel 
interessants te vinden. Soms zal dat zijn door de namen die worden genoemd, maar ook door 
de beschrijvingen die van dorpen worden gegeven. De teksten zijn op de site van het Interna
tionaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te vinden en integraal te downloaden. 3 

Hieronder volgt wat over Marken geschreven staat in de Informacie van 1514. 

Marcken 

Dns. NicolausJacobi, pastoer, oudt 39 jaer, Dirrick Nannezoon, 
schout, oudt 60 jaer, Dirrick Gerritszoon, burgemr. oudt omtrent 42 jae
ren, Jan Claeszoon, scepen, oudt 53 jaer, Aelbert Reynouts, oudt 57 
jaer of daeromtrent, buyrman van Marcken, seggen by hueren eede 
eerst, 

Up Ie art., darter zijn omtrent 75 haertsteden, ende dat zy omtrent 
5 of 6 gemeerden zijn binnen 10 jaeren herwaerts. 
Up Ile art., seyt de voorn. pastoer, datter zijn omtrent 320 communi
canten, luttel min of meer. 
Up Ille art. , datter gheen exchijsen en zijn, noch dat zy gheene renten 
schuldich en zijn. 
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Up IVe art. seggen, dat zy gewoenlick zijn de bede te gaderen by 
onchen, ende staet elcke onche up 200 pond Hollants goets; ende seggen 
voorts, dat zy in heurluyder dorp hebben 70 der voors. onsen. 
Up Ve art. seggen, dat de gemeene neringe van heurluyder dorp es 
visschen, van ael te vangen, ijbuckinck ende diergelijck, ende oock 
zoe vaeren veel van hemluyden ten harinck ende coopvaert om huyere, 
maer en hebben noch scipper, noch stuyrman. 
Seggen voorts, dat heurluyder dorp es een cleyn eylandt, leggende 
rontsomme in de zee, ende es groot omtrent 300 deymdt, facit 200 
mergen, daerof de pastorie toebehoert s¼ mergen of daeromtrent, ende 
dandere deel behoort noch uytbuyeren van diverschen steden ende dor
pen, zoedat naer estimatie maer deen helft behoort den binnenbuyeren; 
maer het geheele landt wert gebruyct by den inwonende van den voorn. 
dorpe, ende mach het morgen, tgoet mieten quaden gereeckent, waerdich 
wesen in coope 40 Phls. gl., ende in huyere omtrent 3 gl. tmargen; 
ende de uytbuyeren en gelden mit hemluyden niet dan alleene dijckgelt. 
Up Vle art. seggen, dat zy zwaerlicken belast zijn mit dijckgelt, alsoe 
tvoorn. landeken rontsomme in der zee leyt, ende hebben te onderhou
den 13 sluysen van 8 plancken, ende verdijcken by gemeene jaeren mit 
sluysgelt ende anders, dat zy up tgemeen lanc ommeslaan, omtrent 300 
guldens, twelck bedraecht upte mergen 3 st. 
Seggen voorts, dat zy grootelic beschadicht zijn geweest van den Gel
derschen, soedat zy becosticht hebben in gevangenen van 32 mannen, 
wel3600 gl. 
Ende omme deselve oorloge hadden veel van hemluyden heur goet 
gevlucht binnen Monickedamme, daert all verbranc es geweest, dwelck 
de voorn. deposanten wel 1000 gulden achten ende meer. 

Noten 
1. Informacie up den staet, Jawlteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om 

daernae te reguleren denyeuweschiltaele. Gedaen in den jaereMDXIV. Uitgegeven vanwege de Maatschap
pij der Nederlandsche Letterkunde, bezorgd door R. Fruin. Leiden, A.W. Sijthoff, 1866. 

2. Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende 
gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jaere MCCCCXCIIII. Uitgegeven 
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, bezorgd door R. Fruin. Leiden, E.J. 
Brill. 1876. 

3. http://www.iisg.nl/na tionalaccounts/enq ueste/ 

t 1rufa uit Antwerpse bron (165) 
28-6-1476; Jan Blanckaert, brouwer, wonende te Delft, bekende ontvangen te hebben van Kat
line Wouter Diericxzoonsdochter wettige vrouw van Florys Janss 19 p. 6 schell. gr. brabants, 
dieJanBarckman hem van bier schuldig was. 

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 90, f. 37verso] [M. V-K] 
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Een opmerkelijke voornaam: Fête d' or 
DOOR ANTON NEGGERS 

Op 9 september 1833 geeft de burgemeester van Oirschot, Jan de Jong, de geboorte aan van 
een kind van het mannelijk geslacht van hemzelf en zijn vrouw, Jacoba Geertruida de Back. 
De zoon is geboren op 7 september om tien uur 's avonds, en krijgt een wel heel opmerkelijke 
voornaam: Fêtedór. De naam is gekrabbeld tussen de voorgedrukte tekst en de doorgehaalde 
letters Alexand, zodat het lijkt alsof de vader tijdens de aangifte van gedachten is veranderd. 
In de alfabetische tafel achter in het geboorteregister wordt de naam iets anders gespeld, en 
wordt de betekenis ook meteen duidelijk: Fête d' or, ofwel: gouden feest in het Frans. De achter
grond is eenvoudig te achterhalen. 

Jan de Jong is de zoon van de Heer en Meester Gerard de Jong en zijn echtgenote Vrouwe 
Allegonda Schouw. Zij gaan op vrijdag 22 augustus 1783 des agternamiddags de klokke vier uuren 
voor de schepenen van 's-Hertogenbosch in ondertrouw in het huis van Allegonda's moeder, 
de weduwe van Jan Schouw, gelegen aan de Parade,' en zijn daar vervolgens op 7 september 
1783 getrouwd, precies vijftig jaar vóór de geboorte van hun kleinzoon. Fête d' or is dus ver
noemd naar het gouden huwelijksfeest van zijn grootouders. 

Gerard deJ ong,LidderRegtbank van eerste aanlegvan het arrondissement te' s-Hertogenbosch, woont 
in de Ortenstraat aldaar, waar hij op 27 januari 1837 overlijdt. Zijn echtgenote overlijdt op 2 

februari 1846 in Amersfoort. Een aantal van hun nakomelingen, waaronder drie zusters, een 
broer en een neef van Fête d'or; laten hun familienaam later veranderen in de Josselin de 
Jong.3 

Fête d'or de Jong groeit op in het ouderlijk huis op de Kerkhof in Oirschot.4 Volgens het 
bevolkingsregister is hij in 1850 schoolleerling.5 Hij overlijdt op eenentwintigjarige leeftijd te 
Ngawi (Nederlands Oost-Indië) op 20 juni 1855. Ngawi ligt ongeveer 20 kilometer ten noord
westen van Madioen, op Oost-Java. De weeskamer van Batavia verkoopt na zijn overlijden al 
zijn bezittingen voor twee en twintig gulden zes en veertig en een halve cent. 

De erfgenamen doen in oktober 1857 aangifte voor de successie.6 Fête d'or's moeder,Jacoba 
Geertruijda de Back, mede als voogdes over haar minderjarige kinderen Alphonse Prosper 
Alexander en Hortense Eleonora Madeleine, en de meerderjarige broers en zusters Sophia 
Elisabeth Christina Henrietta, Benjamin Philippus, Christina Catharina Constancia en Ge
rard, allen te Oirschot, en Gijsbertus Gerard, te Antwerpen, verklaren dat de nalatenschap 
voor zover hen bekend slechts bestaat uit de vordering van f 22,46¼ op de weeskamer te Bata
via, en dat Fête d' or hier te lande geen roerende of onroerende goederen heeft nagelaten. 

Vader Jan de Jong is inmiddels overleden: hij sterft op 25 juni 1855 te Oirschot, slechts vijf 
dagen na zijn zoon. Zou het tragische bericht uit Indië wellicht hebben bijgedragen tot zijn 
dood? 

De voornaam F ête d' or7 ben ik nog niet elders tegengekomen. 

Noten 
1. SAsH, DTB 's-Hertogenbosch 302, fol.192. 

2. K. B. van 21 oktober 1884 nr. 70. 
3. A.A. Vorsterman van Oijen, Stam-en wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogi-

sche en Heraldische aanteekeningen, Groningen 1888, Ile deel, pag. 129-130. 

4. RHCe, Bevolkingsregister Oirschot 12 (1840-1850 ), blad 62. 
5. RHCe, Bevolkingsregister Oirschot 13 (1850-1860), blad 180. 

6 . BHIC, Memorie van Successie Oirschot 43 nr. 433. 
7. In veel (moderne) indexen kom ikde naam tegen als: Tête d'or. 
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Het portret van ... 1 

[Theodorus Derksen en 
Willemina Hopman] 

DOOR F. SAVELKOULS 

Theodorus Derksen, geb. Huissen 11-4-1832, metselaar, over 1. Duisburg (D) 10-4-1892, zn. van Jo
annes (Jan) Derksen en Hendrina (Hentje) van Rijsewijk, tr. Nijmegen 8-9-1864 WilleminaHop
man, geb. Nijmegen 17-8-1833, overl. Nijmegen 10-6-1933, dr. van Gerardus (Gerrit) Hopman, 
arbeider/landbouwer, en Theodora Arts, dienstmeid. 

Uit dit huwelijk zijn te Nijmegen tussen 1865 en 1881 zeven kinderen geboren, te weten: The
odora (1865-1867), Theodora (1867-1920), Johannes (Jan) (1868-1940), Hendrina Wilhelmina 
(Mina) (1871-1956), Maria Theresia (Marie) (1874-1931), Theodorus (Theo) (1877-1931), Gerardus 
(Gerard) (1881-1940). 

De jongste zes zijn allen getrouwd. 

De foto's zijn circa 1875 door fotograafH. Born, Spoorlaan 22, te Nijmegen gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens N os tra. 
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Contributie; Gewoon lid:€ 36,-{€ 35,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; voor de 
functionele afdelingen Compurergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganüaties € 9,- 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 acceptgiroformul ier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL5lPSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalender
jaar. 

Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 

Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief e1z Dienst Microficlzes): 
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 
20, 3571 CH Utrecht. 

Indische Genealogische Vereniging bestaat 20 jaar 

Ter gelegenheid van haar zo-jarig bestaan in zoos geeft de Indische Genealogische Vereniging (1 G v) een 
volledig vernieuwde en aangevulde versie op DVD uit, ter vervanging van de bijna 10 jaar geleden uitge
geven CD-ROM met bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek. Deze DVD bevat, naast het materiaal 
dat op de CD-ROM werd uitgebracht, de complete uitgave van haar eigen publicaties over de afgelopen 
20 jaar- De Indische Navorscher- evenals de 18 deeltjes in de serie Bronnenpublicaties. 

Bovendien zijn uit andere bronnen een aantal interessante genealogieën toegevoegd. De DVD is een 
bijzonder handig hulpmiddel bij het zoeken van namen in allerlei genealogische publicaties over fami
lies in het voormalige Nederlands-Indië en in Nederland. 

De DVD is te bestellen op het e-mailadres: voorzitter@igv.nl en kost€ 39,50 + € 2,50 verzendkosten 
binnen Nederland of+€ 5,- verzendkosten buiten Nederland op Postbankrekening 146032 t.n.v. Indi
sche Genealogische Vereniging te Bussum onder vermelding van het bezorgadres. Toezending vindt 
plaats na ontvangst van de betaling. Voor meer informatie over de IGV: secretaris@igv.nl of p/a Melis 
Stokezijde 189, 2543 GL Den Haag. Zie ook www.igv.nl. 

Nieuwe redacteur Mededelingenkatern Gens Nostra 

Met ingang van de maand maart 2009 zal de redactie van het Mededelingenkatern in Gens Nostra niet 
langer worden verzorgd door de heer J. F. van der Horst uit Vianen. De werkzaamheden worden overge
dragen aan de heer P.A. Th. Mie bies uit Castricum. 
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Overleden leden in 2008 

100097 dhr J. H. G.J. van Heeswijk, Kerkdriel 117408 dhr A. Vlieger, Amstelveen 

100928 dhr B. H.J. Kokmeijer, Amsterdam 117563 dhr W. Vermeulen, Hilversum 

101135 dhrL.J.M. Butot, Bilthoven 117982 dhr H . Beens, Groningen 

101561 dhr dr M. C. de Haan, Eindhoven 118004 dhr ir B.J. Aalderink, Stompetoren 

101606 dhr T. van der Tweel, Sneek 118038 dhr A. L. Hage, Sint Maartensdijk 

102492 dhr P. Knotters, Gouda 118402 mw E. ter Steeg-Bakker, Roden 

103093 mw G.M.A. Steijn-Timan, Utrecht 118583 mw O.G.M. van Sante, Zaandam 

103247 dhr G. van Zuijdam, Apeldoorn 118712 dhr J.D. van Es, Sliedrecht 

103289 dhr P. Oostindië, Hoorn 118742 dhr K. D. Dral, Gorinchem 

104577 dhr P. Compen, Westervoort 119066 dhr F. H.K.M. Trautwein, Wijk aan Zee 

104679 dhr ir F. Feitsma, Leeuwarden 119140 mw W. Mulder-Adriaans, De Goorn 

104687 mw J.M.C. Sparnaaij, Amersfoort 119891 dhr A.J.C. Overwater, Midwoud 

105029 mw H. Boogman-Wesselo, Doetinchem 119895 dhr J. Coerman, Amsterdam 

105082 dhr J. Goodijk, Bussum 119932 dhr M. van der Waal, Rotterdam 

105083 dhr W.G. Haggenburg, Amsterdam 120077 dhr K. W. van der Molen, Hilversum 

105999 dhr mr J. Korf, Deventer 120316 mw M. de Wit, Eindhoven 

106203 dhr mr A. TH. Winnubst, 's-Hertogen- 120490 dhr A. Haak, Loppersum 

bosch 120784 dhr H. Boertien, Hapert 

106220 dhrH.J.M. Spierings, Mook 120989 dhr A. van Houten, Leiden 

106636 dhr C. IJ do, Dreischor 121698 dhr J. van Rosse, Den Haag 

107245 mw S. Kok-Draijer, Drachten 121868 mw T. Joon-Bakker, Castricum 

107275 dhr J. H. Valkenburg, Maarn 121916 dhr M. Moens, Broek in Waterland 

107322 dhr F. E. S. Bente, Almelo 122640 dhr H. de Beer, Tilburg 

107334 mw C. E. M. Boink-van Nunen, Tilburg 122700 mw J. T. Spoelstra, Weesp 

107888 mw C.A.M. Nagelkerke-van der Riet, 122714 dhr D. Klees, Soest 

Eindhoven 122730 dhrTH.J.M. Beuk, Hoogkarspel 

110564 dhr D. Bos baan, Etten Leur 122745 dhr J. Zeggelink, Enschede 

111385 dhr A. Klappe, Eindhoven 123685 dhr drs J. T. Plat2beecker, Duizel 

111416 mw M. Kolthoff, Heerlen 123753 dhr J. Hoefnagel, Urk 

111543 dhr Jhr drs N. W.DC. von Hertz berg, 123854 dhr J.J.A. Fontein, Rhenen 

Beverwijk 123884 dhr H . Stolker, Driebergen-Rijsenburg 

111598 dhr G.M. van Ravenzwaaij, Roermond 123916 dhr J. westers, Paterswolde 

111659 dhr J. P. H. Pfeiffer, Paterswolde 124597 dhr G. vanJeveren, Ermelo 

111879 dhr G. Oomens, Oude Tonge 124887 dhr F.J. de Vries, Zaandam 

112087 dhr J. Hazemeijer, Zoetermeer 125477 dhr J.M. Schaap, Dordrecht 

112559 dhr W.J. Zevenboom, Hoorn 125765 dhr D. W. M. Bertels, Nijmegen 

112963 dhr J. R. Blijham, Geldrop 125952 dhr L.J. Bodelier, Rosmalen 
113444 dhr w. Alink, Den Haag 126244 dhr J. Kwantes, Hilversum 

114406 dhr L. Kalden, Baarn 126416 dhr W. van de Vossen berg, Venhorst 

114435 dhr G.M. Berger, Amstelveen 126561 dhr mr W. Badon Ghijben, Den Haag 

114836 dhr G. Welsing, Heeze 126828 dhrP.C. Vroege,Nieuwerbrug 

114957 dhr A.R. Quanjer, Utrecht 126965 dhr L.J. Suverein, Berkel en Rodenrijs 

115012 dhr drs W. H . Blaauboer, Santpoort 127108 mw H. Raadsveld-Bootsman, Rotterdam 

116064 dhr M. Ploeger, Eindhoven 127597 dhrC.J.M.Epping, Ugchelen 

116464 dhr H. Hendriks, Haren 127780 dhr A. Schoorlemmer, Someren 

116995 dhr A. van der Vaart, Alkmaar 128728 dhr drs W. C. 0 lijslagers, Wassenaar 
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128882 dhr H. Cromberge, Rijswijk ZH 

128902 dhr M. C. G. van Belle, Zwolle 

128928 dhr H. Medema, Bilthoven 

129161 dhr A. Terdu, Klaaswaal 

129368 mw K. Groos-Overbeeke, Zoetermeer 

129487 dhrW.J.G. Slootbeek, Venlo 

129721 dhr W. Atsma, Amsterdam 

129857 dhr J. W. Veens tra, Bolsward 

130047 dhr C. Alto na, Leiderdorp 

130056 dhr A.J. van den Bosch, Sint Nicolaasga 

130185 dhr G. Mijnhart, Oosterbeek 

130290 dhr P.J. Bijdevier, Goirle 

130338 mw J. Keijsers-Marteijn, Heemstede 

130474 dhrH.J.P. Wulfinghoff,RijswijkZH 

130570 mw A.M. Koek, Alkmaar 

130719 dhr H.M. Vroomans, Helmond 

130749 dhr L. Hoexum, Meppel 

130957 dhr C. Slotboom, Weesp 

131080 dhr W.J.A. van Scheers, Hendrik-Ido-

Ambacht 

131381 dhr C.L. Nahuijsen, Vlaardingen 

131513 dhr H. Keizer, Middelburg 

131747 dhr A. de Gooijer, Nijverdal 

132136 dhr H.G.M. van Eldijk, Spijkenisse 

132199 dhr G.D. de Vos, Breda 

Nieuwe leden 
108407 Genealogical Society ofUtah, Salt Lake 132482 dhr J.A. B. Stolze, Hoek van Holland 

