
..... . Gens N ostra 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

JAARGANG 64 NUMMER 7/8 JULI/AUGUSTUS 2009 

ens Nostra 64 (2009) 

Een zestiende-eeuws handschrift 
DOOR C. H. VAN WIJNGAARDEN 

Van der Lee was en is een bekende (touwslagers)-familie in het stadje Oudewa
ter. Een lid van deze familie was Gijsbert van der Lee (1883-1966), die als hobby's 
had: Oudewater en het verzamelen van tegels en antiek. Zijn belangstelling 
voor Oudewater kwam onder andere tot uiting door het aanleggen van een gro
te collectie beeldmateriaal over het stadje. Hij verzamelde achttiende-eeuwse 
prenten, negentiende-eeuwse tekeningen en foto's. Van de erfgenamen van de 
negentiende-eeuwse (Oudewaterse) fotograaf en tekenaar E.C. Rahms kocht 
hij tekeningen, glasnegatieven en oude afdrukken. ' Zijn verzameling kreeg de 
naam 'collectie Van der Lee'. Na het overlijden van Gijsbert is de collectie enigs
zins verspreid geraakt, maar sinds kort (30 maart 2009)- en voor zover bekend 
zo goed als compleet - is de collectie in bewaring gegeven bij het Regionaal 
Historisch Centrum 'Rijnstreek en Lopikerwaard' te Woerden. 

In deze collectie, die nog wacht op toegankelijk maken, bevinden zich ook 
charters met (helaas vaak zwaar beschadigde) zegels ~n andere documenten, 
zoals een gedeelte van een zestiende-eeuws handschrift, dat slechts ten dele 
betrekking heeft op (de omgeving van) Oudewater. Het handschrift vermeldt 
pachtopbrengsten zonder dat is aangegeven wie de pachtheer is. De herkomst 
van dit stuk is onbekend; de transcriptie van de tekst luidt: [zie pagina 486-494] 

Een detail van folio 1 



[fol. 1] 
Langheweyde 
Ander ontfanck van pachtgoeden gelegen aende Lange ende Ruygeweyde, ende inde Corte
houve diemen schuldich es te betalen. Des sonnendaechs nae Ste. Martensdach inden Wynter 
binnen Utrecht, Dewelcke desen rentmeester mitte gedeputeerde vande vijff Goodtshuysen 
binnen Utrecht ontfangt, des sonnendaegs nae SintJacobsdach nae uutwijsen der hantvesten 
van hooger memorien Bisschop Guido, ende dat van negen ende twintich cleyne hoeven, ende 
een viertel, elcke houve gerekent op twintich mergen lants, Ende elcke houve gheeft drie 
ponden Trichtsche penningen, ende drie cap poenen, Daervoor zij nu betalen eenen Henricus 
Engelschen stoter, aft twee Joannes oude braspenning, maeckende elcken Johannes oude 
braspenning drie grooten Vlaems, van elcken mergen, Van welcke pachtgoeden verschenen 
sonnendaechs nae Ste. Martensdach xvc LXXV [11 nov. 1575], Zijne Majesteyt competeert deen 
helft, ende die voorsz vijff Godtshuysen <lander helft. 

Eerst pachtgoeden vande Langeweyde, de welcke beloopen vIIc LIII [753] mergen lants, all 
gelegen in eenen polre, streckende oostwerts die voorwiricken, westwerts die achterwiricker, 
zuytwerts den Boossem vander Langeweyde ende noortwerts die Weypoort, Welcke pacht
goeden hebben de personen hiernae volgende 

Van Jan Willemsz schout van Heeckendorp, de somme van een pandt thien schellingen, ten 
prijse [-] 
[in de marge:] Als in voorgaende rekeninge zijn gedaen als vooren 

[fol. 1v] 
als boven, van x mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, verschenen des sonnen
daechs nae Ste. Martensdach inden Wynter xvc LXXV. 
De voorsz somme van - I f, x st. 

Van Symon Cornelisz, de somme van drie ponden vijfthien schellingen, ten prij se als boven. van 
xxv mergen lants, die hij heeft, streckende ende verschenen als vooren, de voorsz somme van 
-IIIt XV St. 

Van Gerrit Cornelis Korsz, de somme van vijfthien schellingen, ten orijse als boven, van vijff 
mergen lants, die hij oock heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - xv st. 

Van Aeltken Sybert Willem Bonsers weduwe, de somme van twee ponden vijff schellingen, ten 
prijse als boven, van xv mergen lants, die zij heeft streckende als vooren, de voorsz somme 
van-IIE V st. 

Van Dirck Woutersz, de somme van een pandt thien schellingen, ten prij se als boven, van X mer
gen lants, die hij heeft, streckend~ als vooren, de voorsz somme van -1 f, x st. 

[fol. 2] 
Van Claes Willemsz tot Bodegraven, de somme van een pandt twee schellingen zes penningen, 
ten prijse als boven, van VII 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz 
somme van -1 f, II st. VI dt. · 

Van Dirck Ghijsbertsz, de somme van vijfthien schellingen, ten prij se als boven, van v mergen 
lants die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - xv st. 
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VanPons]acobsz, de som me van vijftien schellingen ten prijse als boven, van v mergen lants, die 
hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - xv st. 

Van DirckAertsz, de somme van drie ponden vijftien schellingen, ten prise als boven, van xxv 
mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - III f. xv st. 

Van Jan Cornelisz Cortewaerder, de somme van zeven schellingen zes penningen ten prijse als 
boven, van II 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - vn 
St. VI dt. 

(fol.zv] 
Van Dirck Gerwertsz de jongen, de somme van zeven schellingen zes penningen, ten prij se als 
boven, van II 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - VII 
st. v1 dt. 

Van Clara Aert Dircksz wedue, de somme van zeven schellingen zes penningen, ten prijse als 
boven, van II 1/2 mergen lants, die zij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van - VII 
st. v1 dt. 

Van Ghijsbert Gielisz, de somme van zeven schellingen zes penningen, ten prij se als boven, van 
II 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van VII st. VI dt. 

Van Dirck Willemsz, de somme van zeven schellingen zes penningen, ten prij se als boven, van 
II 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van -VII st. VI dt. 

Van Ghijsbert]acobsz, de somme van zeven schellingen zes penningen, ten prij se als boven, van 
II 1/2 mergen lants, die hij heeft, streckende als vooren, de voorsz somme van -VII st. VI dt. 

[fol. 3] 
Ander ontfanck van koorn ende hennepthienden, gelegen inde Langhe ende Ruygeweyde, 
ende oock inde Cortehouve 
De koorn ende hennepthienden van zes parthijen, zijn mitte andere smale ende grove thien
den, die eertijts der Keuzerlijcke Majesteyt toebehoort hebben, gegundt ende gelaten den 
Bisschop van Utrecht, als in dese rekeninge fol. CLXV breder verhaelt staet, Ergo hier - Nyet 
[in de marge:] Als in voorgaende rekeninge 

IIIIc Somma vanden hoffs[t]eden tot Wijck hofgoeden, thijns ende landtpachten tot Vechten 
pachtgoeden aende Parmije r[ ... ] ende pachtgoeden aende Lange ende Ruygeweyde - v1C LE 

XI St. 