City, Utah, USA 132483 mw M. Elsen, Leiden 
132447 dhr G. Schuurman, Mussel 132484 mw C. van Vliet-van de Wetering, 
132448 dhr A.W.M. Bruers, Goirle Spijkenisse 
132449 dhrB.Oele, Werkhoven 132485 dhr J.A. Voorn, Hoorn 
132450 dhr W. H.C. Beuken, Heerlen 132486 mw M.M. Vendrig, Houten 
132451 dhrJ. Neleman, Zeewolde 132487 dhr M. Geelhoed, Barneveld 
132452 mw N.A. van de Veen-Bosscha, Reduzum 132488 dhr J.N.J. Kettenis, Leidschendam 
132453 dhr A.R. Pieters, 's-Hertogenbosch 132489 dhr C.J. T. Bloedjes, Limmen 
132454 dhrH. vanMeurs,Brummen 132490 dhr T. Krook, Doetinchem 
132455 mw A.J. L. Kooreman, Harich 132491 dhr A.P. de Bruine, Zeist 
132456 dhrJ.H.A.H.M. Sterk, Utrecht 132492 dhr T.J.J. M. van Deijl, Eindhoven 
132457 dhr J. Arkema, Aduard 132493 mwG.M. van der Veen, Opeinde 
132458 dhr G. Waterman, Houten 132494 mw C. W. Bos-Hagenouw, Emmen 
132459 dhr T. A.M. Bos, Eersel 132495 dhr W Blokland, Den Dolder 
132460 dhrJ.H. Smit,Amsterdam 132496 dhr M. C. Snel, Hoorn 
132461 dhr A. van der Waal, Rotterdam 132497 mw J.E.G. Scholten-de Wit, Weerselo 
132462 mw W.A.M. Schramade, Rotterdam 132498 mwM.C. Weij,AnnaPaulowna 
132463 dhrC.J.M. Ridder, Goedereede 132499 dhr B. Smit, Groningen 
132464 dhr J.L. Trommel, IJsselmuiden 132500 dhrR.H.J.Ronde, Weesp 
132465 dhr S. Wagenaar, Gouda 132501 dhr A.TH.G. Kruijzen, Tiel 
132466 dhr R. Rabbers, Witmarsum - Parana, 132502 dhr R.W.A. Treuren, Wekerom 

Brazilië 132503 dhr F. Blankenzee, Almere 
132467 dhr E.G.J. Hoving, Gieterveen 132504 mw E.J.M. Blankenzee, Almere 
132468 dhr A.W. B. Tillemans, Rijswijk ZH 132505 dhr A. J oma, Odoorn 
132469 mw N. van de Rijt, Rotterdam 132506 dhr W. Belgraver, Heinkenszand 
132470 dhr H.L. Salemans, Maastricht 132507 mw I. van Asselt, Lelystad 
132471 mwl.P.V.M. Laumen, Geleen 132508 mw G.A. Vesters, Baarn 
132472 mw G. W. H. Kordes-S tuijven berg, Almelo 132509 mw D. Schreurs, Utrecht 
132473 dhr W. Geertsema, Den Haag 132510 dhr W.J. C. van der Pol, Nieuwegein 
132474 dhr L. Uriot, Hoorn 132511 dhr F. P. M. van den Bosch, Baarn 
132475 dhr R. P. Gagliardi, Maasland 132512 mw T. L. Hoogkamer-Hoefkens, 
132476 dhr G.P.J. Brouwer, Breezand Nieuwegein 
132477 dhrH.G. van de Voort,Asten 132513 dhr H. Sellink, Dinxperlo 
132478 dhrW.T. Umbach,Heino 132514 dhr G.H. Klopman, Ermelo 
132479 mw M. E. van der Heijden, Harderwijk 132515 dhr CHR. Boerema, Zuidbroek 
132480 mw H. Verdoorn-Oosten, Ermelo 132516 dhr H.J. Adriaens, Den Haag 
132481 dhr J. H. Geerdink, Zwolle 132517 mw A. Weterman, De Meern 
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Agenda 

4 mrt 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 76, Purmerend 
Lezing door mevrouw M. Lens tra: "Volkscultuur in Noord-Holland". 

10 mrt 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn e.o. 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door de heer drs W. M. T. van Zon: "Heraldiek". 

11 mrt 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Coligystraat 20, Alkmaar 
Algemene ledenvergadering, gevolgd door een lezing door de heer A. van Diest: "Oude maten en 
gewichten". 

11 mrt 20.00 uur. Afdeling Groningen 
RHC Groningen, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer R. Pa ping: "De levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de 
Groninger klei in de 18e en 19e eeuw". 

11 mrt 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing verzorgd door het Centraal Bureau voor Genealogie. 

12 mrt 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Het Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door de heer ir. B. Wilschut: "Computergenealogie in alle facetten". 

14 mrt 14.00 uur. Afdeling Twente 
Restaurant Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen 
Lezing door de heer M. Bulte: "Migratie vanuit zuidoost Drenthe, Emmenaren op drift". 

17 mrt 20 .00 uur. Afdeling Kempen en Pee/land 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Genealogisch onderzoek in Duitsland". 

17 mrt 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer J.C. Bauer: "De sprekende familiegeschiedenis" (aflevering 3). 

17 mrt 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
Lezing door de heren P. M. van 't Schip en J. D. Th. Noot: "De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen (De Mormonen)". 

17 mrt 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Wijkgebouw De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
Gebruik computer bij stamboomonderzoek. 

18 mrt 20.00 uur.Afdeling Amsterdam en Omstreken 
Pelgrimskerk, Van Bos huizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 

~ Lezing door mevrouw N. Stoppelenburg: "Het Utrechts Archief: stad, provincie en nog veel meer''. 
19 mrt 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limbwg 

Oranjehotel Sittard, Rijksweg Zuid 23, Sittard 
Lezing door de mevrouw prof. mr. dr. Bea van Erp-Jacobs: "Nnlntenschnppen metfnm,Heruzies". 

25 mrt 20.00 uur.Afdeling Groningen \ 
RHC Groningen, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer Pim Kooij: "Handel en werkgelegenheid in de stad Groningen vanaf de tweede helft 

-~~-~- 1 
27 mrt 20.00 uur. Afdeling den Helder 1 

Maranathakerk Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Heldcir 
Lezing door de heer H.C. Bauer: "Sprekende familie geschiedenis". 
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Het portret van ... 1 

[Johannes Maria Berns en 
Theodora Maria Elisabeth Luermans] 

DOOR F. SAVELKOULS 

Johannes Maria Berns, geb. Valburg 27-3-1865, kleermaker, overl. Nijmegen 15-5-1946, zn. van 
Henricus Berns en Henrica Berns; tr. (1) Nijmegen 3-5-1892 GerhardaAleida]ansen, geb. Angerlo 
7-12-1867, overl. Nijmegen 6-6-1892, dr. van Hendrikus Jansen, landbouwer, en Catharina 
Meurkens; tr. (2) Nijmegen 31-5-1893 Theodora Maria Elisabeth Luermans, geb. Nijmegen 18-3-

1866, overl. Nijmegen 20-4-1951, dr. van Leonardus Hendrikus Luermans, smid, en Maria He
lena van de Vrande, dienstmeid. 

Gerharda overleed binnen enkele weken na haar huwelijk met Jan Berns. In een korte levens
beschrijving die Jan Berns van zichzelf maakte, noteerde hij over haar ' ... die op 28 mei 1892 

door een nodlottig ongeluk met de kachel zoodanige brandwonden bekwam dat zij daaraan 
is overleden 6 juni.' 
Uit het tweede huwelijk zijn tussen 1895 en 1910 te Nijmegen zes kinderen geboren. De ge
middelde leeftijd bij overlijden van deze zes is 84 jaar. Alleen de oudste zoon trouwt (Henri
cus Leo nardus Aloysius Berns Nijmegen 13-1-1923 Anna Marie Lensing). 

De foto's zijn circa 1894 door firma Ant.C. Reelick, fotograaf, Molenstraat 50, te Nijmegen 
gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Verslag van een dienstreis naar Papendrecht in 1599 

DOOR TON HOKKEN 

Het Utrechts Archief bevat onder toegangsnummer 221 het archief van het Kapittel van 
Sinte Marie.' Hiervan hebben meerdere inventarisnummers betrekking op inkomsten uit 
tiendrechten van het Kapittel van bouwland gelegen te Papendrecht, een dorp liggend in de 
Alblasserwaard aan de Beneden-Merwede, tegenover Dordrecht. De administratie betreft 
voornamelijk de periode van 1562 tot 1650. Al eerder is hierover gepubliceerd." Iedere zomer 
werd namelijk het tiendrecht per perceel land in het openbaar verpacht op een speciale zit
ting, waarbij onder meer de namen werden opgeschreven van degenen die het land bebouw
den, de kopers (pachters) en de borgen. Voor de tiendheer heeft zo'n procedure het voordeel 
dat inkomsten zeker worden gesteld, ook al zou een misoogst volgen. Tevens voorkomt deze 
de noodzaak van de opzet van een controlesysteem. 

Van 1571 tot en met 1579 vertonen de inkomsten een hiaat. Dat hangt samen met de Aller
heiligenvloed in 1570 die op meerdere plaatsen in het land voor grote overstromingen zorgt. 
Ook de Alblasserwaard komt onder water te staan en jarenlang zijn er geen middelen om deze 
leeg te pompen.Na een klemmend beroep van de bewoners van Papendrecht op de tiendheren 
(naast het Kapittel ook de stad Dordrecht) om voorzieningen te treffen, wordt op 25 janu
ari 1579 eindelijk een overeenkomst bereikt om een nieuwe afwateringssluis te bouwen. Een 
nieuwe molen is al eerder gebouwd. 

Onder het zelfde inventarisnummer bevindt zich ook een reisverslag van twintig jaar later, 
mogelijk geschreven door de secretaris van het kapittel of diens klerk.3 Impliciet verwijst het 
document nog naar de moeilijke jaren zeventig van die eeuw. 

(Verslag) 

Opten j< july 1599 Syn heren Bylar Taetz dAmerongen Verhuel ende Haeften ende mitsgaders 
de secretaris deser kercke gereyst vuyt Utrecht nae Dordrecht om des anderen daechs te ver
pachten die thienden tot Papendrecht ons capittele met Bleyenburch gemeen toecoemende. 
Ende des middachs tot Cap pel by myn heer Lantcommendeur gegeten hebbende / zyn savonts 
goet tyts tot Dordrecht gecoemen. Alwaer in onse herberge by ons gecoemen zynde Jacob 
Boucquet onses capittels ende des voorsz Bleijenburchs rentmeester der thienden voorsz / zyn 
tsamen versproocken dat wy des anderen daechs ons mette voorsz Bleyenburch laeten vynden 
zoude tot Papendrecht om alsdan smorgens ontrent thien uren die voorsz thienden te ver
pachten. 

Wiens volgende wyluyden den ij< july smorgens omtrent halff negen uren over gevaeren zyn 
tot Papendrecht / alwaer wyluyden de voorsz 2 Bleyenburch Boucquet ende Herman Oom een 
wyle cycs verwacht ende nijet gevonden hebbende / zyn met onse waegen gereden rontsomme 
die thienden van Papendrecht bevyndende een schoen ende drooch lant waer inne in diver
sche plaetsen gesaeyt was terwe, garst ende meest haver/ Ende worden onderricht deur een 
huysman by ons synde gelyck wy oock wel costen mercken dat het nu was een vast besloeten 
lant cunnende altyt zyn water deur de nyeuwe sluyse ende twe moelens zyn water bequaeme
lyck loesen / Daer toe oock een waterbosem gecoft ende gemaect was !egge. Ende over de voorsz 
nyeuwe sluyse gereden hebbende leggende daer den Dyck vande Ma riviere aldaer / zyn weder 
voor aenden dyck tot Papendrecht ten huyse vande schout aldaer gearriveert. 
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Ende aldaer vyndende de voorsz Blyenburch Boucquet ende Oom / hebben eerst tsamen ge
consuleert opt bescheyt twelck wy mede brochten nopenàe àie volgende voorgaende scryvens 
van Boucquet / om weder te crygen twe mergen corns die van wegen de pastoor aldaer vuyte 
voorsz thienden jaerlycks genoeten wordt Dan soe wy anders geen bescheyt en vonden dat voor 
ons was / dan een huyrbrieve erffpachtbrieve vande here van Brederode daaer inne stonde dat 
de pape tot Papendrecht jaerlycks vuyte voorsz thiende hebben zoude een pont hollantsche 
penningen / hebben geraeden gehouden dselve brieve den dyckgraeff aldaef wesende metten 
heemraden heren tot Papendrecht te communiceren ende te versoucken dat hy ons mede van 
zyn bescheyt wilde onderrichten ten eynde een yders gerechticheyt sonder proces mochte 
geconserveert blyven / 

Twelck alsoe onder ons gearresteert zynde hebben geprocedeert tot vercoepinge der voorsz 
thienden / doende de selve <leurde schout van Papendrecht met assistentie vande gerechte 
ende Secretaris aldaer openbaerlyck opslaen ende vercoepen / die gegonden hebben als int re
gistre achter elcke block duer onses capittels Secretaris geannooteert is by ons mede gebrocht. 
Welcke verpachtinge geduert hebbende tot omtrent en drie uren syn daer nae mette voorsz 
Blyenburch Boucquet ende Oom weder over gevaeren tot Dordrecht alwaer wyluyden tsamen 
maeltyt gehouden hebben / 

Den derden july Syn de voorsz Oom ende onses Capittels Secretaris gegaen byden voorsz dyck
graeff hem de voorsz brieve nopende de gerechticheyt vande pastoer inde voorsz thienden 
verthonende ende allegerende / dat alwaert de pastoor wel eer tot eenyge reysen een mergen 
corns van elck der voorsz thientheren genoeten mochte hebben / dat tselve maer vuyt graem 
ende medelyden van syn sober onàerhou incoemen hem somtyts gegonst is / maer dat zyn 
gerechticheyt nyet vorder en strecke dan de brieven vermelden / daer op hy geantwoort hebb
bende dat al wast beuren collegie de heerlickheyt van Papendrecht deur spaeystekinge aenge
coemen was oock expresselyck mette pastoersgoederen gelycksulcx by acte vande Staeten blyc
ken coste / hy nochtans tevreden was tghene wy hem voordienden zyn collegie aen te geven/ 
om te sien wat bescheyt zy daer off hadden / Ende wilde alsdan met ons doen als nae beboeren 
/ mitz welcke wy hem copie van ons bescheyt latende ende seggende dat desselfs Oom voorsz by 
de thientheren om de voorsz zaecke vorder te dirigeren gelast ware / zyn van hem gescheyden 
/ Ende wat onbeten hebbende~ hebben ons tsamen weder op wech begeven / ende tsavonts 
weder thuys gecoemen. 

Noten 
1. Zie voor achtergronden van tiendrechten van Utrechtse kapittels in dat gebied: P.A. Henderikx, 

'De bisschop van Utrecht en het Maas-Merwedegebied in de 11' en 12' eeuw', in: E.S.C. Erke
lens-Buttinger (red.), De kerk en de Nederlanden: archieven, instellingen, samenleving, Hilversum 1997 

(aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de 
archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14• tot en met de 17' eeuw aan de Universiteit van 
Amsterdam). 

z. Ton Hokken, 'Tienden in Papendrecht', in: Ons Voorgeslacht 58 (2003), pag. 94-119; Tienden in Papen
drecht, uitg. Genealogische Vereniging "De Stamboom" Sliedrecht zooz. 

3. Het Utrechts Archief, Archief van het Kapittel van Ste. Marie, inv. 908. 

NB De transcriptie volgt zo getrouw mogelijk de tekst van het brondocument, inclusief de 
doorhalingen. Afkortingen zijn cursief uitgeschreven. Op een enkele plaats is omwille van de 
leesbaarheid de interpunctie aangepast. 

Gens N os tra 64 ( 2009) 93 



wegwys 
Amsterdam, Huiszittenhuizen nu met scans 

Via www.stadarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen is te kiezen voor de 
index op de Huiszittenhuizen in de Archiefbank, een belangrijke bron voor genealogen. Van 
deze bron zijn nu ook de scans van de originele stukken opvraagbaar. 

, , • f 
,J 

De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan 'huiszittende armen' plaats
vond. Dat zijn arme mensen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in 
hun eigen huis woonden. 

Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de 17• 
eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde 
een Huiszittenhuis. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van 
de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 bete
kende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 
1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven. 

De archieven 
Van de archieven van de Huiszittenhuizen uit de periode voor 1808 is veel verloren gegaan. 
Bewaard zijn voornamelijk stukken die de boekhouding en het vermogensbeheer betreffen, 
maar vrijwel geen stukken met gegevens over de 'huiszittende armen' zelf. In het archief uit 
de periode 1808 - 1870 zijn ook stukken bewaard die informatie bevatten over de bedeling en 
andere vormen van armenzorg. Uit dit deel van het archief zijn de inschrijfboeken van bedeel
den (toegangsnr. 349, inv.nrs. 865-870) gescand en er is een index gemaakt op de namen van 
de ingeschrevenen en hun partners. 

Wat staat er in de inschrijfboeken van bedeelden? 
De inschrijfboeken van bedeelden zijn de registers waarin de namen en andere relevante 
gegevens werden bijgehouden van de Amsterdammers die door de regenten ondersteund 
werden. Alle afgesloten registers van voor de fusie van 1808 zijn verloren gegaan. Vanaf 1808 is 
echter een complete serie bewaard gebleven. In dat jaar koos men er voor de registratie voort 
te zetten in twee reeds bestaande inschrijfboeken van de regenten van het Nieuwezijds Huis
zittenhuis. Deze inschrijfboeken zijn samengesteld in 1803. Daardoor bevat de oudste serie 
gegevens van armen aan de Oude Zijde vanaf 1808, maar voor de Nieuwe Zijde al vanaf 1803. 
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Het huiszittenhuis aan de oude zijde van de stad (Waterlooplein), ets/gravure uit Jan Wagenaar 
'Amsterdam in zijn opkomst?' deel 2, Amsterdam 1765 

Gens N os tra 64 ( 2009) 95 



Voorbeeld 

Deze inschrijving betreft het gezin van Jannetje van Asselt. Zij heeft voor haar gezin in de 
zomer brood en in de winter brood en turf ontvangen. De inschrijving is gemaakt in 1808. Uit 
een ouder boek zijn de gegevens over de periode 1803 tot 1808 overgenomen. In 1808 is Jan
netje 47 jaar. Van haar vier kinderen (Henrik Coenraad geb. 1793, Wilhelm geb.1796, Harmina 
Jacoba geb. 1798, Johan Frans, geb. 1801) zijn de oudste twee na 1808 overleden. Daarom zijn 
hun namen later doorgestreept. Jannetje zelf is in 1810 overleden. De bedeling is toen gestopt 
en de twee resterende kinderen zijn naar het Aalmoezeniers Weeshuis gebracht omdat de 
man de kinderen verlaten had. 