Ter Horst 
Ander ontfanck van hondert vier entwintich mergen twee hont lantz gelegen omtrent den 
affgebroken huyse Ter Horst bij Rhenen, Olst, Amerongen, ende daer omtrent, verpacht voor 
eenen tijt van zes jaeren, daervan Kermisse xvc LXXV tv' , VI' jaer pachts verschenen was 

Van Aelbert Gerritsz, de somme van twintich ponden, ten prij se als boven, van een jaer pachts 
vanden Elsencamp, groot vier mergen vijffhont lants, ende vande Singelwallen vande voorsz 
affgebroocken huyse Ter Horst mit zijnen toebehoorte 
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[fol.3v] 
die hij bij acte van mijn heeren van den Rekening des Co. Ma"· in Den Haghe in Hollandt 
heeft, voor eenen tijt van zes jaeren, ingaende Kermisse xvc LXX, Alzoe alhier 't vc, vic jaer 
pachts, verschenen Kermisse xvc LXXV, de voorsz somme van -xx f. 

Van]anAelbertsz muelenaer, de somme van vijftien ponden zeven schellingen zes penningen, 
ten prijse als boven, van een jaer pachts, van een stuck lants gelegen oostwerts aenden voorsz 
Elsencamp, groot drie mergen XLV roeden, dat hij heeft voor gelijcke tijt van VI jaeren, den 
mergen tsjaers om v f., Alsoe alhier 't vc, VIc jaer verscheenen als vooren, de voorsz somme van 
- xv f. vu st. VI dt. 

Van Rijck Herbertsz, de somme van zeventien ponden ach tien schellingen vier penningen, ten 
prijse als boven, van een jaer pachts, van een ander stuck lants oock gelegen oostwerts aenden 
voorsz Elsencamp groot vierdalve mergen ende een halffhont lants dat hij heeft voor gelijcke 
tijt van zes jaeren den mergen tsjaers om v f., Alsoe alhier 't vc, vic jaer verschenen als boven, 
dvoorsz somme van-xvu f. XVIII st 1111 dt 

Van Cornelis Jansz alias Bunt, de somme van twaelff ponden thien schellingen elff penningen, 
ten prijse als boven, 

[fol.4] 
van een jaer pachts vanden Calvercamp groot derdalff mergen vijff en halff roeden lants, die 
hij heeft voor gelijcke tijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om v f., alzoe alhier 'tv', VI' jaer, 
verschenen als vooren, de voorsz somme van - xu f. x st. XI dt. 

Van Sander Jansz, de somme van vijfthien ponden vier schellingen twee penningen, ten prij se 
als boven, van een jaer pachts vanden Biescamp, groot drye mergen xxv roeden lants, die hij 
heeft voor gelijcke tijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om v f., Alzoe alhier oock ' t vc, VI' jaer, 
verschenen oock als boven, de voorsz somme van -xv f. 1111 st II dt. 

Van Cornelis Henricksz, de somme van veertich ponden veerthien, schellingen, ten prij se als bo
ven, van een jaer pachts vanden Ossencamp liggende oostwerts aenden voorscreven Biescamp 
mittet camp ken daer omtrent groot VI mergen 1111 1/2 hont ende xxv roeden lants, die hij oock 
heeft voor gelijcke tijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om VI f., alsoe alhier oock 'tvC, v1c jaer, 
verscheenen als vooren, de voorsz somme van - x f. XIIII st. 

Van Allardt van Hattum, de somme van een ende dertich ponden twaelff schellingen tien pen
ningen, 

[fol.4v] 
ten prij se als boven, van een jaer pachts vanden Bottercamp, groot eenen mergen twee hont 
ende twee roeden lants, mitsgaders een geerken lants leggende oostwerts aenden voorsz Bot
tercamp, groot twee mergen XLIII roeden, die hij heeft voor gelijcke tijt van VI jaeren, den 
mergen tsjaers om IX f. v st., Alsoe alhier tvoorsz vc, v1c jaer verschenen oock als boven, de 
voorsz somme van - XXXI f. XII st. x1/2 dt. 
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Van Cornelis Henricksz alias Stip, de somme van zeven ende dertich ponden negenthien schellin
gen vier penningen sjaers, ten prij se als boven, van een jaer pachts, van een campgen genaemt 
den Perrick gelegen aende oostzijde vanden voorsz affgebroocken huyse, groot VI mergen 
1 '/, hont XLVI roeden lants, die hij heeft voor gelijcke rijt van VI jaeren, den mergen tsjaers 
om VI f, Alzoe alhier tvoorsz vc, v1c jaer pachts verschenen als vooren, de voorsz somme van -
xxxvn f x1x st 1111 '/, dr. 

Vanden voorn. Cornelis Henricksz, de somme van zestien ponden, zeven schellingen negen pen
ningen, ten prij se als boven, van een jaer pachts vande Hoge Horst, opren Hovel, groot 111 1

/ , 

mergen LXXXV roeden lants, die hij heeft voor gelijcke rijt van v1 jaeren, den mergen tsjaers 
om 1111 f, x st., alsoe alhier tvoorsz vc, v1< jaer pachts, verschenen als boven, de voorsz somme 
van - XVI f, VII st. IX dt. 

[fol. s] 
Van Wouter Gerritsz, de somme van zeven entwintich ponden twee schellingen, ten prijse als 
boven, van een jaer pachts vande Cortehouve groot 1111 1

/ , mergen x roeden lants, die hij heeft 
voor gelijcke rijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om v1 f, Alzoe alhier tvoorscreven ve, v1c 
jaer pachts, verschenen oock als vooren, de voorsz somme van - XXVII f, 11 st. 

VanJanAelbertsz, de somme van zesthien ponden zeven schellingen acht penningen, ten prijse 
als boven, van een jaer pachts vande Groote ofte Lange Houve gelegen in drie campen, daer aff 
den eersten camp groot es m mergen min XII'/, roeden lants, die hij heeft voor gelijcke rijt van 
VI jaren, den mergen tsjaers om v f, x st., Alzoe alhier het voorsz v', VI' jaer pachts, verschenen 
als vooren, de voorsz somme van - xv1 f VII st. v111 '/, path. 

VanJanJacobsz, de somme van twintich ponden zesthien schellingen acht penningen, ten prij
se als boven, van een jaer pachts vanden tweeden camp van drie vande voorsz Groote oft Lange 
Houven gelegen oostwerts, groot 111 mergen II hont lants, die hij heeft voor gelijcke rijt van 
v1 jaeren, den mergen tsjaers om v1 f, v st., Alzoe alhier tvoorsz v' , VI' jaer pachts, verschenen 
oock als vooren, de voorsz somme van - xx f xv1 st. v111 dr. 

[fol. sv] 
Van Jacob Adriaensz, de somme van vijff ende twintich ponden eenen schellinck zes pennin
gen, ten prij se als boven, van een jaer pachts vande derden camp vande voorscreven Groote 
oft Lange Houve gelegen suytwerts der voorsz houve, groot v mergen IX roeden lants, die hij 
heeft voor gelijcke rijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om v f,, Alzoe alhier tvoorsz vc, v1c jaer 
pachts verschenen als vooren, de voorsz somme van -xxv f, 1 st. VI dt. 