In de inschrijfboeken zijn in alfabetische volgorde de namen genoteerd van alle ingeschre
ven bedeelden. Ook zijn leeftijd, het woonadres en de namen van een eventuele partner en 
van kinderen genoteerd. Vervolgens zijn winter en zomer aangetekend of er bedeling heeft 
plaatsgevonden. Kinderen die overleden, zijn doorgestreept en vervalt de hele inschrijving 
dan is dat toegelicht met een korte aantekening. Een voorbeeld daarvan: 'zij overleden 1810. 
De man de kinderen verlaten, die zijn in het Aalmoezeniersweeshuis' . 

In totaal zijn er zes inschrijfboeken met inschrijvingen verdeeld over drie perioden. Per 
periode zijn in het eerste boek de namen die beginnen met een A tot een K te vinden en in het 
tweede boek de namen L tot Z. 
Inv.nr. 

865: A- K 1803-1823 
866: L- Z 1803-1823 
867: A- K 1824-1850 
868: L- Z 1824-1850 
869: A- K 1851-1870 
870: L- Z 1851-1870 

Het zoeken 
Begin met het intypen van de achternaam. Terwijl u typt, ziet u al hoe groot het zoekresultaat 
zal zijn. U beslist aan de hand van de omvang van uw zoekresultaat of u na het invullen van 
de achternaam ook nog een tussenvoegsel of voorletter / voornaam invullen zal. Om de op
brengst te bekijken klikt u op 'Toon resultaat' . 

Maak vooral gebruik van wildca rds bij het zoeken als u niet zeker bent van de spelling van 

een naam. U kunt* of? gebruiken. Een * staat voor nul of meer onbekende letters, een ? voor 
precies één onbekende letter. Twijfelt u bijvoorbeeld tussen 'Aalders' en 'Aalderts' vul dan 
Aalder*s in. Twijfelt u tussen Borg of Burg vul dan B?rg in. Combinaties zijn ook mogelijk: 
B*tenb?rg*. 

Namen zijn niet gestandaardiseerd, dus er komen zeker spellingsvarianten voor. Voorna
men zijn letterlijk overgenomen uit de inschijfboeken. Sommige namen zijn voluit geschre
ven; soms staat er alleen een voorletter in het boek. 

[Stadsarchief Amsterdam, (elektronische) nieuwsbrief, 7 jan. 2009, afl. 92] 
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Plattegrond van het huiszittenhuis aan de nieuwe zijde van de stad (Prinsengracht), 
uit Jan Wagenaar 'Amsterdam in zijn opkomst?' dee/2,Amsterdam 1765 
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rt b · l, archiefnieuws 
Katwijk 

Een groot deel van het Katwijkse Vuurbaak
archief is woensdag 12 november officieel 
overgedragen aan de gemeente Katwijk. Het 
volledige archief werd de afgelopen twee 
jaar door medewerkers het Katwijks Muse
um doorgespit en gearchiveerd. Het archief, 

dat de historie van de rederijvereniging in 
beeld brengt, wordt deels gedigitaliseerd en 
op een website voor het publiek toegankelijk 
gemaakt. 

[nieuwsbericht RTV West, 
12 nov. 2008] 

West-Betuwe 

Het streekarchivariaat West-Betuwe gaat 
vanaf 1 januari 2009 op in het Regionaal Ar
chief Rivierenland te Tiel. Tot dat de centrale 
huisvesting in Tiel klaar is blijft in Gelder
malsen een dependance. Dit laatste geldt 
voor de gemeenten Geldermalsen en Neerij
nen. De gemeente Lingewaal brengt haar ar
chieven over naar het Regionaal Archief Go
rinchem. Vanaf 13 januari 209 zijn ze daar te 
raadplegen. 

www.geldermalsen.nl/tBericht/ detail. 
asp?pkeyl=5174 

www.regionaalarchiefrivierenland.nl 
Het streekarchief Bommelerwaard heeft 
in 2008 na de DTB nu ook alle aktes van de 
Burgerlijke Stand laten digitaliseren. De in
dex daarop was al via internet te raadplegen, 
maar nu is er ook een koppeling naar de aktes 
gemaakt. U kunt via internet vanuit de index 
direct de akte inzien. 

www.streekarchiefbommelerwaard.nl 

[Aqua Vitae, 12< jg. (2009), 

nr. 1, pag. 17] 

Stadsarchief Antwerpen 

Nummering bouwdossiers aangepast 
Als u in het FelixArchief al eens een bouw
dossier heef topgevraagd, dan herkent u 
waarschijnlijk het fonds MA-BD. Dit staat 
voor Modern Archief Bouw Dossiers en werd 
- om de dossiers aan te duiden - altijd ge
volgd door een reeks cijfers. Voortaan zal u 
geen MA-BD meer aantreffen in het FelixAr-
chief. De bouwdossiers zijn er nog wel, maar 
de inventarisnummers bestaan nu enkel nog 
uit cijfers. 

Omdat de lettercombinatie MA-BD voor 
praktische problemen zorgde, werd die ver
wijderd. Daardoor bestaan de inventaris
nummers van de bouwdossiers nu nog en-

kei uit cijfers waarvan telkens een deel voor 
het #-teken en een deel erna. Bijvoorbeeld 
1923 # 14783 is het inventarisnummer van 
een bouwdossier over het pand gelegen aan 
de Venusstraat 11. Alle inventarisnummers 
van de bouwdossiers op www.felixarchief. 
be zijn aangepast. Wie een nieuwe zoekop
dracht uitvoert, komt dus meteen bij het 
nieuwe inventarisnummer terecht. 

Wie nog oude inventarisnummers van 
bouwdossiers heeft neergeschreven, houdt 
er best rekening mee dat hij of zij opnieuw 
opzoekt via de zoekmodule op de website 
vooraleer ze te reserveren of aan te vragen in 
de leeszaal. 
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Nieuwe belastingen in het archief 
In het archievenoverzicht op www.felixar
chief.be kan u een nieuw archief ontdekken. 
De nieuwe archiefdocumenten handelen 
over het vaststellen van belastingen. Saai 

denkt u? Toch kan u er enkele leuke weetjes 
in terugvinden. 

[digitale nieuwsbrief, nov. 2008] 

Groninger Archieven 

Scanservice 
Aan studiezaal bezoekers bieden wij nu de 
mogelijkheid om originele stukken, die u in 
de studiezaal hebt ingezien, te laten scannen 
en als bestand mee te krijgen. Zoals u weet 
mogen niet alle stukken gekopieerd worden, 
scannen mag echter wel. Bovendien is het 
goedkoper dan stukken te laten kopiëren. De 
scans worden geleverd op een usB-stick, die 
u bij ons voor€ s,- kunt kopen of zelf mee
brengt. Als u dat wilt, kunt u ook een print 
van de scan laten maken. Meer informatie 
over deze scanservice vindt u op het informa
tieblad in onze hal. 

Nieuwe toegangen beschikbaar 
De afgelopen maanden zijn weer vele toegan
gen beschikbaar gekomen in de studiezaal 
en op internet. Wij bieden hier maandelijks 
een overzicht van in onze E-mailservice. Ook 
wordt dit overzicht gepubliceerd op onze 
website (onder de knop: Nieuws> Nieuw in 
onze collectie) en komt het als print beschik
baar in de studiezaal. 

www.groningerarchieven.nl 

[Cultureel Erfgoed Groningen, 
Nieuwsbrief, jg. 8, winter 2008, pag. 6] 

Memories van Successie (1818-1902) in Friesland 

Dankzij het werk van de vrijwilligers van de 
vrienden van Tresoar zijn vanaf nu de Memo
ries van Successie (1818-1902) toegankelijk op 
de website van Tresoar. 

De memories van successie bieden de on
derzoeker de mogelijkheid inzage te krijgen 
in de vermogenspositie van voorouders. Bo
venden kan er informatie gevonden worden 
over familieleden die anders moeilijk te vin
den is. In de database vindt u een index van 
alle bewaard gebleven Memories van Succes
sie uit de periode 1818-1902. 

Sinds het begin van de negentiende eeuw 
moet er na het overlijden van een persoon 
aangifte worden gedaan voor de successiebe

lasting. De belastingdienst kan aan de hand 
daarvan berekenen of en hoeveel belasting er 
op de nalatenschap geheven moet worden. 

In 1818 trad er een nieuwe wet op de succes
siebelasting in werking. Erfgenamen moes
ten bij elk sterfgeval binnen zes maanden 
schriftelijk aangifte doen wat de overledene 
had nagelaten. Vervolgens taxeerde een in-

Gens N os tra 64 ( 2009) 

specteur de nalatenschap en stelde een over
zicht (Memorie van Successie). 

Een Memories van Successie bevat in het 
algemeen de volgende gegevens: 
• de naam van de overledenen; 
• plaats en datum van geboorte en overlij

den; 
• burgerlijke staat; 
• de namen en woonplaatsen van alle erfge

namen en legatarissen; 
• het al of niet aanwezig zijn van alle onroe

rende goederen in de nalatenschap. 
De Memories van Successie zijn op micro

film beschikbaar in de studiezaal van Tresoar 
te Leeuwarden. Er kunnen geen kopieën be

steld worden. U vindt de memories van Suc
cessie in het menu 'Voorouders'. Uiteraard 
kunt u een link naar de memories ook toe
voegen aan 'Mijn Tresoar'. 

[website Tresoar, 
www.tresoar.nl, 15-12-2008] 
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Computable Award voor Stadsarchief Amsterdam 

Het Stadsarchief heeft samen met de dienst 
Persoonsgegevens (DPG) de Computable 
Award in de categorie 'ICT-project van het 
jaar' gewonnen. De redactie van het vakblad 
Computable heeft vijf projecten genomineerd 
en het Stadsarchief staat op één lijn met vier 
grote commerciële partijen: KLM, NS, Inbev 
en DSM. Het project waar het om gaat is de 
Archiefbank. Via de Archiefbank kunnen 
alle archiefstukken worden gedownload die 
openbaar toegankelijk zijn. Er zijn inmid
dels ruim 3 miljoen scans online en iedere 
week komen er circa 10.000 bij. Het bijzon
dere van dit project is niet alleen de grote 
schaal waarop wordt gedigitaliseerd, maar 
ook het feit dat de klanten mogen beslissen 
welke stukken het Stadsarchief digitaliseert. 
Tot nu toe zijn er s miljoen digitale scans, 
waarvan D G P de helft heeft ingebracht. 

Digitaliseren van alle archiefstukken in 
de depots zou met een productie van 10.000 
scans per week bijna vijfhonderd jaar duren. 
Digitale service is dus onmogelijk, was de 
eerste conclusie. Maar als alle digitaliserings
aanvragen van klanten worden behandeld, 

dan is digitale service een feit. De vraag van 
de klant wordt natuurlijk ook bepaald door 
de prijs van het product. Is snelle service te 
duur, dan wordt er helemaal niets besteld. 
Dus de tweede doelstelling van het project 
werd: snelle service tegen een prijs die de 
klant accepteert. Voor het tarief is het Stads
archief uitgegaan van het bedrag dat een 
kopietje op de studiezaal kost en het werk
proces zodanig efficiënt ingericht dat binnen 
gemiddeld drie weken geleverd kan worden 
tegen het gewenste tarief: 50 cent voor één 
scan. Om de bezoekers in staat te stellen de 
metadata van die miljoenen scans supersnel 
te kunnen doorzoeken maakt het Stadsar
chief gebruik van real time zoeken. Terwijl 
de bezoeker zijn zoekvraag nog aan het inty
pen is, verschijnt de mogelijke opbrengst al 
op het scherm. Zie: 

https:// stadsarchief.amsterdam.nl/ ar
chieven/ archiefbank/ indexen/ 

archiefkaarten/ 

[Archieven blad, jg.112, nr. 9, 

nov. 2008, pag. 6] 

Veel bekende Nederlanders in Biografisch Woordenboek 

Journalist en publicist Jan Blokker nam op 
12 december 2008 het zesde en laatste deel 
van het Biografisch Woordenboek van Nederland 
(BwN) van het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis (rnG) in ontvangst. 

De BWN-reeks beschrijft de levens van in 
totaal 2071 bekende en minder bekende Ne
derlanders uit de twintigste eeuw, van minis
ter-president Barend Biesheuvel tot de dich
ter en schilder Luceberc, en van nacuurkun

dige Henk Casimir tot de Zangeres zonder 
Naam. 

Het B WN is in de eerste plaats een naslag
werk, waarin men snel kennis kan nemen van 
de levensloop of een enkel levensfeit van een 
bepaalde persoon kan opzoeken. De opge
nomen minibiografieën beperken zich niet 
tot een opsomming van strikt feitelijke gege-
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vens. Elke levensschets in het BWN biedt na
melijk - naast een beschrijving van de daden 
en denkbeelden van de hoofdfiguur - ook in
zicht in diens persoonlijkheid en relevante 
bijzonderheden uit diens persoonlijke leven. 
Het B WN is, met andere woorden, niet alleen 
een naslagwerk, maar ook een leesboek. In de 
toekomst hoopt het ING álle bestaande bio
grafische collecties samen te voegen tot één 
Biografisch Portaal. 

De verschijning van het zesde deel is te
vens de afronding van het Biografisch Woor
denboek van Nederland in de huidige opzet. 
Het Instituut voor Nederlandse Geschiede
nis zal de aandacht verleggen naar nieuwe 
prioriteiten zoals het (digitaal) integreren 
van bestaande overzichten van biografieën 
en het opvullen van hiaten. 
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Alle 2071 levensbeschrijvingen uit de zes 
gepubliceerde delen zijn digitaal te raadple
gen op de website van het Instituut voor Ne
derlandse Geschiedenis: www.inghist.nl. 

Het Instituut voor Nederlandse Geschie
denis (rnG) bevordert onderzoek naar de 
geschiedenis van Nederland. Het instituut 
ontsluit historische bronnen en maakt na
slagwerken en databases. Het IN G maakt deel 
uit van de Nederlandse Organisatie voor We
tenschappelijk Onderzoek (Nwo). 

[Hypothese, Nwo-blad voor 
de wetenschap 15 (2008), 

dec. 2008, pag.13 ( en persbericht 
2 dec. 2008)] 

DeMijnen.nl publiceert fotoarchief Staatsmijnen 

Ruim 6.000 historische foto's van de Staats
mijnen zijn sinds kort voor iedereen toe
gankelijk via de website www.DeMijnen. 
nl. De fotocollectie beslaat de periode 1900 
tot 1975 en gaat in op alle aspecten van het 
mijnbedrijf en het culturele en sociale le
ven eromheen. Met de opening van dit rijke 
internetarchief draagt DeMijnen.nl bij aan 
de groeiende behoeft bij oud-mijnwerkers 
en hun nazaten om de herinnering aan het 

mijnverleden levend te houden.-. Zodra de 
benodigde fondsen gevonden zijn, worden 
ook de volledige jaargangen van de beide 
bladen Steenkool (1946 tot 1955) en Nieuws van 
de Staatsmijnen (1952 tot 1975) aan het archief 
toegevoegd. 

[Archieven blad, jg. 11, nr. 9, 
nov. 2008, pag. 7] 

Kwartierstaat van Dick Bruna 

Dick Bruna hoeft geen nadere introductie. Wie kent hem niet van zijn geesteskind Nijntje of 
van de ontwerpen van boekomslagen, zoals de Zwarte Beertjes-reeks. Het was de bedoeling 
dat hij in de voetsporen van zijn vader en grootvader zou treden en uitgever zou worden, 
maar hij werd tekenaar. 

De uitgeverij Bruna ontstond in 1868 toen Albert Willem Bruna de boek-, papier- en mu
ziekhandel overnam van wijlen F.J. MacDonald in de St. Jansstraat te Haarlem. De zaken 
breidden zich in de loop der jaren uit en de onderneming verhuisde naar Utrecht. 

In 2008 bestaat Nijntje 50 jaar en de zaak 140 jaar: twee imposante jubilea. 
Dick's betovergrootvader Hendrik Hermanus RoelofHeij(e)rmans erkent bij zijn huwelijk 

in 1845 zijn gelijknamige zoon Hendrik Hermanus Roelof Heij( e)rmans (1844-1911). Bij Ko
ninklijk Besluit van 20 september 1881 wijzigen zij hun achternaam in: Roelofs Heyrmans. 