Van Thuenis Willemsz, de somme van acht ende vijftich ponden eenen schellinck negen pennin
gen, ten prij se als boven, van een jaer pachts van thoylandt, groot zijnde negen campen, daer 
van die eerste drie campen gelegen zijn naest den Poelcamp, groot IX mergen 1 '/, hont xxv1 
roeden lants, die hij heeft voor gelijcke rijt van VI jaeren, den mergen tsjaers om VI f, v st., Al
zoe alhier oock tvoorsz ve, v1< jaer pachts, verschenen als boven, de voorsz somme van - LVIII 

f 1 st. 1x dr. 

Van Joachim Stevensz, de somme van zess ende tsestich ponden negenthien schellingen vier 
penningen, 
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[fol. 6] 
ten prijse als boven, van een jaer pachts van andere drie campen vande voorsz negen van 
tvoorscreven hoylant, gelegen naest die drie campen hier boven, groot rx 1

/, mergen xv roeden 
lants, die hij heeft voor gelijcke tijt van vr jaren, den mergen tsjaers om VII f., Alzoe alhier tvoorsz 
V', vr' jaer pachts, verschenen oock als vooren, de voorscreven somme van - LXVI f, xrx st. mr d t. 

Van Aelbert Gerritsz int Veen, de somme van vijff ende vijftich ponden twee schellingen eenen 
penning, ten prij se als boven, van een jaer pachts vande drie leste campen aende noortzijde 
gelegen vande neghen van tvoorscreven hoylant, groot rx '/, mergen '/, hont lants, die hij bij 
acte van mijn heeren vande Rekening in pachte heeft, voor gelijcke tijt van vr jaeren, den 
mergen tsjaers om v f. xv st., Alzoe alhier tvoorsz v', VI' jaer pachts, verschenen als boven, de 
voorsz somme van - LV f. II st. r dt. 

Van Dfrck Lommetsz, de somme van twee ende veertich ponden zeven schellingen vier pennin
gen sjaers, ten prij se als boven, van een jaer pachts van Helmichsmaet mit het onlant groot vn 
mergen xxxvn roeden 

[fol. 6v] 
dat hij heeft voor gelijcke tijt van VI jaren, den mergen tsjaers om vr f., Alzoe alhier tvoorsz v', 
vr' jaer pachts, verschenen als vooren, de voorsz somme van - XLII f. vn st. nn '/, dt. 

Van Cornelis Jansz Bunt, de somme van vier ende veertich ponden elff schellingen een en pen
ning, ten prij se als boven, van een jaer pachts van eenen camp lants aende Stenen Camer in 
Velderbroeck groot x '/, mergen min x roeden, die hij heeft voor gelijcke tijt van vr jaren, den
mergen tsjaers om rnr f. V st., Alzoe alhier tvoorsz v', vr' jaer pachts, verschenen als boven, de 
voorsz somme van - XLII II f. xr st. 1 dt. 

Van Wouter Jansz, de somme van vier ende twintich ponden negenthien schellingen vier pen
ningen sjaers, ten prij se als boven, van een jaer pachts van een ander camp geheten Donlandt, 
groot x vr '/, mergen Lxxxvrn roeden lants, die hij heeft voor gelijcke tijt van vr jaren, den 
mergen tsjaers om xxx st., Alzoe alhier oock tvoorsz v', vr' jaer pachts, verschenen als vooren, 
de voorsz somme van - xxnn f, xrx st. rnr '/, dt. 

[fol. 7] 
Van Lambert Thuenisz, de somme van vier ende dertich ponden acht penningen, ten prijse als 
boven, van een jaer pachts van den Bugge groot vrn '/, mergen v roeden lants, die hij heeft voor 
gelijcke tijt van vr jaren, den mergen tsjaers om nn f. , Alsoe alhier 'tv', vr' jaer pachts versche
nen oock als vooren, de voorsz somme van-xxxIIII f. VIII dt. 

Van Mechtelt Joris, de somme van darthien schellingen, ten prijse als boven, voor een jaer 
pachts vanden Coolhoff gelegen bij ' t voorsz affgebroocken huys Ter Horst, die zij heeft voor 
gelijcke tijt van vr jaren, Alzoe alhier tvoorsz v', vr' jaer pachts, verschenen oock als vooren, de 
voorsz somme van - xrn st. 

Dese nabescreven personen wonende inden Dijck omtrent den affgebroken huyse vander 
Horst geven jaerlicx Martini inden Wynter XLIII! hoenderen, die zij plagen te geven den 
casteleyn vanden selven huyse, ende wordt ontsaen voor elcke hoen eenen schellinck van twee 
grooten. Alzoe alhier Martini verschenen xvc LXXV. 
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Van Evert Jansz twee hoenderen, van zijn huys ende hoffstede, daer oostwerts de Cingel, 
westwerts Jan Henricksz Beijer, zuytwerts den Elsencamp ende noortwerts den dijck, al naest 
gelegen zijn - 11 st. 
[in de marge:] Als in voorgaende rekening 

(fol.7V] 
Van Jan HenrickszBeijer, endeAeltgen Evertsdochter zijn huysvrouw, de somme van vijff schellin
gen, ten prijse als boven, voor vijffhoenderen die zij schuldich waren, van hen huys ende hof
fstede, daer oostwerts Bernt Evertsz, westwerts Cornelis Jansz naestgelegen zijn, zuytwerts 
ende noortwerts bepaelt als vooren de voorsz - v st. 

Van Cornelis]ansz, de somme van vier schellingen, ten prijse als boven, voor vier hoenderen die 
hij schuldich was van zijn huys ende hoffstede daer oostwerts]anHenrickszBeijer, westwaerts 
Dirck Rijcxsz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, de voorsz - 1111 

st. 

Van Dirck Rij'cksz, de somme van zeven schellingen ten prij se als boven, voor zeven hoenderen 
die hij schuldich was van zijn hoffstede daer oostwerts Cornelis]ansz, westwerts Roeloff Adriae
nsz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, de voorsz - vn st. 

VanRoeloff Adriaensz, de somme van vijff schellingen, ten prij se als boven, voor vijffhoenderen 
die hij schuldich was, van zijn huys ende hoffstede, daer oostwerts DirckRijcksz 

(fol. s] 
westwerts Tonis Henricksz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, de 
voorsz - v st. 

Van Thonis Henricksz Stip, de somme van vijff schellingen, ten prij se als boven, voor vijffhoen
deren die hij schuldich was van zijn huys ende hoffstede, daer oostwerts Roeloff Adriaensz, 
westwerts Thonis Henricksz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, 
de voorsz - v st. 

Van Thonis Henricksz, de somme van vijff schellingen ten prijse als boven, voor vijff hoende
ren die hij schuldich was van zijn huys ende hoffstede, daer oostwerts Thonis Henricksz Stip, 
westwerts AertGhijsbertsz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, de 
voorsz - v st. 

Van Aerc Ghijsbercssoon, de somme van vijff schellingen, een prijse als boven, voor vijff hoen

deren die hij schuldich was van zijn huys ende hoffstede daer oostwerts Thonis Henricksz, 
westwerts Thon is Rutgersz naestgelegen zijn, zuytwerts ende noortwerts bepaelt als vooren, de 
voorsz - v st. 