Literatuur 
F.J. Bruna, 'Het portret van het gezin van Gerhard Bruna', in: Gens Nostra 63 (2008), pag. 483. 
Frans Bruna, Brüna's enBruna's. De familie Bruna in Duitsland en Nederland. Deel I, Oss 2007. 
De Stoppelaar, in: Nederland'sPatriciaat28 (1942). 
E.A. Hattinga van 't Sant, 'Albert Willem Bruna (1902-1996), uitgever en boekhandelaar', in: Utrechtse 

biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, dl. s (1998), pag. 29-33. 
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GERHARD CLARA 

BRUNA HENRIETIE 
VAN DER 
HALEN 

zn. van Hendrik dr. van Albertus 
Brünaen Willem van der 

Ida Schol ten Halen en Magda-
lena de Jonge 

predikant van 
Hasselt(Ov) 

tr.(2) Hasselt 14-7-1876 

Maria Everdina 
Gantvoort 

geb. veldhausen, 
Bentheim(D) geb. Zierikzee 

20-12-1810 21-8-1811 
over!. Hasselt over!. Hasselt 

30-9-1886 21-2-1872 

tt.(1)Hasselt30-8-1839 'gehuwd te 
Velthausen (D) 13-5-1839' 

ALBERT WILLEM 
(ook ANTON WILLEM) 

BRUNA 

boekha ndelaar 

geb. H asselt 16-6-1844 
over 1. Utrecht 4-2-1902 

,, ,, 
HENDRIK ANNA 

VANEK CATHARINA 
VAN LITH 

zn. van Jacob van dr. van Jan van 
Ekj unioren Li th en Maria 

Johanna de Lange Cathar ina van 
Alkemade 

onderwijzer te 
Haarlem 

geb. Haarlem geb. Bennebroek 
6-3-1810 22-9-1813 

over!. Haarlem over!. Haarlem 
1-7-1895 9-6-1893 

tr. Bennebroek 12-11-1837 

MARIA CATHARINA 
VANEK 

geb. Haarlem 6-3-1840 
overl. Hilversum 3-11-1902 

CORNELIS MARIA VAN WILLEM SOPHIA MARi 
JOHANNES GORCUM/VAN FREDERIK WORMSS 
COCKUIJT GORKUM ZETIELER 

zn. van Cornelis dr. van Jacobus zn. van Willem dr. van Frederil 
Cocku it, schout van Gorkum/van Frederik Abraham Worm. 
van Sprangen Gorkomen Zetteleren en Geertrui 

Johanna Watson Anthonia Jannetje Cornelia Vcrhaven 
Veltman van der Tak 

koek-en 
broodbakker koopman 

geb./ged. Sprang geb. Rotterdam geb. Rotterdam geb. Rotterdam 
11/17-9-1809 3-11-1813 18-6-1820 29-9-1822 

overl.Jutphaas overl.Jutphaas over!. Kralingen ovetl. Rotterdan 
30-11-1884 4-11-1891 13-5-1881 7-4-1911 

tr. Rotterdam 3-5-1837 tr. Rotterdam 17-9-1851 

10 

CORNELIS JANNETJE CORNELIA 
COCKUI{J)T ZETTELER 

koopman 

geb. Rotterdam 1-4-1849 geb. Rotterda m 23-7-1853 
over 1. Utrecht 15-5-1920 over 1. Utrecht 14-8-1910 

tr. Haarlem 12-11-1868 tr. Kralingen 5-7-1873 

4 

HENDRIK MAGDALENUS BRUNA MARIA SOPHIA COCKUI(J}T 

uitgever A.W. Bruna & Zoon 

geb. Leiderdorp 30-1-1874 
overl. Utrecht 12-10-1965 

geb.Jutphaas 9-1-1878 
overl. Utrecht 13-11-1965 

tr.Jutphaas 21-11-1901 

ALBERT WILLEM (ABS) BRUNA 

uitgever A.W. Bruna & Zoon 

geb. Utrecht 11-9-1902, over 1. Golfe-Juan (Zuid-Frankrijk) 10-4-1996 
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tr. Utrecht 

HENDRIK MAGDALENUS 
geb. Utrecht 23-8-1927, grafisch vormgever, 

tr. Utrecht 3-3-1953 Bernardine Irene 
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,, 30 ,, 
CHRISTOPH MARIAENGEL GEORG CLARA HENDRIK PIETRONELLA ADRIANUS DE JOHANNA 

RUDOLF KUHLMAN RUDOLPH GERTRUD HERMANUS JOHANNA VAN STOPPELAAR WILLEMINA 
ERDBRINK WEITKAMP {KLAIRE ROELOF COMMENIE LANGELER 

GERDRÜTH) HEIJ{E)RMANS 
MULLER (later: ROELOFS zn. van Frans dr. van Engel-

(MÜLLER) HEYRMANS), de Stoppelaar en bart Thieleman 
Diena Wilhel- Langeleren 

zn. van Johann dr. van Johann zn. van Hendrik dr. van Jacobus mina van Pesch Aleida Vaags/ 
Heinrich Heinrich Muller Hermanus Heijr- van Commenie en Alida Berendina 

Weitkampen en Anna 
Christina Char- Christina Regina 

lorre Oelrich Schledehaus 

geb./ged. Gaste 
(bij Osnabrück) 

/ Sr.Maricn 
{Osnabrück, D) geb. Osnabrück 
31-8/7-9-1797 (D) 1795 

over!. Osnabrtick over!. Osnabrück 
(D) 19-1-1863 (D) 24-8-1853 

tr. Osnabrück (D) 4-10-1827 

12 

GERHARD WILHELM JOHANNA CLARA 
ERDBRINK CHARLOTTE 

WEI(T?)SKAMP 

geb.Osnabrück(D) 
7-2-1821 geb. Osnabrück (D) 

over 1. Osnabrück (D) 26-9-1831 
18-5-1904 overl.10-2-1898 

tr. Osnabrück (D) 4-5-1854 

FRIEDRICH HEINRICH ERDBRINK 

agent van buitenlandse huizen 
genaturaliseerd 12-12-1899 

13 

mans en Eva van Johanna van der onderwijzer, Vaaijs 
der Voort Steen huishoudkun-

dige, directeur 
koopman van landbouw-

instituut te 
Wapenveld 

geb./ged. Rotter-
dam 27-12-1804/ geb./ged. Rotter- geb. Utrecht geb. Hengelo 

6-1-1805 dam 19/24-3-1811 5-8-1815 21-3-1816 
over!. Rotterdam over!. Rotterdam over!. Amersfoort over!. Leiden 

16-9-1901 6-10-1848 17-6-1896 23-11-1883 

rr. Rotterdam 15-1-1845 rr. Hengelo 17-5-1840 

14 

HENDRIK HERMANUS DINA WILHELMINA 
ROELOF HEIJ(E)RMANS DESTOPPELAAR 

(later: ROELOFS 
HEYRMANS) 

directeur, koopman 

geb. Rotterdam 11-12-1844 geb. Hengelo 8-3-1845 
over 1. Rheden 4-10-1911 over 1. Ede 13-10-1907 

tr. Heerde 10-6-1869 

JOHANNA WILHELMINA ROELOFS 
HEIJRMANS 

geb. Osnabrück (D) 7-6-1864 geb. Oegstgeest 30-5-1875 
overl. Laag Soeren 11-4-1941 overl. Merano (It.) 9-5-1930 

tr. Rotterdam 25-5-1900 

JOHANNA CLARA CHARLOTTE ERDBRINK 

geb. Rotterda1n 10-8-1903, overl. Utrecht 11-1-2000 

(DICK) BRUNA 
tekenaar en schrijver van kinderboeken, 
:leJongh, geb. Utrecht 1-4-1933 

IS 

7 

3 

Samengesteld door Ane Jan Stasse m.m. v. Frans Thonssen te Utrecht en H.L. Stasse te Hellevoetsluis 
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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 

D.A. Alberti, De Cantor van Idstein. De geschie
denis van de familie Alberti 1625-2007, Schoorl 
2007, 250 pp., ill. + index; ISBN 978 90 6455 

548 o (prijs€ 15,- bij de auteur). 

on GESCHlfl)ENIS , .. \N DE PAMILIB AI.BP.1111 1625-2007 

Dirk Adrianus Albcrti 

In 1680 overleed Simon Alberti, stamvader 
van een geslacht Alberti uit Idstein. Simon 
was cantor aan het gymnasium en de kerk 
van Idstein. Zijn zoon Johann Reinhard werd 
dominee en bij de veride generatie vinden we 
een Nederlandganger: Johann Christian Al
berti (1755-1840) was kleermaker in Veenen
daal. In dit boek zijn z owel de in Duitsla nd 

nog levende takken als de Nederlandse tak
ken beschreven. Het eerste deel van het boek 
geeft verhalend de geschiedenis van de fami
lie, ingedeeld naar generatie. De eigenlijke 
genealogie staat achterin het boek, voorafge
gaan aan een soort dagboek van de schrijver 
toegespitst op zijn genealogische zoektocht 
naar zijn voorouders. 
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G. van der Veer, Het geslacht (Van) Boelens uit 
Opsterland 1520-1913, Drachten 2007, 80 pp., ill. 
+ index (verkrijgbaar à € 15,- excl. porto bij 
gvanderveer@ hetnet. nl ). 

<Jlfct _yMkwÛ ( ~ !) 6oe/é;u, 
uil lq.J.Jte1,t;J11{ 

1520 - 19 13 

Het Friese geslacht (Van) Boelens heeft inder
daad een stamvader Boele. Deze Boele was 
rond 1520 een eigenerfde boer onder Olter
terp. Zijn achterkleinzoon Boele Broers (geb. 
1593) was de eerste die het versteende patro
niem Boelens ging voeren. Meerdere leden 
van dit geslacht trouwden in de 17d', 18d' en 
19d' eeuw met vooraanstaande of adellijke fa
m.ilies. De familie bleef door de jaren h een 

klein. De vijf mannelijke leden met nage
slacht uit de tiende generatie kregen samen 
slechts twee zonen en veertien dochters. Bei
de zonen stierven op jonge leeftijd, waardoor 
de elfde generatie uitsluitend uit vrouwen 
bestond. De laatste van haar geslacht was An
toinetta Philippina van Boelens (geb. 1841), 

die in 1913 overleed. 
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E. Kastelein, Langs het spoor van dewagemaecker. 
Een familiegeschiedenis van 1600 tot heden. Rhoon 
- Poortugaal - Zwartewaal, Nootdorp 2007, 232 

pp., ill.; ISBN 978-90-9021942-4 (verkrijgbaar 
door overmaking van € 18,20 incl. porto bij 
de auteur: erickastelein@hetnet.nl). 

Een traditionele genealogie is dit boek niet. 
In het boek zult u slechts in het begin en
kele schema's aantreffen, maar geen codes 
als IVa en Vc. Het is namelijk geheel verha
lend geschreven aan de hand van gevonden 
documenten. Hierbij heeft de auteur - zoals 
ook verantwoord in de inleiding- zich enige 
dichterlijke vrijheden veroorloofd. Stamva
der is Bastiaen Bastiaens Casteleijn die in 
1654 in Poortugaal zijn eerste kind laat do
pen. Een jaar eerder kocht hij van Dammis 
J ansz diens wagenmakerij in Poortugaal voor 
een bedrag van 1300 gulden. Over de moge
lijke voorouders van Bastiaen wordt ook het 
een en ander uit de doeken gedaan. 

E. van Engelenburg, Van Engelenburg. Van 
visioen naar Veense familie. Deel 11600-1900, Vee
nendaal 2007, 204 pp., ill. + index; ISBN 978-
90-812360-1-o (verkrijgbaar door overma

king van€ 32,50 incl. porto op banknummer 
3166553 t.n.v. auteur te Ochten). 

De familievereniging Van Engelenburg 
bestaat tien jaar en ter gelegenheid van dit 
tweede lustrum is dit boek gepresenteerd. 
Het boek beschrijft de eerste negen genera
ties van de familie. Stamvader van de familie 
is een Hendrijck Bernsen, die zich omstreeks 
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Van Engelenburg 
van visioen naar Veense famille 

Deel 1 
1600 • 1900 

Elletce ... 1nEngelenburg 

1635 in Veenendaal vestigde en trouwde met 
Annichje Hendriks. In de derde generatie 
komt voor het eerste de familienaam Van En
gelburg voor. Het boek geeft ook diverse we
tenswaardigheden over personen weer, waar
onder het bizarre verhaal over de geboorte in 
1819 van het kindje van Hendrina van Enge
lenburg. 

B. Henning, 1732-2007. 275 jaar familie Hen
ning, z.pl, z.j., 146 pp., ill. + index. 
De oorsprong van de familie moeten we wel
licht in Denemarken zoeken, maar de oudste 
bewijsbare gegevens stammen uit Riga in het 
huidige Letland. Daar werd in 1732 Friedrich 
Siegmund Gottfried Henning gedoopt. Hij 
trouwde in Amsterdam in 1760 met Catha
rina Sligting. Eén van zoons heette Godfried 
Benjamin en na hem volgt een reeks van nog 
vijf afstammelingen met dezelfde naam. Van 
enkele verwante takken Henning zijn even
eens aparte parentelen opgenomen. 

A. Middel, Fami:lie Oosterveen. Nieuwleusen, As
sen 2007, 193 pp., ill. + index. 

Een eenvoudig uitgegeven boek, waar de 

gegevens over de personen zich vooral be
perken tot de primaire gegevens als voor
naam, geslachtsnaam en relevante data. 
Wel zijn er vele foto's van documenten en 
personen toegevoegd. Stamvader van het ge
slacht Oosterveen is formeel Hendrik Hen
driks Oosterveen, die in 1753 te Den Hulst 
gedoopt werd als zoon van de ongehuwde 
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Familie 

Oostervecn 

Nieuwleusen. 

Hendrikje Harms. De auteur laat de genea
logie echter aanvangen met Hendriks groot
vader Harmen Hilberts, die op 26 februari 
1724 te Nieuwleusen trouwde met Hendrikje 
Jansen. Te Den Hulst werden tussen 1724 en 
1738 hun zeven kinderen gedoopt, waaron
der Hendrikje. 

Stam reeks 
A. Hajenius, M. Northolt, H. Vermaat en W. 
van Zon, Dameslijnen. 90 matrilineaire stamreek
sen, Utrecht 2008, 154 pp., index; ISBN 978-

90-804397-2-6. 

De jubilerende afdeling Utrecht van de 
NGV (inmiddels 60 jaar oud) tekende voor 
deze uitgave. 90 stamreeksen in de vrouwe
lijke lijn vormen de basis van dit boek. De 
meeste lijnen zijn acht à negen generaties 
lang, veelal opgefleurd met foto's. Een enkele 
lijn gaat tot tien of zelfs dertien generaties, 

DAMESLIJNEN 

90 Utrechtse matrilinealre atamreeksen 

NOV-ar&Unsl.ll1ffl'II 
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zoals de reeks Van Geelen die teruggaat tot 
Aertje Roloefs, die circa 1620 geboren moet 
zijn en tussen 1657 en 1670. De afdeling heeft 
met deze jubileumuitgave vooral (het onder
zoek naar) de vrouw in de genealogie meer 
aandacht willen geven. 

Biografie 
H. Klomp (t), Mit valen en opstaon. Mien jonge
sjaoren in De Sluus, Kampen 2007, 80 pp., ill.; 
ISBN 978-90-6697-188-2. 

De Sluus is de lokale naam voor Zwartsluis. 
Het boek is in z'n geheel in het Sluuster dia
lect geschreven. Voor Overijsselaars en Dren
ten wellicht goed te doen, voor 'Hollanders' 
is het mogelijk wat lastiger. Het geeft echter 
wel een mooier en authentieker beeld. Het 
boek beschrijft de jeugdjaren van de auteur, 
die leefde van 1934-2006. Veel verhalen gaan 
over familieleden (grootouders, ooms en tan
tes, broers), maar ook over zaken die in zijn 
jeugd gebeurd zijn, maar waar zijn familie 
niet direct een link had. Ook het turf ont
breekt in dit boek niet. Een mooi boek, dat 
de auteur helaas zelf niet meer in druk heeft 
gezien. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
F. Boersma en G. Dusseldorp-Kingma, Re

genten en kuise maagden. 350 jaar Eva van Hoo
geveenshojje, Leiden 2007, ill.; ISBN 978-90-

9021803-8. 

Verscholen in de binnenstad van Leiden 
zijn meerdere hofjes te vinden. Een daar-
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van is het Eva van Hoogeveenhofje tussen 
het Rapenburg en de Doelengracht. In het 
testament van de in 1652 overleden Eva van 
Hoogeveen had zij bepaald dat er een hofje 
van twaalf huisjes gebouwd moest worden 
voor eerlijke vrouwen boven de veertig zon
der man. Zij was ongehuwd gebleven. Reeds 
in 1654 kwamen de eerste bewoners. Regen
ten moesten volgens het testament familie
leden van Eva zijn. Lang is dat volgehouden, 
maar geen van de huidige regenten is nog 
afstammeling van de familie Van Hoogeveen. 
Overigens zijn ook de huidige bewoners niet 
meer alleen vrouwen boven de veertig zon
der man. Vrouwen onder de veertig en zelfs 
mannen komen tegenwoordig als bewoner 
in aanmerking. 

M. Mulder, Grafpoëzievan het Friese land, Bedum 
2008, 128 pp., ill.; ISBN 978 90 5294417 3. 

Na delen over Groningse en Drentse graf
poëzie is als derde in de serie een boekje over 
Friese grafpoëzie verschenen. Ook in dit 
geval betreft het een bloemlezing: er zijn 
keuzes gemaakt uit de vele gedichten die op 

Friese grafstenen te vinden zijn. Verreweg 
de meeste gedichten zijn in het Nederlands; 
slechts een enkele is in het Fries. Ook in dit 
deel ligt de nadruk op 19dc eeuwse en vroeg 
20stc eeuwse gedichten. Een mooi voorbeeld 
is dat van Jan Jans Reinders, die in 1883 op 
80-jarige leeftijd stierf: eenmaal o mensch 't 
zij slaaf of koning/ het zij uw heil fortuin of 

Gens Nostra 64 (2009) 

schijn: / eens zal een planken kist uw woning 
/ en 't linnen kleed uw tooisel zijn. 

G. Westerink, Van mis tot muze. De bebouwings
geschiedenis van Vloeddijk38, Kampen 2007, 143 
pp., ill.; ISBN 978-90-6697-189-9. 

>Vanmis 
tot muze 

do b,bouwlnri;uchiedenl~ van vt~ddijk 38 

De niet-ingewijde leek zal achter de titel niet 
direct weten dat het hier om de bouwgeschie
denis van een gebouw in Kampen gaat. De ti
tel lijkt ook raadselachtig, maar is eenvoudig 
te verklaren. De oudste bewoners van het per
ceel waren nonnen van het Brigittenklooster, 

terwijl de muze wijst op de huidige functie 
van het pand: centrum voor Kunsteducatie. 
In de tussenliggende tijd is het werkhuis, 
lakenhal en weeshuis geweest en heeft het 
militaire functies gehad als opleidingsschool 
voor militairen en militair hospitaal. Een in
teressante geschiedenis die de moeite van het 
lezen waard is. CdG 
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1111 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 
De Aschpotter (www.stichtingoudsassenheim. 
nl), nr. 23, nov. 2008. P. Langeveld: Sassenheims 
religieus erfgoed; Klassefoto's (1949, 1952]; Sas
senheim, Toen en Nu (5); G. Overvliet: Groot zang
concours in park 'Rusthoff' in 1929; A. Lelijveld: 
Kunstschilder en horlogemaker Casper Johannes 
Verlint (1883 Katwijk 1978; met kwst. (5 gen.): 
Van der Linden (te Leiden), De Graaff (te Wer
kendam), De Kleijn (te Utrecht), Brinkman (te 
Cappeln/D, Leiden)]; Joop van Hameren is niet 
meer; A. van der Geest: Sassenheim: Sagn? of Sax
nem ( deel 1). 