[fol. Sv] 
Van tGasthuys binnen Wijck, de somme van elff schellingen ten prijse als boven, voor elff 
hoenderen, die zij schuldich waren van een huys ende hoffstede, dat tselffde Gasthuys heeft, 
daer oostwerts tConventz binnen Rhenen landen, zuytwerts den dijck, westwerts Lambert 
Gherritsz, ende noortwerts die Hoochsteech naestgelegen zijn, de voorsz -v1 st. 
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Die voorscreven vanden Dijck, twelck is een gebuyrte wonende omtrent den voorscreven af
fgebroocken huyse vander Horst, plagen te gebruycken voor zeeckere diensten die zij deden 
opten huyse, een gemeente bij Elst, streckende van Amerongen tot achter aen Bisschops
gracht, gebruycken alsnoch dselve gebuyren, zonder daervoor yet te gheven, dan zeggen 
tselve hen gegost te zijne bij Bisschop Guido van Henegouwe, blijckende bij copie auctenticque 
daervan sijnde, ende overgegeven bij deses rentmeesters voorsaet rekeninge vanden jare xvc 
ux, Ergo hier- nyet 

Die voorsz vanden Dijck, hebben ende gebruycken zeecker veen, daer zij uutgraven haer 
barninge, Dan zeggen als vooren daervan zij die copie auctenticq ende zekere brieffven van 
diversche Bisschoppen, deses rentmeesters voorsaet getoont hebben. Ergo hier - nyet 

[fol. 9] 
Die gemeente die de van Rhenen gebruycken, ende zeggen hen toe te behooren, liggende 
noortwerts aende gemeente hier boven, gebruycken de selve zonder daer vooren yet te geven, 
zeggende over langen tijt inde possessie van dien geweest te hebben ende dat hen brieffven 
daeraff in voorleden oorlogen verbrant zijn geweest. Ergo hier - nyet 

Van Gerrit van Ham, de somme van een ende twintich ponden, ten prijse als boven, van een jaer 
pachts van zeeckere Conijnwaranden gelegen omtrent Rhenen, die hij in pachte heeft, voor 
eenen tijt van thien jaeren, Alzoe alhier voor ' t I', x' jaer pachts, verschenen Kersmisse xvc 
LXXV. De voorsz somme van - XXI f. 
[in de marge:] Bij de contrerolle van dese verpachtinge getteckent R, Dies hier overgenomen 

Die stadt van Rhenen, heeft in septembri xvc LII verworven, vande Key' Ma' Octroy van een 
jaerlicxe peerdemerckt geduyrende drye daghen lanck, als telcken sjaers den XXI" ', XXII'" 

ende xxm'" juny, mits betalende tot een recognitie tot des Ma"· prouffijte voor elcke peerdt 
dat inde zelve merckt vercocht zoude worden drie stuvers, Deen helft tot laste vanden cooper, 
ende dander helft tot laste vanden vercooper 

[fol. 9v] 
Dan alsoe tijde deser rekeninghe inde merckt geen peerden vercocht en sijn geweest, blije
kende bij certificatie van Sander Jansz borger tot Rhenen. Ergo hier- nyet 
[in de marge:] Bij de attestatie conform den text hier overgelevert 

Van Sander Jansz, de somme van thien schellingen, ten prij se als boven, van een jaer pachts, van 
een erffken groot omtrent een halffhont lants, gelegen bij der Horst, dat hij in erffpacht heeft, 
verschinende M a rtini ind e n Wynte r, Alz o e a lhie r Martini verschenen xvc Lxxv, de voorsz 

somme van - x st. 
[in de marge:] Erfpacht 

Van]an de Roy schout tot Rhenen, de somme van zes schellingen, ten prij se als boven, van thuis 
vanden Hondenhoff, gelegen bij der Horst, groot omtrent een hont lants, die hij heeft verschi
nende als boven, De voorsz somme van - XI st. 

Van DirckLommetsz facteur vande oude Compaingnie van Antwerpen, actie ende transport heb
bende van za. Gillebertvan Schoonbeecke; in zijnen leven raedt ende commis van sijne Ma'· finan
tie, de somme van elffhondert ponden, ten prise als boven, van een jaer pachts van tweehondert 
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[fol. 10] 
mergen veens, gelegen als te weten die hondert mergen in zijne Ma"· groote Lotveens achter 
Prattenborch, ende <lander hondert mergen inde Ginckelsche Veenen, zoe die gedesigneert, 
affgemeten ende affgesteken zijn geweest, Die de voorsz za. Gillebertvan Schoonbeke inden jare 
xvc XLIX vande Key'· Ma'· in pachte genomen heeft voor eenen tijt van zesendedartich jaeren, 
om die te mogen gebruycken ende doen graven, mits deerste drie jaeren, die hij behoeffde om 
tvoorsz veen te bereyden, geenen pacht betalende, Behoudelijck dat teynden vande voorsz 
XXXVI jaeren den gront van beyde die perceelen veens zulcx die alsdan bevonden zullen 
worden vrij ende ombecroont aen zijne Ma'· commen zullen, om daermede te doen zijne Marz
meeste prouffijt, all breder blijckende bij de opene briefven te dyen eynde gedepescheert den 
lesten meerte xvc XLIX voor Paesschen, geregistreert int tweede register van zaecken sLants 
van Utrecht, Beghinnende Kersmisse xvc XLVII folio XVI et ultra. Alsoe alhier 't xxn', xxxnI' 
jaer pachts verschenen meydach xvc LXXV. De voorsz somme van - XIc f. 
[in de linkermarge:] Sijn op zijnen tijt zijne Ma"· meeste prouffi.jt gedaen met dese gront 
[eveneens in de linkermarge:] xxn', XXXIII' jaer 
[in de rechtermarge:] Dese somme van XI f. wandt desen rentmeester [ ... ]er goet gedaen ende 
ten prouffijte gebracht opt slot hiernaer causu [ .. . ] 
[in de ondermarge:] ph. gulden xvIIc XLVIII f. II st. v '/• penn. 

[fol. tov= blanco] 

[fol.11] 
Ander ontfanck van veenen oft moeren, gelegen int Kerspel van Rheenen, verpacht bij mijn 
heer vander finantie voor eenen tijt van XXII jaeren, ingaende Kersmisse xvc LXI, mits deerste 
twee jaeren geenen pacht betalende. Thomas Gramaye 2 ende zijn consorten zouden Kersmisse 
xvc LXXV tijde deser rekeninge betaelt hebben gehadt de somme van vijffduysent achthon
dert eenentsestich ponden veerthien schellingen acht penningen sjaers, ten prijse als boven, 
voor het xn', xx' jaer pachts, van twee stucken veens ofte moers, die zij in pachte hebben den 
tijt van xxn jaeren, mits deerste twee jaeren geenen pacht betalende, daervan dat cleynste 
stuck genaempt Bisschops Lott oft Slach, gelegen is inden gerechte van Rhenen, daer de 
landtcommandeur tUtrecht zuytoostwerts, ende tMiddelwijcxlot noortwestwerts naest ge
legen zijn, Inde lengte van zesshondert roeden, is groot bevonden drie ende vijftich mergen 
vierhondert tsestich roeden thien voeten, behalven die grifte, ende wech die de Ma' aen hem 
reserveert, 
Ende tgrote stuck veens gelegen in Elssemermaelschap achter Prattenborch, inde lencte van 
zesshondert roeden, beghinnende vande Wijck van zijne Marz-veenen, die eertijts za. Gillebert 
vanSchoonbeecke in pachte genomen heeft, zuytoostwerts inde breette tottet gundt daer za. Cor
nelis van Zijl mit zijn consorten ingedrongen is, is groot bevonden hondert drie ende tsestich 
mergen twee hont, a ll gem.eten bij de Renensche roede, gemerckt tsel ve onder Rhenen gelegen 
es, behalven die [hier eindigt dit document] 

Noten 
1. P.M. Stoppelenburg, 'Gijsbert van der Lee (1883-1966), directeur van een touwfabriek', in: Utrechtse 

biografieën, tussen de Lek en de Hollandsche I]ssel, Utrecht 2003. 