It Beaken, jg. 70 (2008), nr. 1/2. Temanûmer: Kul
tuer en kultueroerdracht. Hierin o.a. F. OrmelingJA. 
Vers loot: Friese plaatsnamen als cultureel Erfgoed; 
S. Was/ander: Onderwijs in Fryslan; Th. Ver/aan: 
Culturele identiteit in twaalfde-eeuws Wales. 

De Biltse Grift (www.historischekringdebilt. 
nl), 17e jg., nr. 3, sept. 2008. E. Drees: Het ontstaan 
van de Biltse kloosters. Reactie op het artikel van 
Anne Doedens; K. Beesemer: Discussie over het begin
jaar van de gemeente De Bilt; De Leyen, deel 9. 

Burgerzaken & Recht, 15e jg., nr. 10, okt. 2008. B. 
Waijers: Op weg naar eenheid in het toepassen van 
het namenrecht dat continue in beweging is;].M. 
Otten: Bezorgt de verwerking van de Ehename ons 
Kopfschmerzen?; Registratie van polygame hu
welijken; Gevolgen te late inschrijving in bevol
kingsregister. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 123 (2008) -3. 
F. Postma: Van bescheiden humanist tot vechtjas. 
Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567; A. 
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Knotter: Limburg bestaat niet. Paradoxen van een 
sterke identiteit; C. Jansen: Twee eeuwen politie
bestel en veranderend recht; Vier bijdragen over 
Hans Max Hirschfeld (1899-1961; secretaris
generaal ministerie van Handel en Nijverheid in 
WOII]; E. Buyst: Enkele bedenkingen bij de ge
schiedenis van Koninklijke Shell. 

COOG-Blick (Stichting Coördinatie Onderzoek 
Oud Geestmerambacht), 13e jg., no. 1, febr. zoos. 
In memoriam Marius Strijbis; Het Rijk der Dui
zend Eilanden (herinneringen van Jan Swart]; De 
eerste sluizen in het Geestmerambacht. 

Eigen Perk (www.alberusperk.nl), 28e jg., nr. 3, 
sept. 2008. E. Bary: De sloop van station Hilver
sum; M. vanDam:Jan van Ravenswaay [1789 Hil
versum 1869 (exm. De Blinde), schilder, tr. 1838 
Anna Cornelia de Vries uit Zweeloo]; E. de Paepe: 
Verzamelaars van oude ansichten (4). Eddie Sülz
le [met 14 afbeeldingen]. 

Gelders Erfgoed. 2008-3. Bijbels in Arnhem; S. van 
den Bergh: Arjan Vriend: een econoom op de bres 
voor cultuurhistorie; Dubbele expositie impres-
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sionisten Arnold en Edzard Koning [www.mu
seumelburg.nl]; Geloven in Gelderland; Rijk 
steunt Nieuw Gelders Arcadië [landgoederen in 
de zuidelijke Veluwezoom; met historisch over
zicht]. 

Genealogie (cBG), jg. 14, nr. 3, sept. 2008. B. Le
ver: Fries in Arhus [Pieter de Clercq (1849-1934) 
schonk de bibliotheek aldaar boeken in en over 
het Fries]; C. Gietman: De Gouden Eeuw in een 
parenteel. S.A.C. Dudok van Heel en het Amster
damse regentenpatriciaat; R.G. de Neve: Regenten 
en aristocratisering tijdens de Republiek; J. Nie
wenhuijse: De erfenis Centen. De lange reis van 
twee hutkoffers [met bezittingen van Johanna 
Geertruid Cecilia Centen (1879-1973) en haar 
stiefmoeder Johanna Roucan]; A. Kersten: Soute
neur en slager. Het pooiersleven van Engelbartus 
Knuvelder [geb. Arnhem 1851, tr. Nijmegen 1874 
Sofie Kallerhoff]; L. de Bruijn: In de schoot der fa
milie. Familieorganisaties in Nederland; K. Kui
ken: Oorkonden: de ultieme middeleeuwse bron? 
['de kunst van het afwegen van bronnen']. 

Genealogie zonder grenzen, nr. 73/74, maart/juni 
2007. Bronnen: andere parochieregisters dan die 
van DHB [Gemmenich 1709; inwoners, beroep, 
leeftijd; o.a. Malmendier, Dobbelstein, Honger, 
Lausberger, Zincken, Beije, Airtz, Hundt, Kerff, 
Klinckenbergh, Colyn, Rutten, Heusch, Mengel
bier, Schillincx]; Verv. Alfabetisch namenregister 
van de 'Capitale Schattinge' van 1663 [Landen van 
Overmaas; Kerres t/m Pas; met o.a. Kevers, Kik
ken, Klinckenbergh, Knops, Knubben, Lambert, 
Lemmens, Lenarts, Linssen, Loesbergh, Loijers, 
Ie Marischal; Maas, Van Meer, Meijers, Mens, 
Merckelbach, Moberts, Moenen, Moors, Mulkens, 
Nacken, Nelis(sen), Noe, delle Noz, Olislagers, 
Ortmans, Ourij, Pacquaij]; Verv. Akten van ver
heffing van de Keurkeulse Mankamer Heerlen 
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(1419-1482). Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Index; 
Idem: Afschrift [o.a. Van den Bongart, Van Cor
tenbach, Hoen, Van Kaldenbur/-born, Van den 
Peerboom, Van Ubachsberge]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard (Doni
zettilaan 127, 5653 CD Eindhoven), 32e jg., nr. 4, 
dec. 2008.J. deKloe: 'Het Hof' te Andel en de Heren 
en Vrouwen van Andel [rechtzetting van enkele 
verkeerde aannames; bestuurders van de heer
lijkheid Andel: de Heren van Altena (1312-1590), 
de Graaflijkheid van Holland (1590-1724); door 
koop in 1724 Hendrick Pus, Scharp (1751), Melvill 
(1780); Nakomelingen van ds. Anthony Scharp, 
predikant te Andel 1656-93; eigenaren/bewoners 
van Het Hof o.a. Pieck, Van Matenesse, Naijen, 
Leemans, der Moeyen/Dermoey]; H. W.J. Ansems: 
De oudste generaties Ansems uit Dongen [oudst 
bekende: Anscem Goertz Verstegen, te Dongen, 
vermeld 1532]; A. Neggers: Van Enetten: twee Oir
schotse broers te Rijen [Dirck Jan Frederik van 
Enetten uit Tongelre, tr. Oirschot 1663 Cathalijn 
Henrick van Gestel; nageslacht ook Van Enat
ten, Van Eijnatten]; Verv. Begraafregister Dussen 
[1757-60]; P. Sanders: Een familie Nederveen uit 
's-Gravenmoer, komend uit 's-Grevelduin-Ca
pelle [oudst bekende: Dirk Jansen van Caulick 
(ook: Kouweling, Houweling) tr.1670 Adriaantje 
Jacobs; 17e-begin 19e eeuw]; A.Th.M. Vrijhoeven: 
Genealogie van de familie Vrij hoeven [oudste be
kende: Adriaen Bastiaans van Vrijhoeven, overl. 
voor 26-7-1612]; In Memoriam Peter van Eeten 
(1933-2008). 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (Vlas
heuvel 16, 5685 CC Best; www.gtob.nl; info@ 
gtob.nl), jg. 23, nr. 1, jan. 2008. M.A.P.M. van Ier
se/: Kwartierstaat Van Iersel [Martinus M.A.M. 
van Iersel, geb. Oudenbosch 1975; -, Roodklif, 
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Scholtze ( te Udenhout), Kin, Van de Wiel ( te Haar
en), Diepens, Van Tiel (te Zeeland), Nicolaassen 
(te Uden)]; Verv. Van Rijswijk uit Oisterwijk [Van 
Rijswijck; 17e eeuw; met uittreksels uit secundaire 
bronnen]; Verv. Kwst. Bressers [o.a. Louwers (te 
Zeelst), Van der Aa (te Oirschot en Casteren), Van 
Beurden (te Helvoirt), Sweens ( te Hulsel), Meulen
broeks (te Diessen), Van Rooij (te Hilvarenbeek)]; 
Verv. Deurnese gedaagden (17e eeuw) [regesten 
criminele akten]; Aanvullingen Van Rijsingen 
[1600]; Verv. Kwst. Verouden [gen. XI-XV; o.a. Van 
den Besselaer, Avenions, Santegoets, Snoecx 
van der Santvoirt]; Verv. Testamenten voor Bos
sche notarissen (1586-1700) [Van den Bichelaar 
t/m Boor; met o.a. Van Bilsen, Van Bladel, Blom, 
Blotenburgh, (Van) Boerdonck, Boeijen, Bogaerts, 
Van Bocholt, Van Bochoven, Bolants, Boom]. 

Idem. nr. 2, april 2008. F. van Gorkum: Genealo
gie Cluytmans [onderzoek naar de afstamming 
van de Gelderse familie Klutman, waarvan de 
oudst bewezen voorvader was Jacobus Cluytmans 
(overl. Helden 1695); eerste drager van de naam 
in Brabant was Johannis de Ruth alias Van de 
Cluidt geheten Cluytmans te Deurne (ca. 1420-
1480), natuurlijke zoon van Rutger Smeyts (nat. 
zoon van Macharius de Rutte alias De Buck, pries
ter)]; Verv. Kwst. Van Iersel [gen. 7: o.a. Hobbelen, 
De Hoon, Van den Bleek, Schampers (de kw.nrs. 
112-119 zijn één cijfer opgeschoven)]; Verv. Van 
Rijswijk uit Oisterwijk; Verv. Deurnese gedaag
den (17e eeuw); Verv. Kwst. Verouden [vanaf gen. 
XVI; o.a. Van Stakenborch; aanv./corr. o.a. Van 
Bussel]; Verv. Testamenten voor Bossche notaris
sen (1580-1700) [Boor t/m Brants; met o.a. Van 
der Borght, Bosch, Boudewijns, Van Boxmeer, Van 
Boxtel, Boijen, Van de(r) Braeck(en)]. 

Gens Data, jg. 5, nr. 3, sept. 2008. A. Biesbroek: Een 
gesorteerde persoonslijst uit GDPro, hoe doe je 
dat ook al weer?; H.Janssen: Digitale bevolkings
registers op website Regionaal Archief West-Bra
bant; The Master Genealogist 7 [samenvatting 
van een beschrijving door H. Goegebeur]; Verv. Gens 
Digit@@l 18; Klein nieuws 1 en 2; Voor u gelezen 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 34, nr. 3, okt. 
2008. Jubileumnummer 45 jaar WGOD. T. Schön
wetter: Steunpilaar in het stamboomonderzoek 
[Jan E. de Langen (71)]; R. Straatman: Grensover
schrijdend onderzoek bij het CBG; J. Kaldenbach: 
Bibliotheekschatten nr; H. Metzke: Personen
standsrecht und Familiennamensführung in der 
Bundesrepublik Deutschland; Chr. Reinicke: Das 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Personen-
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standsarchiv Brühl [http://www.lav.nrw.de]; B. 
]oergens: Das Personenstandsarchiv für Westfalen 
und Lippe in Detmold. Fundgrube und Zentrum 
für Familienforschung [www.lav.nrw.de; www. 
archive.nrw.de]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (histver@ 
tele2.nl), jg. 14, nr. 3, aug. 2008. Waterleiding 's
Gravendeel; Jules Arbacht en zijn muziek; Een 
nieuwe veerweg bij het nieuwe veer [1928]; N. van 
der Wulp: Het verdwenen geld [van deurwaarder 
Cornelis van Bergen; 1765]; De 's-Gravendeelse 
middenstand in de jaren' 30 van de vorige eeuw. 

Heemkundekring De Honderd Hoeven, jaarboek 
no. 11 (1995). Korte metten. De Hoevense crimi
nele rechtspraak in de zevenriende en achttiende 
eeuw nader bekeken. De Vierschaar gespannen 
[inleiding op de Hoevense rechtspraktijk]; Hei
bel in de Heistraat [1628; Janneke Marinus, vrouw 
van Cornelis Heijnen, Cornelis Dircxen; Willem 
de With e.a.]; Een moeilijk heerschap. Een geval 
van klassejustitie? [Dirk Claessen van Ilveren
beek/van Hilvarenbeek, 1678-80]; Rattenkruid 
in de 'peeslaaij' [de schoolmeestersfamilie Van 
Roveen]; Passantenleed [o.a. Jan Clauwaert en 
vrouw Adriana van Opstal uit Oudenaarde; 1737]; 
Een brutale roofoverval in Bosschenhoofd [1740; 
slachtoffers Maria van Leijenburg (71) en zoon 
Marijnis van Flippeland (33); aanstichter Jan de 
Vroom, man van Maria Houtepen]; Voor dief
stal ter dood gebracht (Willem Mannij/Manniën; 
17 41]; Boer baddert boch ter af [boer Marinus Joos
ten Hellemons mishandelde Anthony Biemans; 
1766]; 75 Jaar tuchthuis [Marijn de Bruijn (ged. 
Sprundel 1765), tr. ald.1786 Willemijna Heeren] . 

Heem Son en Breugel, 2001, no. 1. Adriaan Kuij
ten, bestuurder in hart en nieren [geb. Nuenen 
1928; interview]. Idem. 2001, no. 2. In gesprek met 
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Everardus (Gerrit) van Eck [familie rond 1600 te 
Herpen] . Idem. no. 3. J. Dijsselbloem-Visser: Zang
vereniging 'Een van Zin' 1875-2001 [eerste diri
gent Johannes Rooijakkers]. Idem, no. 4. Son en 
Breugel in 1901. 

Idem. jg. 17 (2002), no. 1. Het Sint-Catharina 
Gilde te Son; De mysterieuze dood van Hendrik 
van Dinther [begr. Son 1782]. 

Idem, jg. 19 (2004), no. 1. Een bijzonder huis 
in Son [afgebroken in 1963; eigendom van Gerrit 
van de Ven (1755-1833), tr. 1797 Johanna van Ke
menade]; Buurt- en straatnamen (VII, slot). Idem, 
no. 2. J. Dijsselbloem-Visser: De familie Verschuijl/ 
Verschoyle, oorspronkelijk van Breugels Olen; 
Son en Breugel in 1946. Idem. no. 3. De oorlogs
jaren 1940-1944 in Son en Breugel, een impressie; 
Politiecommandant Baak over september 1944 
[Norbertus H.J. Baak, geb. Tilburg 1910]; Semina
risten in Son 1942-1944. Idem, no. 4. Son en Breu
gel in 1904; Jaartallen uit de geschiedenis van Son 
en Breugel. 

Heemtijdinghen. 44e jg., nr. 3, okt. 2008. W. Schack
mann: Het Sticht en de landbouwkoloniën [kolo
nist Jan Spel uit Montfoort; Pieter Corba/Koorba 
uit Woerden (geb. 1783, zoon van Jan Pierre Cor
baz/Corbax en Elisabeth Verbaan]; Verv. Boedel
inventaris van Hendrik Straatman, handelaar te 
tabak en tabakspijpen te Woerden, 1795 (2). 

Heraldisch Tijdschrift.jg.14, nr. 4, okt.-dec. 2008. 
C. Heystek: Familiewapen Heijstek; T. Metselaars: 
Russische stadswapens (3). Het wapen van Tver; 
M. Van de Cruys/H. Lambrechts-Augustijns: Wasze
gels in akten [in twee schepenakten uit 1663 in 
het stadsarchief van Antwerpen werden brieven 
uit 1498 en 1425 geciteerd en waszegels nagete
kend; Van Brouchoven, Van Stakenborch, Van 
Berlaer, Berthout]; A.C. Zeven: Chr. Bernhard 
& De Vries en Co.: graveurs en medailleurs; 0. 
Schutte: Het wapen van Makassar en de familie 
De Perez [op een gouden beker, in 1849 geschon
ken aan Pierre J.B. de Perez, oud-gouverneur 
van Celebes, geb. 's-Hertogenbosch 1803 (exm. 
Ie Heu) en zijn gezin]; N.J.M. Biezen: Stempel 
met alliantiewapen Van der Duyn - Leyssius; 
]. T. Anema: Het Internationale Congres 2008 in 
Québec; H.R. Bolland: Wapen Bolland [plaats en 
familie]; ].A. de Boo: Wapen Van Dugteren; U. 
Bednarz: Banierdragende dieren; W. Coolen: Het 
nieuwe 'rijkslogo' in zijn definitieve vorm; A.C. 
Zeven: Rouwwapenbord van Johan van Wanroy 
Wytenhamme, gedateerd 1587 [in museum Nai
roc te Barneveld]. 
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Historische Kring Bussum. jg. 18, nr. 1, maart 2002. 
M. van der Heide: Boekhandel Los [Roelof Los, geb. 
Leeuwarden 1863, boekdrukker > Bussum 1886; 
eerste boekhandel (Ella) in Breda 1922 geopend 
door Louis August van Reijen (1893-1971); over
names en concurrentie; Goedhart. Fels, Breijer, 
Veenendaal, Eggenkamp]. 

Ide.m., nr. 2, aug. 2002. Vrije Evangelische Ge
meente Bussum 75 jaar [predikanten Hoeken
dijk, Vasseur, Lissenberg, Ytsma, Van Petegem, 
Buurman enz.]; Drie generaties schoenmaker 
Van Eijden [19e-2oe eeuw] . 

Idem, nr. 3, dec. 2002. Hendrik Fokker de pi
neut [in 1857 (18 jaar), zoon van Cornelis Fokker, 
slachter]; Bensdorp Bussum (I) [18e-19e eeuw; vijf 
generaties Bensdorp] . 

Ide.m.,jg.19, nr. 1, mei 2003. Prins Hendrikpark
nummer [totstandkoming, straatnamen, archi
tectuur en architecten, monumentale gebouwen, 
sociale aspecten ( o.a. winkels, herinneringen), bij
zondere personen]. 

Historische Kring Laren (www.historielaren. 
nl), nr. 105, 2008-3. A. van Kessel: De ramen van de 
dames Bus [Lucia e.c. (1881) en Cornelia Maria 
(1884); exm. Van Kessel]; David Schulman (1881-
1966) vertelt over vroeger; Johannes Hendrikus 
Fekkes (1885-1933). 

Historische Kring West-Betuwe (www.betuwe
gids.nl/historie), Mededelingen, 36e jg., no. 2, 
sept. 2008. W. Derksen: Herinneringen aan mijn 
jeugd in Geldermalsen in oorlogstijd - deel 1 
[Wim Derksen (1930)]; K.]. Sijsling: Bahle en de 
vliegdemonstraties te Geldermalsen [Frederik 
Karel Bahle, geb. Utrecht 1875, ir. Staatsspoor
wegen; aviateur]; W. van Anrooij: Het wapenboek 
Gelre, een boek van Europese allure. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), Verv. Drie 
Vleutense broers Van der Wens vertellen (3, 
slot); G. en V. Voorn: Familie Van der Zouw vertelt 
over Metaalwarenfabriek H. van der Zouw in De 
Meern; Verv. Organisatiestructuur van de Johan
niter- en de Malteser Ridders (4). 

Historisch Purmerend (www. vereniginghisto
rischpurmerend.nl), nr. 27, sept. 2008. J. Otsen: 
Een Belgische vluchtelinge in Purmerend [Josep
hina Joanna Demuyer, geb. Berchem 1905, over!. 
Purmerend 1998, tr. ald. 1958 Johannes Hacken]; 
B. Vlak-Mol: De Peperstraat vroeger en nu; M. Lens
tra: Louw - Louw in Purmerend; J. van Kuier: De 
voorouders van Marian de Boer-Schouw [geb. 
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Purmerend 1956; stamreeks > Anthonius Ph. 
Schouw tr. Alkmaar 1790 Geertruij van Hees; 
kwst. (4 gen.)]; Het Molenbuurtje aan de Purmer
weg; Het Willem Eggert City Centrum; De histo
rie van de begraafplaatsen en grafmonumenten 
in Purmerend; Onbekende Purmerender werd be
kende Wormer [Jan van Hinte, 1890-1943/45]; A. 
Blonk: De geschiedenis van het muziekonderwijs 
in Purmerend; Mijn jeugd in de Hazepolder [Jaap 
Vermeulen, geb.1933]. 

Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 27 (2004). 
Mr. H.J. Steenbergen, voorzitter en kanton
rechter [te Groenlo; over!. 1977]; 'Viemheupe' in 
woord en beeld [rogge-en havermijten-vorm van 
oogstbewaring]; Zutphense weekmarkten; Ovver 
den pao! [regionale omroepen; Georg Bühren 
(geb. Wiehe 1955 )]; J. Harenberg: Vierakker [buurt
schap; het Huis te Vierakker (in 1870 afgebroken) 
is voortgekomen uit de goederen Meyerinc (ook: 
Mengerinck) en Hoveninc, in 1382 bezit van Rolof 
Veeracker, in 1546 werd erfdochter Mechtelt van 
Vieracker met het goed beleend; tr. 1552 Derck 
van Dorth tot Blankena; (De) Ruyter (1663), 
Van der Heli (1717), Van Eck (1770), Möller (1784), 
Knibbe (1794-1801), Sevink, Heuvelink, Mulderije 
en Rood (1870); Het goed Wissink met het Olde 
Spieker o.a. Wissinck, Van Bekeren, Obbekinck, 
Louwerman, Op ten Noort, Lemker van Breda, 
Lebbink, Smeek, Borgman]; Reconstructie van 
havezathe Bevervoorde te Gelselaar; Een bisschop 
uit de Liemers [Theodorus G.A. Hendriksen 
(geb. Wehl 1907, over!. 2001; exm. Kraaijvanger)]; 
Perikelen met de ruilverkaveling Duivelse Broek; 
Duiven, Groessen en 't Loo in Pruisische onder
wijsenquêtes uit 1799 en 1805; Iets over stoelbroe
derschappen in het algemeen en die in de Grote 
kerk te Doesburg in het bijzondere; Overblijfse
len uit de Tachtigjarige Oorlog op de Vrochterdijk 
te Barchem [munten]. 

Lek en Huibert Kroniek (l.p.kleppe@planet.nl). 
10e jg., nr. 3, aug. 2008. Jubileumeditie. W. van 
Zijderveld: Frans de Jong, bouwer, bankier en pu
blicist [1876 Lexmond 1942, levensbeschrijving, 
zoon van Joost Marinus de Jong tr. 1868 Maaike 
den Hartogh; zijn voorouders; zijn projecten]. 
Nieuwsbrief, aug. 2008. 

Idem, nr. 4, nov. 2008. R. Visser: Wetenswaardig
heden [het plaatselijk schuttersgilde]; Verdwenen 
gewoonten in Hei-en Boeicop (4); Uit de 'Leerdam
mer' van 70 jaar geleden; W. van Zijderveld: Willem 
van Oranje, heer van Lexmond? [ruzies tussen erf
genamen van Hendrik 111 van Brederode over het 
bezit van de Landen van Vianen en Ameide]. 
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Met Gansen Trou, ,;8e jg., nr. 6, juni 2008. M. van 
Loon: Tempeliers in Heesbeen en Heusden; Waar
om de Achterstraat vroeger Achterompad ge
noemd werd [Drunen; fietsenmaker Pieter Smits, 
families Van Bladel en Stevens]; 18e-eeuwse Hu
welijksaankondigingen van militairen in Vlijmen 
(1) [o.a. Beaart uit Leuven (1713), Siggelen (Sin
clair, Cinckeleers enz.; 1716)] . Plekbord, 29e jg. juni 
resp. aug. 2008. 

Idem, nr. 10, okt. 2008. Verv. 18e-eeuwse Hu
welijksaankondigingen van Militairen in Vlijmen 
(3) [o.a. Meesters 1748/49, Bouman uit Nieuw
kuijk (1773), Becker uit Maastricht (1776), From
man (1781), Kerst uit Rohrbach (1785), Buschkens 
uit Harlingen (1790), Lebesque uit Stevensweert 
(1790 )]. Plekbord, 29e jg., okt. 2008. 

't Olde Guet (Vredewold-West in Marum), nr. 
8, juli 2008. J. de Boer-Jager: Wat Harm Varwijk 
schreef en bewaarde [geb. De Wilp 1920 (exm. 
Linstra), dagloner]; G. Braam: Criminaliteit rond 
Marum in de Franse tijd [Willem Jans Vegten, 
1810]; Idem: Praamstra's van beurtschipper tot 
fouragehandelaar [Fokke Kornelis Praamstra en 
Tietje van der Wei vestigden zich in 1858 in De 
Wilp, komende van Jelsum bij Leeuwarden; en 
hun zoons]; Een dagloner vertelt. Harm Varwijk 
(1920-1993), geschreven in 1979; K. Vos: De 'Bult' 
van Marum [onderzoek naar de oorsprong; acht 
mogelijkheden]. 

't Onderschoer (www.heemkundedenekamp. 
nl), 3oe jg., nr. 3, herfst 2008. Voor u door u [o.a. 
Inventarisatie Joodse gegevens Denekamp (www. 
stenenarchief.org/nik.htm); Woningnood in 
Denekamp in 1922 [gezin H.G. Masseling]; Pa
ter Herman Laarhuis (over!. India); Burgemees
ter Warnaars (1856)]; Historische schetsen uit de 
gemeente Denekamp in 1858 (2) [Plaat, Tharner, 
Trenne alias Kingma, Waijenberg, Enkt]; Th. 
Blokhuis: Oprichters Sanders Supermarkten en 
Machinefabriek Sanders uit Enschede kwamen 
uit Denekamp [19e eeuw]; Bedreigde Jood kiest 
in Tweede Wereldoorlog namen van verzonnen 
Denekampse grootouders [Hugo van Win, geb. 
1921]; Emslandkampen in Duitsland 1933-1945 (2); 
]. Gortemaker: Pauselijke Zouaven uit voormalige 
gemeente Denekamp [Middelborst, Keizers]; 
Holt und Haar, eens zelfstandige gemeente; Verv. 
Genealogie Scholten/Schulten (3 - slot). 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
no. 604, 63e jg., okt. 2008. M. Verhoef: De eerste ge
neraties van de familie Koppenaal in Nederland 
(Een Vlaamse asielzoeker als stamvader van een 
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Hollands geslacht) [17e-i8e eeuw]; K.]. Slijkerman: 
Het geslacht Casteleijn uit Maasdam [17e eeuw]; 
R.A. van der Spiegel: Hofstedehuur 's Gravenzande 
1462; L.M. van der Hoeven: Ouderlingen en dia
kenen Scheveningen (1667-1677); A.B. de Haan: 
Rooms-katholieke huwelijken in Dordrecht 1781-
1795. 

lltUll,,1tc.EM:RATtr.S\'o\1'UEfA\ lll,1ri.11,,r.,A.\I. 
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Idem. no. 605, nov. zoos. H.M. Kuypers: Een 'on
grijpbare' voormoeder uit Bergambacht [Annigje 
Jans ( overl.1700 ), vrouw van Jacob Ariensz Verzee, 
waarschijnlijk dr. van Jan Wiggersz en Ariaen
tje Thonis Corver]; R. van der Spiegel: Testateurs 
St. Nicolaasgasthuis 1439-1575 [in Den Haag]; L. 
Helms van Eis: Kohier 10e penning van het nieu
weland van Mijnsheerenland van Moerkercken 
anno 1553; Varia [Jonckint, Besemer te Ridder
kerk 1571]. 

Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel.nl), 
2oe jg., nr. 3, okt. 2008. Heropening van Docu
mentatiecentrum; H. van Woudenberg: De Knoot 
[= knot (wilg), naam van een huis in de Dorps
straat, al genoemd in 1664; werd tot familienaam 
Knoot]; Jan Bakker de slager [geb. 1910, tr. 1937 
Ali van de Craats]; Slager Dirk van Dolder [tr. 
1913JeaneTh.J. vanHunnik]. 

De Proosdijkoerier (www.histver-pl.nl), jg. 24, 
nr. 3, sept. 2008. S. Veerhuis: Dorpsgenoten en het 
autoverkeer; Verzamelen als hobby (Henk Gille; 
radiocentrale]; F. de Wit: Woonwagenbewoners in 
de Ronde Venen; H. van Hilten: De Kruiskerk in 
de Amstelhoek [architect B.W. Plooij; 1926-27]; 
]. Rouwenhorst: Breken met het verleden. Voorstan
ders van het nieuwe bouwen [stationsgebouw 
Mijdrecht]; H. Baas: De Stelling van Amsterdam. 

n Sliepsteen (www.shsel.com; Enschede-Lonne
ker), nr. 95, 24e jg .• herfst 2008. R.P. van Bruggen: 

Gens Nostra64 (2009) 

Opvangkampen in Enschede tussen 1914 en 1924; 
]. Sybrandi: Uitgevers van Enschedese ansichtkaar
ten [met 15 afbeeldingen]; W.H. Nijhof Vier voor
mannen van Van Heek & Co. Anderhalve eeuw 
geleden begon de geschiedenis van Nederlands 
bekendste textielfabriek. 

Smelnes Erfskip (www.smelneserfskip.nl), 
nr. 16, okt. 2008. De laatste bewoner van 'Graet 
Haersmastate' te Oudega: Hector Livius Haersma 
van Vierssen [1790-1839]; Ir Marten Klasema, 
allround-sporter en dijkenbouwer [geb. 1912; 
exm. Zandstra]; De moord op Teade Wagenaar 
op de Slingeweg [1811-1860 (exm. Schoor); door 
Pieter Remmerts de Haan]; Veepest in de jaren 
1773/1774 (deel 2); Scheepswerf 'De Pijp' aan het 
Moleneind te Drachten [gesticht in 1902 door Be
rend Roorda (1849-1928)]. 

Stad & Ambt (Almelo; tijdelijk: www.histori
schekring.blogspot.com), 16e jg., nr. 4, okt. 
2008. Verv. Over het goed de Gladbeek en wat er 
bij hoorde (2);J. van Kooij: Dichter Jacques Bloem 
en 'der gaten gatst' [1887-1966; woonde in Almelo 
1915-17]; F.J.A. Somhorst: De geschiedenis van een 
weeshuis, een bewaarschool en de Johanna Fre
derika Peitschstichting [gebouwd 1853-55]; Verv. 
Gravenboerderijen in de Weitemanslanden II [be
woners Veerenhuis, Niphuis]. 

Stad en Lande (www.stad-en-lande.nl; Schou
wen-Duiveland), no. 123, 45e jg., nov. 2008. Een 
pinas anno 1627; A. Koppejan: Beurtvaart op Schou
wen-Duiveland; W. Kesteloo: Een honderdjarig 
huis te Nieuwerkerk (in 1907 legde Nico van Wes
ten (13) de eerste steen voor het huis van zijn tante 
Klaasje Zeijler-van Westen; in 1932 gekocht door 
smid Willem M. Kesteloo]. 

Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechteneem. 
nl), 26e jg., nr. 3, sept. 2008. Special: Bussum. 
Identiteit & Geschiedenis. Hierin o.a. De Tachti
gers en het Gooi; M. Heyne: Bussum en de Refor
matie 1570-1796; R. Hehenkamp: Het trappenhuis. 
Verkenning van het rijke roomse leven in Bus
sum tussen 1920-1970; N. Krijnen-van Gag: Waar 
zijn de Bussumse boeren gebleven? [o.a. Geun, 
Bram, Krijnen];J. Groeneveld: Bussum op de kaart 
voor 1800. Oude wegen in Bussum en naaste om
geving. 

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 134, jg. 44, 
aug. 2008. J. Groenendijk/K. Emmens: Zes eeuwen 
kanunnikenhuis. De geschiedenis van Kerkplein 
17 te Zaltbommel [bewoners: Johannes Moliaert 
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(1510), Aert de Man (overl. 1541) en dochter Jo
hanna de Man tr. Rutger van Dieden; familie De 
Gay, Schoock (18e eeuw), enz.]; Terug in de tijd: 
een kijkje op de Omhoeken in 1861; Nieuws van 
het Streekarchief Bommelerwaard [ www.streek
archiefbommelerwaard.nl; Bijzondere fotocol
lectie Stoeterij De Rietschoof; Indexering Bevol
kingsregisters; Burgerlijke Stand gedigitaliseerd; 
Beeld bank Bommelerwaard]. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl), jg. 33, nr. 5, dec. 2008. P. van Gaaien: Kwartier
staat van Steventje Pol [1902-1996; -, Van de Kuit, 
Schut ( te Otterlo), Verschuur ( te Barneveld), Haze
leger, Van Ark, Bunt, De Ruiter (te Putten)]; B. van 
den Enk: Kwartierstaat Johannes Smit [1918-2002; 
Smit (te Leiden), Van Turenhout, Van Houtum, 
Zweekhorst, Mulder (te Apeldoorn), Van Amers
foort, Timmer (Timmer Arends; te Olst), Hulseg
ge]; Verv. Kwsc. Van Buren; Klaasje Jansen, haar 
ouders en haar erfgenamen III. Reacties; J. van 
de Water: De eerste 5 generaties van het geslacht 
'Van de Water', afkomstig uit Brummen [17e-18e 
eeuw]; D. Snieder(P. van den Born: Stamvader van 
de families Van den Esschert en Van den Esker 
[17e-18e eeuw]; C. Klomp!]. Hamaker: Parenteel van 
Derk Berendsen (Berncs) van Silwoudt [er. Ben
nekom 1732 Rijkjen Elbertsen; (Van) Silfhout, 
Selfhout, (Van) Zilfhou(d)t; geknot parenteel mee 
Koppius (2oe eeuw)]. 

Vircus. jaarboek voor adelsgeschiedenis, 14 (2007) 
[ 2008]. R. van der Laarse: Vircus en distinctie: de rid
ders van de Republiek; B. Aarts: Motce-and-bailey 
castles of Europe. Some aspects concerning cheir 
origin and evolucion; K. Kuiken: Laatmiddeleeuw
se dames. Van genealogie naar groepsportret [au
teur wilde onderzoeken 'hoe de voormoeders van 
een modale laatmiddeleeuwse Hollandse edel
man tot dusver genealogisch zijn beschreven'. Als 
steekproef nam hij de zestien kwartieren van Ste
ven van Raap horst (1441-1472). Van diens vijftien 
voormoeders zijn er dertien in de genealogische li
teratuur terug te vinden; filiaties nader bekeken]; 
].E.A. Kroesen: Erecempels voor de adel. De mani
festatie van de Ommelander adel in het interieur 
van Groninger kerken (1500-1800); Th.H. vonder 
Dunk: Personenliften in paleizen. Een uitvinding 
van Leonhard Christoph Sturm voor vermoeide 
vorsten in de vroege achttiende eeuw; A.P.R. Ja
cobovits de Szeged: Meer dan 'Zwetschkenbaronen' 
en 'Sehadler'. Het adelsbeleid van keizer Franz 
Joseph I in Oostenrijk en Hongarije (1848-1916); 
D. Rewij'k: Sport voor iedereen. F.W.C.H. Baron 
van Tuyll van Serooskerken en de Nederlandse 
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sportwereld [1851-1924; oprichter Noc]; G. Norrby: 
Nobility under transformation. Noble scracegies 
and identities in nineceenth century Sweden. 

Westfriese families (www.westfriesefamilies. 
nl), 49e jg., no. 4, dec. 2008. Om de thee in Berk
hout rond 1903 [het gezin van Pieter Meereboer 
en Aaltje de Vries op de foto; er. 1868]; NN: De vier 
malcontenten uit 1711 [Hartje Freeksz Bocht (ca. 
1656-1712), Wouter Broersen Tulp (ca. 1656-1714), 
Harmen Pouwelsz Deen (ca. 1647-1721), Volkert 
Heertjes Oudts (ca. 1651-1723) en hun gezinnen; 
oud-katholiek te Westeinde]; F.P.A. Steijnen: On
bekende bronnen op een genealogische dag [ge
gevens uit R.P. Swieringa, Dutch emigrants to the 
United States ... ]; P. Nan: Wie is 'dove Joris'? [Joris 
Jansz de Boer er. Blokker 1751 Grietje Jans Ettes]; 
E. Dekker: Genealogen over hun hobby (30: Hans 
Avis; Verv. Kwst. R.T. Bruin; D. van Wagtendonk
Hoogkarspel: Genealogie van Willem Volkertsz [er. 
Aafje Jans; zoon Jan, ged. Hoogkarspel 1721; nage
slacht noemt zich Hoogcarspel]. 

Zeeuws Archief Nieuws. nr. 40, dec. 2008. Zelan
dia Illustrata digitaal raadpleegbaar in Zeeland in 
Beeld [www.zeeuwsarchief.nl > afbeeldingen]. 

Zeeuws Erfgoed. jg. 7, nr. 4, dec. 2008. Gemeen
tearchief Tholen [Hof van Tholen 2, 4691 DZ 
Tholen, cel. 0166-668248; archief@tholen.nl]; 
Bedreigd erfgoed [voormalige calicotweverij in 
Zierikzee, opgezet rond 1839, door de broers Sa
lomonson uit Almelo]. 