2. Gillebert van Schoonbeke Gillebertss (1519-1556) was een industrieel, grondspeculant en stadsont
wikkelaar, die grote invloed heeft gehad op de toenmalige stadsontwikkeling van Antwerpen. 

Leden van de familie Gram(m)aye bekleedden in de zestiende eeuw o.a. ambtelijke functies als 
muntmeester en ontvanger generaal van 's Keizers beden in Holland, Gelderland en Brabant, on
der hen vier met de voornaam Thomas. Met dank aan mevrouw M. Vulsma-Kappers te Amsterdam 
voor deze aanvulling. 
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Schade van der Mathe 
Een theorie over de herkomst van de familie en de naam Vermaat 

DOOR BRAM VERMAAT 

Inleiding 
De heraldiek heeft in het onderzoek naar de familie Vermaat altijd 
een bijzondere plaats gehad. Het gedeelde familiewapen (dat 
door mijn betovergrootvader J.A.J. Vermaat sr. 'abusievelijk' 
als doorsneden en aangevuld mét wapenspreuk werd gedra
gen') komt voor het eerst voor op een zegel daterend uit 18 

november 1591 [4] (De nummers tussen vierkante haakjes 
verwijzen naar de literatuur en bronnen achteraan het arti
kel). Het heraldisch rechter veld bevat een dwarsbalk, waar
van de herkomst door de heer G.J. Vermaat bij de familie 
Van der Mathe in Utrecht is gezocht [1]. Luytgen Wouterss, 
schout opde Weteringe, is één van de eerste leden van dit ge
slacht dat het familiewapen met de dwarsbalk gebruikt als 
hij in 1475 voor Willem Daemsz van Schayck een brief zegelt 
[5 ]. Het gebruik van de heraldiek om genealogische proble-
men op te lossen is een risicovolle bezigheid, maar in dit ge-

1. Het wapen van Wouter Luytgens 
(Schets BPHv) 

val kon de relatie tussen de twee families naderhand met zekerheid worden vastgesteld [6] [7]. 
Het andere veld bevat (oorspronkelijk) drie aangewende enkelkoppige adelaars waarvan de 

herkomst niet duidelijk is. Naar de herkomst is in het verleden wel gezocht in de collectie van 
Muschart, maar dit heeft niet tot enig resultaat geleid [1]. 

Tot nu toe is onopgemerkt gebleven dat bovenop het wapenschild van Luytgen Wouterss 
een aangewende vogel staat met opgeheven vleugels [8]. Ook op een duidelijk andere variant 
van het zegel dat in ieder geval tussen 1505 en 1522 wordt gebruikt door zijn zoon Wouter Luy
tgens, schout in het Ghoy ende tot Houten, staat een gelijkende vogel afgebeeld (zie afbeel
ding 1) [9] . De vogel op de beide wapens moet waarschijnlijk een zwaan voorstellen, hoewel 
ook niet uitgesloten kan worden dat het een adelaar is. 

Verwantschap met de familie Schade 
Het familiewapen met de dwarsbalk was de aanleiding tot het vermoeden van een verwant
schap met de familie Schade, die eenzelfde familiewapen voert. Beide families houden zich in 
de 15de eeuw op in het Kromme Rijngebied. Zover mij bekend is de heer Kemp de eerste die dit 
vermoeden uit. Hij stelt dat het familiewapen waarschijnlijk via de vrouwelijke lijn is overge
erfd [10]. De heer H.P. Vermaat stelt later dat Luytgen Wouters via zijn eerste vrouw, Beatrix 
Gysbert Hermansdr, is ingetrouwd in de familie Schade [11]. 

Hoewel het in principe mogelijk is dat Beatrix uit het geslacht Schade stamde geeft die 
theorie geen verklaring voor een andere fascinerende vermelding. De heer Kemp namelijk, 
stoelde zijn vermoeden met betrekking tot verwantschap met de familie Schade niet alleen 
op de overeenkomst van het familiewapen. Hij schrijft ook dat de vader van Luytgen Wouters, 
die gewoonlijk wordt aangeduid als Wouter Luytgens, eenmaal voorkomt als Wolter Schade 
Ludekens int Goy.1 [10] . De vermelding stamt uit 1440, waardoor het niet mogelijk is dat hier
mee de gelijknamige zoon van Luytgen Wouters wordt bedoeld, die pas omstreeks 1435 wordt 
geboren en wiens zegel hierboven wordt afgebeeld. Als de schoonvader van Beatrix Gysbert 
Hermansdr al de naam Schade gebruikte, dan kan zij nooit de verklaring vormen voor de ver
meende verwantschap met de familie Schade. 
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Dat Wouter Luytgens en Wolter Schade Ludekens int Goy beide dezelfde zijn wordt on
dersteund door het feit dat Wouter Ludolfssoen op 29 september 1431 land koopt 'aan de 
Haersloet int Goy', dat Wouter Scade3 in 1441 wordt genoemd als grondbezitter te Bunnik en 
dat in 1449 Wouter Luytgens land bezit in Houten en Bunnik [5], Kortom beide komen voor in 
relatie met ' t Goy, Houten en Bunnik. Ook de zoon van Wouter Luytgens, Luytgen Woutersz, 
heeft land int Goy (1465), in Bunnik(1469; 1479) en in Houten (1482, 1486) [5] , 

Naast de twee genoemde bestaat er nog een derde aanwijzing voor verwantschap tussen 
de twee families, die ook de heer Kemp niet onopgemerkt is gebleven. Cornelius Booth, de 
bekende Utrechtse genealoog uit de 17'1< eeuw beschrijft in zijn werk, dat in de Utrechtse Uni
versiteitsbibliotheek wordt bewaard, ene familie Schade van der Mathe [15]. Als stamvader 
van dit geslacht vermeldt hij Wouter Luytgens tot Houten, opnieuw dezelfde als de hierboven 
vermelde Wouter Luytgens. Booth lijkt te suggereren dat de familie Van der Ma the eigenlijk 
Schade heette. In tegenstelling tot de tegenwoordige burgerlijke dubbele familienamen, is 
niet de laatste naam de eigenlijke geslachtsnaam, maar de eerste. Bij de familie Schade zien we 
dergelijke toevoegingen van gebiedsnamen veel voorkomen, zoals Schade van Westrum• en 
Schade van de Bieshaer [ 16]. Het betreft hier nadrukkelijk geen heerlijkheden. 
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2. Fragment van het handschrift van Booth met twee generaties. Links bovenin staat 'Schade van Mathe'. 
Verderworden vermeld 'Wouter Luytgensz tot Houten', 'Luytgen Woutersz, schout opde Weteringe 

Ao 1485' en zijn twee echtgenoten '1. Beatris Gysbert Hermansz dor, syn voorhuysvrou' 
'2. Cely Govert Gerritsz dor syn nahuysvrou' 

Lenen van Vianen en de Hofsteden in Tielland en Helsdingen 
De heer Kemp stelt dat Luytgen Philips en Philips Eerstsone respectievelijk de vader en groot
vader zouden zijn geweest van Wouter Luytgens tot Houten [7][10]. Beiden komen voor in 
de rekeningen van het Convent van Oudwijk (Philips Eerstsone in 1368 en Ludekin Filips in 
1406) en pachtten land van het Kapittel van Sint Marie (Philips Erstsocn in 1373 en Luytgen 

Philipsz in 1399) [10]. In de kwartierstaat van de heer B. de Keijzer komen we Philip ook tegen: 
Filips Ernsts wordt op 30 maart 1386 genoemd als pachter van een deel van het hanekoorn in 
het kerspel Houten in eigendom bij Heer Zweder van Vianen voor twee mud haver uit zijn erf 
[17] [18]. Op 18 augustus 1392 wordt hij volgens dezelfde kwartierstaat genoemd als leenman 
van Vianen en is beleend met twee morgen land in 't Goy en twee morgen land in Odijk [17] 
[18]. Benadrukt moet worden dat Philips Eerstsone dus net als Wouter Luytgens en diens zoon 
zowel gebieden heeft in Houten als in 't Goy. 

In de lenen van Vianen worden echter nog méér interessante gegevens vermeld, waarop 
nooit nader is ingegaan. Filips Ernstsz draagt in 1420 zijn leen over aan Zweder Ernsts die 
beide gebieden tot 1435 beleent. In 1435 worden de gebieden overgedragen aan Arntje Zwe-
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der Ernstsdr. Filips Ernstsz houdt de leen echter niet onophoudelijk van 1399 tot 1420. Op 
6 september 1403 is ene Ernst Jansz beleend met de gebieden in 't Goy en Odijk. Wanneer de 
gebieden weer overgaan op Filips Ernstsz blijft onduidelijk. Al met al lijkt er zich hier enige 
verwantschap af te tekenen. 

Op 31 juli 1392 is Ernst Jansz óók beleend met de hofstede Tielland en een naastgelegen 
gebied van één morgen [18]. Zijn vrouw blijkt ene Arentje van den Vene te zijn. Het lijkt er nu 
toch wel sterk op dat zij de ouders zijn van Zweder Ernstz en dat Zweder zijn dochtertje naar 
zijn moeder heeft vernoemd! Als ErnstJansz en Zweder Ernstz inderdaad vader en zoon zijn, 
dan lijkt het toch wel erg aannemelijk dat Philip ook een hele directe familieband met hen 
heeft. 

Het leen over de hofstede Tielland wordt door Ernst Jansz op 17 augustus 1407 overgedra
gen aan een andere zoon. Deze zoon wordt als zodanig en met naam genoemd en heet Her
man Schade! De hofstede blijft in de familie totdat Herman Mauritsz op 11 augustus 1549 de 
leen overdraagt aan ene Marcelis Dirksz. 

Twee ooms van Herman Mauritsz, Jan en Dirk, nemen waarschijnlijk rond 1500 de leen 
van twee andere hofsteden in Helsdingen over van hun vader Ernst Schade Hermansz, die 
getrouwd was met Ida Maurits (of Maurijnsd.) Bakker [18]. Beiden lijken verwant met en
kele personen die onder de namen Jan en Ernst van Beesd voorkomen. Een andere oom, Ernst 
Schaye ( de naam Schaye en Schade worden wel vaker door elkaar gebruikt), neemt op 5 decem
ber 1491 het leen van twee morgen land boven de stad Vianen in Hagestein over van zijn vader. 
Ook in Bolgerij ligt een stuk land, waarmee de familie over een periode van 1464 en 1526 is 
beleend [18]. 

Familierelaties Van der Mathe - Schade - Uten Goye 
In de aktes over het leen van de hofstede Tielland komt nog een interessant aspect naar voren. 
Arentje van den Vene blijkt een dochter van Rumer van den Vene en Fie. Het kan niet anders 
dan dat we hier te maken hebben met de bastaard Rumer uten Goye, die met Fye van den Vene 
was getrouwd [19]. Rumer is een bastaard uit het oude geslacht van de heren van Goye. Leden 
van dit geslacht waren woonachtig in hetzelfde gebied als de families Schade en Van der Ma
the. Rumer woonde van 1388 tot 1398 op de boerderij Overdam aan de Rietdijk te Houten, niet 
ver weg van de hofstede Tielland [ 20 ]. 

Arentje zou volgens de akte een nicht zijn van de leenheer. Hiermee wordt waarschijnlijk 
Heer Henric van Vianen bedoeld, want hij is vanaf 15 juli 1392 de pachter van de tienden van 't 
Goy en Houten, nadat zijn vader Ghisebrecht van Vianen ute Goye een jaar daarvoor is overle
den [ 21]. Ghisebrecht was een zoon van Hendrik, heer van Vianen en Catharina uten Goye Gys
brechtsdr, vijfde burggravin van Utrecht. Haar vader is waarschijnlijk ook de overgrootvader 
van Rumer uten Goye [21]. Arentje is dus (inderdaad) een verre achternicht van de leenheer. 

Wat ook opvalt, is de vermelding door de heer vermasc van Gheryd van den Vene Ru
merszoen en Gijsbrecht Scade Johanszoen, die gezamenlijk aan het kapittel van St. Pieter 
te Utrecht het rustig bezit waarborgen van drie morgen land in het gerecht van Scalcwijc 
[21]. Helaas verklaart Gijsbrecht geen zegel te hebben. Gerard van den Vene die als broer van 
Arentje wordt aangehaald in één van de leen protocollen zal dezelfde zijn als deze Gheryd, die 
in tegenstelling tot Arentje door de heer Vermast wel wordt genoemd als zoon van Rumer en 
Feye. Gezien de naam in combinatie met de locatie herkennen we in Gijsbrecht een mogelijke 
broer Ernst J ansz. 

Als we terugkeren naar de relatie Van der Ma the met Schade kan het volgende worden op
gemerkt: Als Philip Eerstsoen in 1366 grond bezit (landgenoot is) in het Goy, dan zou hij ten 
minste vóór 1343 moeten zijn geboren. Als hij dezelfde is als de leenman van Vianen, dan is 
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hij in 1420, als hij voor het laatst wordt genoemd, ten minste 77 jaar, hetgeen een toch wel erg 
respectabele leeftijd is in die jaren.5 Volgens de heer Vermast is Rumer Uten Goye tussen 1394 

en 1411 overleden, wat betekent dat hij nooit voor 1310 geboren kan zijn geweest. Sterker, het is 
waarschijnlijk dat hij veel later is geboren. 

Hoe het ook zij, hij kan nooit de grootvader zijn geweest van de in 1368 genoemde Philip 
Eerstsoen! Toch bleek hierboven dat een familierelatie toch wel aannemelijk lijkt. Als we er 
vanuit gaan dat Philip Eerstsone en Filip Ernst dezelfden zijn, dan is hij waarschijnlijk een 
oom van Ernst J ansz, die in 1392 voor het eerst wordt vermeld. Het één en ander is in een gene
alogisch overzicht6 weergegeven (zie afbeelding 3). 