Uit onze afdelingsbladen 
Apeldoorn e.o., 2008, no. 4. Van de voorzitter: het 
project Genetische Genealogie; Van de redactie: 
uit eigen onderzoek en de inhoud van dit blad 
[o.a. Versteegh te Genderen, Dreger en Tromp 
te Velserbroek en het effect van het lezen van de
ze rubriek;-)]; F.C. Nelis: Van Nassau tot Oranje
Nassau [verslag van een lezing, gehouden door 
W. Kroon]; Computergenealogie en GensDacaPro. 
Aantekeningen van de voordracht door Bas Wil
schut. 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Liemers. 
16e jg., nr. 4, dec. 2008. Opgevoed door vreem
den; kettinghuwelijken (3) [Van Keulen, De Wit, 
Aleven, Vriezen; te Gendringen, 19e eeuw]; Verv. 
[geknot] Parenteel Weijers/Wijers. 
Delfland, jg.17, no. 4, dec. 2008. Wim van Bavel en 
genealogisch voorstellen; J. W. Gouw-Boer: De ma
trilineaire lijn van Rianda Pel [geb. Almere Buiten 
1998; Gouw, Boer, Bakker (2x), Van Wijngaar
den, Van Noordennen, Langerman, Pierhagen, 
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Verschoor (te Giessendam)]; K.]. Slijkerman: Een 
signalement van Tsaar Alexander I van Rusland 
(1777-1825) uit 1814; P.H.H. Scharp: De relatie Bolle 
- Dozy. Deelgenealogie van Adriaan Dozy [Lei
den 1851-Zeist 1934]. Deelgenealogie van Maarten 
van den Bent [zoons Sion (geb. Haarlem 1840) en 
Nicolaas Johannes (geb. ca. 1848)). Deelparenteel 
van Gijsbertus J.W. Koolemans Beijnen [zoons 
geboren te Den Haag 1843 en 1854]. 
11 en 30 (Friesland), afl. 53, jg. 14, nr. 1, jan. 2009. 
Thema: Friezen om utens. In memoriam Sara 
Kok-Draijer (1918-2008); Korte bijdragen betr. 
Dooitske Terpstra (1895-1983}, Dijkstra te Kou
d urn, Klaaske Terpstra ( 1886-1923 ), Minne de Boer 
(1884-1927), Syb randt de Hoop (1821-1903), Lijkele 
Faber (1845-1937), Scholten te Amsterdam, Alida 
Riesewijk-van der Meer (1843-1932), GerrytJans 
Voormeulen (1755-1841), Jan Tietes Bosgra (1782 
doopgetuige in Amsterdam); H. Faassen: Franeker 
poorters van Zierikzee [1775; twee zoontjes van 
prof. Antonius Brugmans (1731-1789) en Johanna 
F. Manger (uit Maastricht)). 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 11, nr. 4, nov. 2008. 
Vastlopers (I};J. van Laar: Het mtDNA en de Matri
archale stamreeks van GodfriedJozefEgidius van 
Laar [geb. Voerendaal 1937; Lipperts, Wintgens, 
Boormans, Mechgels, Smeets, Houpperigs, Coig
naerts]; M.H.M.N. Senden: Genealogie van Joseph 
Kreukels uit Brunssum [1875-1939; stamreeks > 
Gerhard Kruckel (zn. van Mevis), te Tripstadt, tr. 
voon625 Mettel Teutler; ookKruijkels, Cryckels); 
A. Griens: Gedrukte waarheid? [krantenknipsel op 
naam van Antonetta Griens 1904; na onderzoek 
bleek de naam een zetfout voor Ariens]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
40, jg. 10, dec. 2008. A. Duijf Tilburgs project 'Ge
boren in 1809' van start; C. van der Heijden: Tilburg 
in 1809 [o.a. wollenstoffennijverheid); Heem
kundekring Udenhout - Biezenmortel [met 
Heemcentrum 't Schoor: http://home.planet. 
nl/- schef564/schoor/home.html ); Sj. Tromme
len: Meerdere afstammingslijnen van G hijsel Back 
[via Van Laarhoven, Coomans/Kooijmans, Leij
tens, Trommelen]; P. van den Sanden: Leden op in
ternet: Marinus van denAkker;A.Lewe: Het Stads
archief Oss (gevestigd Pepers traat 1z; oudste ver
melding van het pand 1625: Strick, Van Heumen 
(1654), Biedijx (1697); het archief is onderdeel van 
Museum Jan Cunen; www.stadsarchiefoss.nl); 
Verv. De stam Didden uit Hedikhuizen ( 4-slot). 
Hollands Noorderkwartier, afl. 76, dec. 2008. B. 
Lems: Genealogie Pot te Alkmaar [oudst bekende: 
Paulus Jansz otr. Alkmaar 1640 Jitje Frans];]. Dem
mers: Kwartierstaat Demmers - Ho( o )gerwerf [Jan 
Demmers, geb. Rotterdam 1939; 5 gen.:-, Hoog-
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enberg (te Sluipwijk), Hoogerwerf (te Bleiswijk, 
Rotterdam), Van der Staal (te Gouda, Rotter
dam)); P. Schager: Op zoek naar Pieter Frederiksz 
Smit [geb. Koedijk, ged. Alkmaar (ev. luth.) 1755; 
exm. Rikkers); Nakomelingen]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 50, 15e jg., 
no. 4, dec. 2008. R. Komen: In het spoor van de Ge
broeders Grimm [verslag van een lezing over zijn 
werk bij het Meertens Instituut; soorten volks
verhalen, verhalen verzamelen (voorbereiding, 
vragen), uitwerking]; B. Pater: Neeltje Pater [1730-
1789 (exm. Mars), tr.1766 Cornelis Schoon]. 
Kempen- en Peelland, jg. 16, nr. 4, dec. 2008. 
A.C.M. Neggers: Heijlgenen uit Oirschot [oudst be
kende: Arnt Heijlgenen, in 1459 vermeld als Aert 
Heilwig Ghenen soon; nageslacht noemt zich 
Van de Scoet, Van de Schoot; 15e eeuw]; W. van 
Haeringen: Antony Geraets, een Limburgse voor
vader uit de 18e eeuw. Een zoektocht naar zijn 
herkomst, zijn leven en zijn nageslacht. nr. In de 
kolonie Frederiksoord [ook: Gerards]; A. Wijnen: 
Russische spoorwegobligaties. 
Koggenland, jg. 23, 2008/4. Transcripties van 
Duitse DTB's [door G.J. Voortman; uit ev. luth. 
doop- en trouwboeken van Bippen]; H. van den 
Broek: Van Lieshout tot Grootenhof [afstam
mingsreeks van Machiel Lieshout (geb. Utrecht 
1847) via Meijer (te Hoorn), Schermer, Dyterman/ 
Deuterman van Antje Teunis Grootenhof, tr. 
Hoorn 1696]; L. Kukler: Je zult ze maar kwijt zijn 
[notities uit Oud Rechterlijk Archief Schiedam]; T. 
Plug: Koninklijk uitstapje van Westfriese familie. 
Parenteel van Maarten Sjouke de Vries (I} [1760 
Enkhuizen 1838; met Bakker, Blomberg, Van 
Bleisem, Vlaar). 
Kwartier van Nijmegen, jg. 17, nr. 4, dec. 2008. 
Interview met Bep de Lang 'Het was heel aan
grijpend om de slachtoffers van het bombarde
ment in te voeren'; H. Fransen: Een Nijmeegse 
volkshuisvester in opa's tijd [woningvereniging 
Nijmegen]; E. Kam: Thijnsen of tienden [Derck de 
Vries wedr. Margaretha van Salinger, Jacobus 
Lobberich, erfgenaam van Margaretha Sloots; 
transport 1730); Kwartierstaat van Elisabeth de 
Lang [geb. Nijmegen 1942; 6 gen.: De Lang (te Ros
sum), Van Dockum (te Driel), Van Haaren, Van 
Dockum]; Archiefvondsten. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 50, dec. 2008. 
Verklaringen te Mill [Van Walsem 1795, Van de 
Santvoort 1804); Notariaat Mill [o.a. Pluk 1821, 
Van Overbeek 1825, Strijbosch 1838, Van Dom
melen 1841]; Brieven aan de gouverneur (5) [o.a. 
Overzicht veldwachters in 1824); Parochiegeschie
denis (22): Reek [met pastoors 1622-heden en ka
pelaans 1776-1871]. 
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NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 23e jg., nr. 
1, dec. 2008. Voor u gelezen in het Noord Hol
lands Archief; M. W. Bohan: Problemen bij het vin
den van Joannes Petrus Bohan [ged. Rotterdam 
1789, ook bekend als Massiro, Ma(r)chereaux, 
Machero, ill. zoon van Catharina Bohan (Boe
kaan, Bochan)]; Verv. Walvisvaarders uit noorde
lijk Noord-Holland 1770-1803; P. Zeeman: Een huis 
verkocht in 1787 [Abraham Schoon verkoop aan 
Abraham Walig; met notities betr. in de akte ge
noemde personen]. 
Roots @Groningen, jg. 16, nr. 1, jan. 2009. In me
moriam Roel Roggema; A. Veldhuis: Hobby uit 
hobby. Leo van der Linden en ... [geb. Nijmegen 
1963; interview]; R. Remkes: Unne Bungers en zijn 
zoonJurrien Unnes uit Westerlee (Onno Bron gers 
enJurrien Onnes) [met fragmenttorMull; teDör
pen-Müll/D; eind 15e-begin 17e eeuw]; Naamslijs
ten XIX. Willekeur voor de schippers van de beide 
Oldambten en Westerwolde, 1737;A. Veldhuis: Pro
tocol van criminele zaken [een keuze van een paar 
zaken o.a. Van Groningen (1616), Uddingh (1675), 
Thijlebaert (1686), Hooghkamer (uit Amsterdam, 
1703), Hugting (uit Leeuwarden, 1750), Murquet 
(1789), Verschuille (1810)]; P.J.C. Elema: Hanko 
(Appingedam) [19e eeuw]; W. Bodde: Stamreeks 
De Haas [nageslacht van Catharina de Haas, geb. 
Oude Linge (Hannover) 1801, over!. Finsterwolde 
1866, ongehuwd]; Groningse militairen in het 
Staatse leger vóór 1795 (III) [http://groningen. 
ngv.nl]; bij de foto van Leo van der Linden [foto's 
van zijn overgrootouders en die van !reen Wüst: 
Gerhard H.G. Covers en Auguste e.c. Bisping, 
tr. Mettingen 1891]; Allem@@l digit@@l (26). 
Twente Genealogisch, 24e jg. (2008), nr. 4. L.J.M. 
Nahuis-Hiimmels: Schandaal in Oldenzaal - 25 ja
ren procederen over een huwelijk [Geertruid ter 
Ellen, zoon Gerrit Johan, geb. 1765, vader Ber
nard Hummels (tr.1789 Christina F. Pröbsting); 
met afstammingsreeks Hümmels/Hommels]; 
F.J.M. Agterbosch: 15 jaar Stichting Genealogi
sche Werkgroep Twente (sGwT); J. Netelbeek: Het 
dragen van trouwringen; F. Haverkate: De Naam 
Haverkate; Naam en geschiedenis van de 'Haar
mühle' [te Alstätte; landgoed 'Haer'; bewoners 
droegen de narnen Ter Haar, Ter Haes, Terhaar, 

Haring, Haringmann, Haarman(n)]; G. Schepers: 
Een bijzondere koopvrouw van linnen en band 
[Gesina Korte, geb. Muhlenberg bij Esterwegen 
1842, tr. 1883 Harm Hohenkamp]; H.H. Schurink: 
Avontuur met nederlage. Smokkelen in de eerste 
wereldoorlog. 
West Noord-Brabant, jg. 18, nr. 4, nov. 2008.A. van 
Meer: Nieuw Vossemeer herrezen uit het water; 
F. Buijs: Fragment Baerlemans (en variaties) [te 
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Meerle; 17e-18e eeuw]; Regionaal Archief West
Brabant. Digitale bevolkingsregisters op website 
[www.regionaalarchiefwestbrabant.nl]; A.F. 
van Elshout: Kwartierstaat Marinus Petrus Els
hout, deel 1 [van zijn kinderen; tr. Zevenberg
schen Hoek 1919 Evelina Maria Lips;-, Sigelinski, 
- , Govaers]. 
ITsseldelta, 22e jg., nr. 4, dec. 2008. F.A. Naafs
Loman: Genealogie van Willem Gerrits Loman 
[bouwman te Daarle gem. Hellendoorn 1737, tr. 
Mechtelt N.]; F. Arink: Reactie op het artikel over 
Kuinre [Arink]. 
Zaanstreek-Waterland, afl. 75, dec. 2008. Verv. 
Herinneringen en lotgevallen mijner dienstja
ren (3) Willem Bruijn; J. Booij: Achtergronden bij 
Willem Bruin. Parenteel van Huibert Bruijn [ tim
merman te Spijkerboor/Starnmeer (Jisp) 1839-
1844, tr. Adriana Ernsting; Stil, Hop]; Verv. Kwst. 
Veronique Blok (8) [veel kwartieren te Gouda, 
Wuillemin (te Mieriez/Zw), Klingmeyer (te Ge
hrde), Van de Walle (te Leiden), De Gorter (te 
Wormer)]; P. Groen: Kwartierstaat van Peter Adri
aan Groen [geb. Den Haag 1955; Groen (te Ven
huizen),Jansen (te Den Haag), Brauch en Wieder 
(te Mosbach/Baden; niet verder uitgewerkt)]; K.E. 
Veendrink-Fontijn: Kwartierstaat van Karin Eliza
beth Fontijn [geb. Portland/Austr. 1953; Foncijn 
(te Wormer, Westzaan), Eijdenberg, Draijer en 
Snaper (niet verder uitgewerkt)]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, 45e année,juin 2005. 
Obituaire de la paroisse de Louveigné [1673]; 
Complémencs sur des families (o.a.) de Malvaux, 
Quoilin alias Malvaux (dit Paradis), Abraham, 
Barthélemy, Ie gros Servais, Waucomont, Goffard, 
Hackin, Etienne/Stienne; L' exploitation char
bonnière à Romsée durant l' Ancien Régime; Ho
micides [o.a. d' Elheur, Zigot]; Descendance de 
Pirson del Brouck [de Thier, Thiry, Drolenval, de 
Bebronne, Toulmonde, Gérard, de Fays, Lejeune, 
Stockis]; Origine d' une familie Leroy de Mortier 
et de son patronyme [Josselet]; Aanv./corr. o.a. 
Pirard, Sion, Troisfontaines, Delvaux, Rogister, 
Delbrouck, de la Haye, Polinar, Lejeune, Lacros
se; La communauté de Gomzé de 1790 à 1794. 

Idem, sept. 2005. Verv. Genealogie Lebois; Do
cuments nouveauxsur !' exploitation charbonniè
re; Complémencs sur des families o.a. Brochar( d), 
Fraikin, Georis, Jas par, Moreau, de Battice, Heine 
alias de Hack, Neufcour, Noë!, Petit (de Colomb) 
met Warimont; Faits divers [o.a. Maigret, Del
chief, (de) Chawistrée, Bragerd, Quoidbach, Ve
cuelay, (de) Halleux, David, Bellefontaine (met: 
de Gurné), Nanson, Bontemps, Cranshoff, Ste-

Gens Nostra 64 (2009) 



ven (met: Lens, Lahaye), Doudlet, Rogister, Hen
rard, Defayay/de Fayay]; Thomas Doutrepont 
Ie goherlier de Clermont, trisaïeul du mucicien 
André Grétry [tr. Jehenne Craheau, over!. 1630, 
tr. (2)Jehenne Larondelle/Laronneux, weduwe in 
1650]; Recherche sur la familie ... Dedoyard; Ana
lyse de la peste de 1668 et 1669 à Fléron; Notes sur 
des families o.a. Broquet/Bertrand, Sodar, Closet/ 
Closset, Delhez, Daigneux, Loison; Passeports 
[1796]. 

Gentse Cadenas (http://www.vvfgent.be), jg. 
XXVII, nr. 4, nov. 2008. In Memoriam Jules van 
Hecke (1924-2008); Wat kostte een begrafenis in 
Oostakker in 1684?; Informatie via bronnen als 
Staat van Goed en Raad van Vlaanderen; Over
leden militairen in Franse dienst 1812-1815 [uit 
Oost Vlaanderen]; De pastoor van Oostakker de
poneerde een dubbel van de parochieregisters bij 
de Schepenbank in 1712. 

L' Intermédiaire/De Middelaar, No. 377, Ao. LXIII, 

sept.-oct., 5/2008. G. Waltenier: Apropos du Casino 
montois et de ses sociétaires (1851-1872) [gegevens 
van de leden (veelal geboren te Mons): Accarin 
t/m Destombes ]; Verv. Descendance de Louis Ker
tenmon [Quertemon(t); 19e eeuw]. 

Idem, No. 378, nov.-déc., 6/2008. P. Wilkin: Le 
massacre de villageois hesbignons après la ba
taille de Fleurus du 29 août 1622; Verv. Apropos 
du Casino [Dethuin t/m Ziane; voorts militai
ren (van meer diverse herkomst), o.a.: Henri An
toine François Lambrechts (geb. Valkenburg 
1803, over!. Baarlo 1876; exm. Smeets), Napo
léon Joseph Mataigne (geb. Nieuwendam 1808, 
over!. Beaufort/Lux. 1874; exm. Loof),Jean Egide 
B.A.A.J. baron van Erp (geb. Baarlo 1800, over!. 
Gent 1875; exm. Van de Voorst van Schade
wyck), Jean Henri Leunis (geb. Maastricht 1811, 
over!. Gent 1884; exm. Wauthier), Auguste H.M. 
Poplimont (geb. Zutphen 1816, over!. Mechelen 
1878; exm. Lecerf, tr. Ath 1842 Régine M.A. Pa
ris, geb. Grave ca. 1820, exm. Dequay), Henri de 
Borst (geb. Woudrichem 1795, over!. Luik 1863), 
Gérard Grégoire (geb. Maastricht 1811, over!. Mo
lc:nbcek 18<55; exm. I~loekers), Antoine Cabaret 

(geb. Bergen op Zoom 1816, over!. Leuven 1888; 
exm. Laureys), François G.P.H.J.F. Gillon (geb. 
Maastricht 1821, over!. Antwerpen 1904; exm. De 
Quaita), Antoine R. van der Grinten (geb. Venlo 
1815, over!. Antwerpen 1863; exm. Willemsen), 
Guillaume Daine (geb. Breda 1815, over!. Mons 
1872; exm. Geysker), Jules Ph.A. Roffiaen (geb. 
Gouda 1815, over!. Leuven 1870; exm. Lemaire); 
met een lijst van nakomelingen, die een studie-
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beurs aanvroegen w.o. Jean Louis Sadé (Venloo 
1824) en Pierre Victor Wattecamps (Maastricht 
1821)]; M. van Welkenhuyzen: De feminis illustri
bus. Une dame hors du commun: Sa:ur Emmanu
elle (Madeleine Cinquin, 1908-2008) [met kwst.: 
Cinquin, Dreyfus (uit Hagenau), Lenssens (uit 
Dendermonde), Despret (uit Mons)]; Mariages à 
Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Géry 
(1603-1696) [Abbeel t/m Berteau]; Dispenses 
matrimoniales pour l' archidiaconé de Hainaut 
(XVIIIe siècle) [Bourguignon, Dewatines, Gravis, 
Dassonville, Henau, Duvillers, Lambert, Fievet, 
Delhaye]. 