Eerst 

-------------7 
Philip Eerstsone 

1 

Jan Rumer uten Goye x Feye van den Vene 

1 1 
ludekin Filips 

1 

Ernst Jansz x Arentje van den Vene 

Wolter Schade ludekens Herman Schade Zweder Ernstsz 

1 1 1 
luytgen Wouters Ernst Schade Hermansz Arntje 
x1 Beat ix Gijsbert Hermansdr x2 Cely Goy rt Gerritsz x Ida Mauritsdr Bakker 

Wouter Fye Goyert Cornelis Dirk Ernstsz Ernst Schaye Maurits Schade 

Peter Philip Jan Ernsts x Amgard Dirksdr van der Mol, 

x1 Margriet Jansdr van Vyanen 

1 

x Gertgen Thomasdr Corlinck 

1 1 

1 

o.m. Jan Peters Amathe o.m. Jan Philip van der Maten Ernst Jansz 

1 
Jan Ernst Jansz 

3. Genealogisch overzicht(zie ook [2.41) 

Herkomst van de naam Van der Ma the 

Maurits Herman x Metje Willem 

Zoals hierboven blijkt, lijkt het goed mogelijk dat de beschreven families twee loten zijn aan 
dezelfde stam en dat één van deze twee loten zich later 'Van der Ma the' is gaan noemen! Of de 
dubbele achternaam 'Schade van der Mathe' ooit als zodanig heeft gefunctioneerd, lijkt ech
ter niet waarschijnlijk. De naam 'Van der Mathe' komt binnen het bovenbeschreven geslacht 
pas op 11 januari 1555 voor het eerst voor als Jan Philip van der Maten (zoon van Philip Luy
tgens) wordt genoemd als belender van een huysinge en hoffstede tussen Geertruydenbrug 
en de Smeebrug aan de oostzijde van de Oude Gracht in Utrecht, die worden getransporteerd 
door Anthonia, weduwe van Peter Luytgens [ 25] . 

De naam 'Van der Mathe' komt overigens in het gebied wel vaker voor. Het idee dat binnen 
het hier beschreven geslacht deze n:i.:i.m voor het eerst voorkomt bij Goyert Luytgens, vermeld 

als Goert Vermaet ( of Goyert van der Maet) en burger van Utrecht in 1505, is mijns inziens on
juist [5] [26] [ 27]. Er zijn van Goyert Luytgens noch van zijn nageslacht specifieke voorbeelden 
bekend, waarbij deze achternaam voorkomt. Daarnaast is de naam Goert niet uniek voor het 
hierboven beschreven geslacht. Zo komen we in 1445, lange tijd voor de geboorte van Goyert 
Luytgens, ene Goert van der Mathe tegen met zijn zonen Thomas, Herman en Jan [28]. Hij is 
waarschijnlijk dezelfde als de Goert van der Maet die in 1431 voorkomt als schepen van Amers
foort7 [26] [28]. 

Ene Thomas Vermaet van Montfoirt komen we eind 15dc eeuw regelmatig tegen in het 
Utrechtse Buurspraakboek. Govert van der Maat wordt op 5 december 1504 beleend bij dode 
van zijn vader Thomas met een gebied in Achthoven (van de hofstede Monfoort) [ 29]. Hij moet 
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wel de zoon zijn van Thomas Vermaet van Montfoirt, de kleinzoon van Goert van der Ma the 
uit 1445 en de Goert Vermaet, die in 1505 wordt genoemd als burger van Utrecht. 

Het lijkt erop dat pas vanaf de jaren 50 van de 16de eeuw het gebruik van de achternaam bin
nen het hier beschreven geslacht een vlucht neemt. Opvallend is dat in 1551 ene Jan Pietersz, 
burger van Utrecht, leenman wordt van een perceel in het land van Hagestein, genaamd 'de 
Maat' [30]! Dit perceel is gelegen tussen de Maatgraaf en de Outenase kade.8 Het is mijns in
ziens heel goed mogelijk dat deze Jan Pietersz dezelfde is als Jan Peter Luytgensz (Jan Peterss 
Amathe), wiens nakomelingen allemaal een achternaam gebruiken. Dit vermoeden is geba
seerd op de naam van de leenopvolger. Het jaar erna op 7 september 1552 draagt hij namelijk 
het gebied over aan eneMr.Jan Filipsz. Op 17 maart 1561 blijkt dit Mr.Jan Filippi van der Maat 
te zijn, dezelfde die in 1555 als belender aan de Oude Gracht wordt genoemd. Hij bepaalt dat 
het leen dient te komen op Jan Filippi, zijn jongere zoon en eventueel op Aaltje, zijn jongste 
dochter. Uiteindelijk komt het leen op zijn jongste dochter Aleidt, ondertussen getrouwd 
met Mr. Willem van Lamsweerde.9 Het is zeer plausibel dat de familie haar naam aan dit per
ceel in Hagestein heeft ontleend. Dat de nakomelingen van Philips Luytgens' zoon Cornelis 
op de Zuid-Hollandse eilanden zich later 'Vermaet' gaan noemen en waarvan heden ten dage 
nog zovele leden in leven zijn, geen nakomelingen zijn van Jan Peter Luytgens noch van Mr. 
Jan Filippi van der Maat doet daar mijns inziens niets van af. Bij het aannemen van de naam in 
Utrecht kan het een rol gespeeld hebben, dat de andere familie met die naam uit Amersfoort, 
een voorname was. We kunnen ervan uitgaan dat de naam een regionale bekendheid had en 
tevens aanzien genoot. Dit argument gaat echter niet op voor de genoemde leden op de Zuid
Hollandse eilanden. Zij zullen de naam waarschijnlijk vooral op praktische gronden hebben 
aangenomen. 

Conclusie 
Dat een inventarisatie van diverse reeds gepubliceerde gegevens soms een nieuw licht kan 
werpen op een kwestie, heeft dit artikel wel bewezen. Enkele belangrijke gegevens waren 
reeds beschikbaar in de artikelen van de heren Kemp en De Keijzer, die in hun eigen vorm 
aanbevelenswaardig zijn. Ook de repertoria op de diverse lenen die zijn samengesteld door de 
heer Kort, waren van onschatbare waarde. 

Hoewel de gegevens enigszins verspreid waren, bestonden er reeds drie aanwijzingen (fa
miliewapen, naam en vermelding Booth) die de verwantschap tussen de families Schade en 
Van der Ma the aannemelijk maakten, hoewel er mogelijk deels sprake is van een cirkelredene
ring. Dit artikel heeft een vierde aanwijzing toegevoegd en de veronderstelde verwantschap 
gespecificeerd. Het is mijns inziens erg aannemelijk dat beide families tot dezelfde stam be
horen en dat de naam Van der Mathe pas ten tonele is verschenen toen het genoemde perceel 
in Hagestein in handen van de familie kwam. 
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Noten 
1. G.J. Vermaat meldt dat J.A.J. Vermaat sr. het doorsneden wapen abusievelijk heeft aangenomen 

en dat zijn zoon J.A.J. Vermaat jr. het wapen heeft gewijzigd [1] . Mijns inziens is de vergissing 
veroorzaakt door onoplettendheid van de juwelier die het wapen heeft ontworpen in combinatie 
met een ongelukkig beschreven blazoen door J. van der Minne [2] . De wijziging die J.A.J. Vermaat 
jr. volgens G.J. Vermaat doorvoert, is maar relatief. Zo komt in de collectie Steenkamp/Damstra bij 
het CBG een zegelafdruk van hem voor met het doorsneden wapen van zijn vader. Wel is het wapen 
in de publicatie van Kits Nieuwenkamp, waaraan J.A.J. Vermaat jr. zijn medewerking verleende, 
gedeeld en niet doorsneden, terwijl de wapenspreuk bleef gehandhaafd (3]. 