De Rode Leeuw (http://www.vvf-limburg.be), 
jg. 39 (2008), afl . 4. F. Walhof: Limburgers Peters in 
het Twentse land [Peter Peters (uit Herten) en Ma
rie Catherine Casters ( uit Hasselt/B) kwamen met 
hun kinderen rond 1828 in Borne wonen]. Genea
logie van Erneste/Evard Peters [won. Zepperen, tr. 
voor 1719 Elisabeth Men ten (1682-1750 )]; Kroniek 
van de familie Langers ( deel 2); M. Vanmuysen: Een 
kattebelletje [onderzoek naar de herkomst van 
Nicolaas Peyffers (Peffers, Peuvers, Peviers, Pee
riers enz.), tr. (1) Zepperen 1763 Anna Margarita 
Schurmans]; Verv. Kwst. Bleus [voorn!. te Wel
len]; Antw. Meuffels - De Leur. 

Vlaamse Stam, 44e jg., nr. 5, sept.-okt. 2008. P. 
Heyrman: De 001s-databank. Nieuwe ontwikke
lingen in zake contextuele erfgoedontsluiting [te 
gebruiken voor 'het opzoeken van organisatori
sche en biografische (basis)informatie, het trace
ren van erfgoedgehelen (archieven/periodieken) 
en/of voor de consultatie van de primaire ont
sluitingsinstrumenten'. Er worden systematisch 
verbanden gelegd tussen bronnen; 'de initia
tiefnemers willen het apparaat ontwikkelen als 
informatieknooppunt in een breed netwerk van 
contextuele gegevensverzamelingen'; veel gege
vens staan ook in Archiefbank Vlaanderen; www. 
odis.be]; M. Vermote: Archiefbank Vlaanderen. 
Een goede investering voor genealogen [men wil 
een duurzaam en geautomatiseerd register van de 
Vlaamse private archieven realiseren, een 'gouden 
gids', die onderzoekers op een eenvoudige manier 
leidt naar interessante bronnen]; R. de Brabandere: 
De Brabandere, een familie van grafelijke bal
juws en ambtenaren (13de, 14de en 15de eeuw); 
G.L.H. van Damme: Antwerpen 'Heylich Graff' ook 
'Berch van Sinay', Prinsstraat 11. 'Hof van Lyer' 
ook 'Engelshuys' Prinsstraat 13 [eigenaren/bewo
ners (16e-) 18e-2oe eeuw]; L. Lefevere: Stam 3. Het 
enige Vlaamse genealogisch computer program
ma; J. Mertens: De Franse volkstelling van Helch-
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teren in 1796; R.M. Jammart: Huizingen. Status 
Animarum 1705 en 1717; L. de Backer/R. de Meirs
man: Onze kwartierstaat: Emmanuel Joannes Ne
pomucenus de Gendt [Sint-Niklaas 1738 - Parijs 
1815, graveur; 7 gen.: -, Wintens, Zegers/Segers, 
Van Goethom; de kwn. te Sint-Niklaas werden 
verder uitgewerkt); Verv. 'Antwerpenaren' - van 
waar kwamen zij en waar gingen zij heen? 

Duitsland 
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeut
scher Familienforscher e.v., Sitz Herne,Jahr 2008, 
Heft 3 von 4. Tomaszów Maz [gemeente in Po
len; graven uit 1e wo); Alte Gräber in Barkenfelde; 
Gymnasium Joachimsthal [leerlingen 1878 met 
plaats van herkomst); Matrikelbücher der Münch
ner Kunstakademie [drie eerste digitaal: http:// 
matrikel.adbk.de); Bronnen uit Wreschen en 
Nekla Hauland (Polen) online (http://www.ole
dry.nekla.pt/news/arch3.php#window ; Poolse 
genealogie-site: genpol.com). 

Archiv für Familiengeschichtsforschung (www. 
aff-zeitschrift.de ), 12. Jg., Heft 1/2008. Het uitge
ven van dit tijdschrift werd overgenomen van C.A. 
Starke Verlag door Verlag Genealogie-Service.de 
GmbH, nu in groot formaat en geheel in kleur. 
]. Heinzelmann: Rund urn einen Mömpelgarder 
Kanzler: Die Familien Zenger und Stoffel [16e-
17e eeuw]; Idem: Die Dienerschaft in Mömpelgard 
1608; Adel an der Friedenskirche zu Schweidnitz. 
Abschriften aus den Totenbüchern (Teil 2) [1818-
1838 -1865 -1893); H.-C. Samighausen: Ein Bildnis 
des 1933 pensionierten Leipziger Reichsrichters 
Conrad von Kienitz [1828-1892; familie Kienitz 
afk. uit Kreis Soldin/Neumark); L. von Lehsten: He
raldik unter der Lupe. Die Ahnenprobe der Maria 
Elisabeth Gräfin von Ulfeld (1747-1791), ultima 
familiae [met wapentafel in kleur); In memoriam 
Wolfgang Sydow (1911-2007) [met kwst.: 6 gen.:-, 
Zelle (te Lübbecke/Westf.), Becker (omg. Halber
stadt), Berner ( te Stettin)]. 

Familienforschung in und urn Osnabrück, Heft 
25, 7. Jg., Juli-Aug. 2007. Stammtafel von Joseph 
westermann [te Düstrup; stamreeks > Albert 
Westermann tr. rond 1590 Hilberta Berner]; Bre
mer Passagier listen 1920-1939 [personen uit Osna
brück; Albinger t/m Christmann]. 

Idem, Heft 26, 7. Jg., Okt.-Dez. 2007. Vorfahren
liste von Susanne Christine Holstein, Teil I [met 
Launhardt, Ahles, von Elten ( te Krefeld)]. 

Genealogie, Band xxrx, 57. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 
2008. G.-H. Zuchold: Der Sarkophag des Stephan 
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Melchior von Arnim im Turm der Festung Peitz 
[1619-1660; met schema's kwartierstaten (4 gen.) 
met wapenafbeeldingen van zijn ouders v. Arnim 
en v. Katte, van een nicht v. Katte, en van Arndt 
H. von Tresckow); U. Hagner: Die Malerfamilie 
Richter zu Langenberg, Altenburg und Schleiz 
- wohl Stamm - bzw. Nebenlinie der berühmten 
thüringischen Künstlerfamilie Richter; D. Gilles/A . 
Michaelis-Gilles: Die Forschungen von Hans Tho
rald Michaelis zu den Familien Michaelis, von 
Boehmer, von Görschen und Weitbrecht; Verv. 
Amtsjuristen. 10. [1649-1852 in Diepenau bij 
Minden; Cordemann, Reinecke, Heidelmann, 
Grisebach, von Wissel, Schade, Kannengielser 
enz.]. 11. [1688-1859 te Kloster Ebstorf bij Uelzen; 
Vasmer, Gerke, Enckhusen, von dem Bussche, 
Kumme, Koek, Klare, Werner, Sarnighausen, Lan
ge, Pezold enz.]; Verv. Verwandtschaftskreise. III. 
Der nordhessische Familienkreis Kauffmann -
Raschmann - Becker - G raff - Scheuch. 

Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschich
~ 76. Mitteilungsblatt, Herbst 2008. J. Norden: 
Legenden und Wirklichkeit - eine überfällige 
Revision der gängigen Geschichtserzählungen 
über Friedrichstadt [o.a. reders en schippers in 
Friedrichstadt 1622-1635); K. Michelson: Der Gold
schmied Anthony Hane alias Hahne, Han, Hann, 
de Han und sein Huldigungspokal [ged. Lübeck, 
begr. 1711]; Die obstinaten Quäker [1692]; Chris
tian Ulrich Beccau [1809-1867]. 

Der Herold(www.Herold-Verein.de ), N. F. Band 
17, Heft 3, Jg. 51 (2008). P. Bah/: Adresskalender 
und verwandte Periodika in der Bibliothek des 
Preufsischen Staatskanzlers Hardenberg; A. Nie
mann: Adress-, Hof- und Staatskalender in der 
Anna Amalia Bibliothek in Weimar. 

Hugenotten, 72. Jg., Nr. 3/2008. A. Flick: 'Der 
Celler Hof ist ganz verfranzt'. Hugenotten und 
französische Katholiken am Hof und heim Mi
litär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig
Lünenburg [Desmier d' Olbreuse, de Robethon, 
Chappuzeau en vele anderen]; Wandern auf den 
Spuren der Hugenotten; Calvin-Jahr im Internet 
[www.calvino9.org; www.calvijn2oo9.nl). 

Idem, Nr. 4/2008. S.A. Burggraf: Entstehung 
und Entwicklung der Hugenottengemeinde 
Daubhausen-Greifenthal; Chr.L. Grifjiths: Marie 
Dentière - die Genfer Reformation in weibli
cher Perspektive [vermoedelijk geb. Tournai rond 
1495, over!. 1561; tr. (1) Simon Robert, tr. (2) Antoi
ne Froment); A. FUck: Die 13 Kinder des Ahlener 
Oberhofmeisters und Amtsvogts in Winsen Ga-
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briel de Vilars-Malortie und seiner Frau Marie 
Julienne d' Esquet de Belleville [1683-1696]; Ein 
Bliek in die Geschichte der Stadt Frankenthal. 

Mindener Beiträge, Band 30 (2008). Bei Inuit und 
Walfängern aufBaffin-Land (1883/1884). Das ark
tische Tagebuch des Wilhelm Weike [geb. Häver
stadt bij Minden 1859, huisbediende, begeleider 
van wetenschapper Franz Boas]. 

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 76-77, Juli
Dez. 2008. über den Ursprung der Bauerschaft 
Westrup; K.H. Neufeld: Zum Namen Neufeld; P. W. 
Wahl: Der Status Animarum von Schledehausen 
aus dem Jahre 1831; Familien unserer Heimat V. 
Nieberg [18e eeuw]; H. en E. Riedemann: Ahnen
liste August Rudolf Schulte [geb. Bramsche 1875; 
-, Kriege, Krack, Krebs; voorts o.a. Drop/Droop, 
Meyer zu Bramsche, Hasenpatt, Hillebrandt, 
Goesling, Pagenstecher, Tenge]; A. Himmermann: 
Ahnenliste von Johannes Friedrich Bäumker 
[geb. Mäscher 1900; -, Eggemann, Pohlmann, 
Plogmann; voorts o.a. Lüxmann, Hanesch, Gart
mann]; Idem: Ahnenliste Conrad David Warner 
[1874 Dratum 1955; Brockmann, Grothaus, Mey
büscher, Greve, Hengstmann, Papmeyer, Stolt
mann, Griefing]; J.G. Voortmann: Heiraten von 
Hollandgängers aus Fürstenau in der ev. luth. 
Kirche Amsterdam [1604-1796; namen, data, her
komstplaatsen]; B. Hafertepe: Ahnenforschung 
zur Sippe Hafertepe im Osnabrücker Nordland; 
Tecklenburger Land [verslag van de oprichting 
van de werkgroep 'TeFam'; www.tefam.de]; 
Die Familie Brockmeyer aus Glane [homepage: 
http://members.aol.com/thbrockmeyer/ ]; W. 
Meier-Peithmann: Drei Generationen Pastor Peith
mann in Gehrde [tekst van een lezing]; Unsere 
Nachbarvereine. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde (www. 
genealogienetz.de/vereine/prfk/index.html), 
Band xvr, Heft 8, 57.Jg. (2008). H.-H. Görtz: Juden 
im Herxheimer Gerichtsprotokoll, 1780-1818; Ein 
Barocker Epitaph an der protestantischen Kirche 
von Mimbach [Wernigk x 1694 Sparr]; Familie 
schüttler aus wachenheim an der Pfrimm; Die 
Stiftung Stoye; Das Censuren-Buch der protes
tantischen Schule Minfeld; Karten und Pläne im 
Landesarchiv Speyer; Die Auswanderung aus Es
senheim in die Kolonie Pennsylvania Mirte des 18. 
Jahrhunderts (1730 bis 1775). 

Sächsische Heimatblätter. ~4- Jg., Heft 2/2008. 
Fritz von Uhde (1848-1911) [schilder]; Christian 
Friedrich Samuel Hahnemann [1755-1810]; Carl 
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Julius von Fritzsche [1808-1871, chemicus]; 
Schloss Freudenstein in Freiberg. Die Herausbil
dung der Stadt Freiberg und die Anlage der Burg. 

Idem, Heft 3/2008. Themanummer: Grimma 
[ten zuid-oosten van Leipzig] . Grimma-Perle im 
Muldental [historische ontwikkeling]; Das Grim
maer Kreismuseum und seine scadcgeschichtli
chen Sammlungen; Die sächsische Fürsten- und 
Landesschule St. Augustin zu Grimma 1550-1945; 
S. Dehn: Albrecht der Beherzte (1443-15000. Ein 
sächsischer Fürst an derGrenze zwischen Mi ttelal
ter und F rüher N euzei t; Oskar Reinhard Seyfert -
Bauer und Chronist [geb. Dorna 1871); Seume und 
Göschen in Grimma; Geschichte der Verlage und 
ihrer Druckereien in Grimma; RudolfWeber [geb. 
1925, oprichter van een theatergroep]; Das Wil
helm-Ostwald-Archiv [Nobelprijs chemie]; Die 
Entwicklungdes kirchlichen Lebens in Grimma. 

Frankrijk 
Nord Généalogie. No. 204, 2008/3. Verv. Kwsc. 
Duquesne - Leroy; Les Carpentier (Tubersent) 
[17e -18e eeuw]; Lisbourg, moulins et meuniers. 
AM 180. Compléments [Maupetit]; Bomy, mélan
ges généalogiques et documents. AM 052. Com
pléments [d' Averoult]; Notice Heuzé [te Thé
rouanne; 16e eeuw]; Verv. Principaux acces nota
riés passés <levant Ie plat venant au Maisnil de 
1671 à 1692 [1681-92]; Verv. Relevé des Contrats de 
mariage passés à Lille de 1766 à 1790 [Lesage t/m 
Pierrard]; Ascendance Delannoy. 

Stemma (Ile-de-France; www.ceghif.org), cahier 
no. 119, 3oe année, fase. 3, 3e trim. 2008. Paroisse 
de Rueil-en-Parisis, 1651-1678 [huwelijken]; A tra
vers les acres notariés [ termen verklaard]; Clercs er 
instituteurs à Bruyères (Val-d' Oise); Population 
itinérance dans Ie Val-d' Oise [herders, school
meesters]; Verv. Kwst. Guy Allanic; Liste des 363 
communes hors Yvelines donc les tables décen
nales et certains actes sont consulcables sur Ie site 
des AD 78 [http://www.assogeneasen.com]. 
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Verder ontvingen wij 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland (cultureelerf
goednh.nl), nieuwsbrief nr. 1, juli 2007, nr. 3, febr. 
2008; nr. 4, mei 2008, nr. 5, sept. 2008, nr. 6, okt. 
2008; nieuwsbrief Historische Informatie nr. 1, febr. 
2008, nr. 2,juni 2008, nr. 3, okt. 2008. 

Nleuw1briefHl11orl1,<lielnform1tle .,, 

Edata & research, jg. 3, nr. 1, juni 2008. Circulatie 
van kennis in de zeventiende eeuw en nu; DANS 
[Data instituut] archiveert data voor de Univer
siteitsbibliotheek Amsterdam. Idem, nr. 2, sept. 
2008. Wie gaat betalen voor de duurzaamheid van 
digitale data?; Nieuw project rond veteranenver
halen. 
Die Haghe (www.haagsegeschiedenis.nl), le
denbericht 118e jg., nrs. 1, jan. t/m 6, nov. 2008 [in 
nr. 6: Middeleeuws Den Haag met o.a. stadswan
delingen: www.histofun.nl ]. 

Heemkundekring Philippuslandt, nieuwsbrief, 
nov. 2008. Historisch Kadaster [een samenvat
ting van transacties betr. panden 1645-1832 staat 
op de website (adres niet vermeld)]; Zerken [(be) 
zorg(dheid) over oude begraafplaatsen]. 
De Heraut Gelre, jg. 26, nr. 1, mei 2008. 
Historische Kijk op Weesp, 24e jg., no. 1, sept. 
2008. A. T.E. Cruysheer: Kasteel 'Huis Ten Bosch' te 
Weesp [nabij fortUitermeer] . 
Neues aus Alt-Villach. 45. Jahrbuch des Stadtmu
seums 2008. D. Neumann: Strafsen, Gassen, Plätze. 
Ein Villacher Strafsennamenbuch. 
Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 68a, juni 2008; nr. 69a, nov. 2008. Schok
ker-portretje nr. 35 [Gerrit van de Veer]. 
Streekarchief Eiland ITsselmonde, nieuwsbrief, 
herfst 2008. Herinneringen aan 25 jaar Streekar
chief Eiland IJsselmonde 1983-2008 [initiatiefne
mer Arie van Munster (1930-1989)]. 
Traditie, jg. 14, nr. 2, zomer 2008. Draaiorgels; 
Hoe klonk de muziek vroeger?; Gehaktbal; Ka
der Abdolah; Ivans [pseudoniem van Jakob van 
Schevichaven); Spaanse griep, een doodgezwe
gen ramp [1918]; Kunst met bloemen. 
Volkscultuur (www.volkscultuur.nl), jg. 3, nr. 
3, najaar 2008. Religie en humor; Oer-Hollands: 
waar Nederlanders zich mee identificeren; Geel
gieters verhalen in Joure. 

M. Vulsma-Kappers 
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