2. In het Buurtspraakboek te Utrecht komen we op woensdag 22 maart 1450 eveneens een Scade Lu
dekijns zoen (van Jutfaes) tegen [12]. Of en zo ja hoe hij in ons plaatje past blijft voorlopig helaas 
onduidelijk. 

3. Uit een nadere toegang op de studiezaal van Het Utrechts Archief blijkt dat aan een charter uit 
144izijn zegel hangt [13] . Helaas is één van de drie zegels verdwenen van het charter, waardoor een 
vergelijk met het zegel van Luytgen Wouters niet mogelijk is. Een andere complicerende factor is 
dat we de naam Wouter Scade vaker tegenkomen, bijvoorbeeld als oudemans van de stad Utrecht 
en bij lhouwer in 1415 [14]. 

4. De familie Schade van Westrum is weliswaar opgenomen in de rode adel boekjes, maar deze famil ie 
is van oorsprong geen adellijke. De verheffing in het adeldom vond plaats in 1891 [ 16]. In het verleden 
is regelmatig geprobeerd om de verschillende families Schade (die vanaf de 14d' eeuw vaak wel met 
een vergelijkbaar wapen zegelden) onder te brengen in een enkel genealogisch geheel. Dit is tot op 
heden nog niet mogelijk gebleken. 

5. Een opvallende vermelding is die van Agnies Philips Eerstssoons wyf met borg Steven van Heem
steden voor 20 oude scilden op manendages nae Oculi 1418 [ 22]. Gezien de naam en datum zou zij de 
echtgenoot van onze Philip geweest kunnen zijn. Voldoende bewijs ontbreekt echter vooralsnog. 

6. In dit overzicht is Geregen (Gherichgen) opgenomen, waarvan vermoed werd dat zij een dochter 
was van ene Thomas Corlinck. Dit was op basis van een transport aan Mr. Jan Philipssoen en Hen
ric Corlinck Willemssz door hun oom Hendrik Corlinck Thomassoon en op basis van een stuk land 
dat door Gerritgen van der Ma the [dochter van] Mr. Jan Philippi bij haar huwelijkse voorwaarden 
wordt ingebracht, afkomstig van haar oudoom Corlinck [5 ]. In het Raads Dagelijks boek worden op 
vrijdag na Agneten 1484 Thomas Korlinx kynderen genoemd: Willem, Werner, Henrick, Geregen, 
Alken ende Geertruyt [23] . Hiermee is m.i. voldoende aangetoond dat Philip Luytgens inderdaad 
met een dochter van Thomas Corlinck was gehuwd. Uit het Raadsdagelijksboek en enkele leen
protocollen kan verder worden opgemaakt dat Thomas Corlinck een zoon was van Willem en 
Christina, dochter van Hendrik Wynter Ysbrants. In zijn leven was hij (principaal) ijker van bier
en olietonnen en hij overlijdt rond 1482. Kenners van de geslachten Wynter (Winter) en Van de 
Velde worden gevraagd contact op te nemen met de auteur. 

7. Uit de aantekening van Booth blijkt zijn wapen te bestaan uit drie cirkels (geplaatst 2 - 1) met een 
soort vogelpoot ertussen [26]. Dit wapen komen we zover mij bekend is bij geen enkel ander ge
slacht Vermaet(h), alias Van der Maet(h) tegen. 

8. We kunnen het perceel nader specificeren: Het is ten oosten belend door de gemene weg. In 1643 is 
het perceel vier morgen groot en is het gelegen in de polder de Eng. Tegenwoordig vinden we nog 
immer een straat in Hagestein genaamd de Maatgraaf. In Vianen ligt nog steeds de straat Vijfhee
renlanden, zoals de de Outenase kade tegenwoordig wordt genoemd. 

9. Mr. Willem van Lamsweerde was degene die de Unie van Utrecht heeft ondertekend. In De Ne
derlandsche Leeuw 80 (1963) wordt gesteld dat zijn vader Willem Jansz. van Lamsweerde degene is 
die secretaris was ten Dom en zodoende de Unie van Utrecht zou hebben ondertekend [31] . Dit is 
echter onwaarschijnlijk gezien in hetzelfde bladaangehaalde transport op 23 december 1575 door 
Mr. Willem van Lamsweerde, secretaris ten Dom te Utrecht en zijn vrouw Joffrouw Alidt van der 
Maete [1]. De Unie van Utrecht werd op 20 januari 1579 ondertekend. Geheel onderaan is te lezen: 
"Ende was geteyckent Lamzweerde" [32] . 

Dat 'onze' Willem dezelfde is als de broer en niet de vader van onder meer Joris en Passchier 
blijkt uit het transport van een huis aan de oostzijde van de Oude Gracht (d.d. 28-8-1578), waarbij 
Joris als borg optreedt, en uit de leenakte van het hierboven genoemde gebied 'de Maat' in Hage
stein, waarin Passchier voorkomt ( d.d. 27-4-1582). 
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Het portret van ... 1 

[Tennis Egberts Karst en 
Lammechien Veldman] 

DOOR HENK ZOMER 

Teunis Egberts Karst, geb. Smilde 30-11-1833, arbeider, overl. Klijndijk (gem. Odoorn) 9-9-1915, 

zn. van Egbert Hendriks Karst, arbeider, en Harmanna (Manna) Teunis Pots/Potze, tr. Odoorn 
15-5-1857 Lammechien Veldman, geb. Odoorn 26-6-1836, overl. Klijndijk (gem. Odoorn) 10-4-

1920, dr. vanJantien Klasen Veldman. ' 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1857 en 1879 drie zonen en zeven dochters in de gemeente Odoorn 
geboren. 
Drie dochters daarvan zijn jong overleden, de rest is later getrouwd. 
De foto's zijn gemaakt door J. ter Heide te Emmen. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Voor hun kwartierstaat, zie: H. Zomer, 'Kwartierstaten (Zomer) deel 3', in: Threant 10 (1999), pag. 

85-86. 

502 Gens Nostra 64(2009) 



Goede buren, naaste vrienden; de kwartieren van Geesje Jacobs (Rees) 
DOOR BEREND VAN DOOREN 

Inleiding 
Naarmate men verder terug gaat in de tijd, moet men steeds meer zeilen bijzetten om nog een 
stap verder te kunnen komen. Simpel bladeren tot men een akte met alle familierelaties vindt, 
leidt nergens toe. Die aktes zijn zeer dun gezaaid. Is men in en rond Zwolle na 1600 al niet 
scheutig met het vermelden van die familierelaties en het gebruik van familienamen, voor 
1600 wordt de situatie steeds complexer. Neem bijvoorbeeld een willekeurige akte uit 1552 

waarin Pouwell Schutemaicker en Henrick Scheits-bagge bekennen door hun broer Johan 
Rolofsz. te zijn betaald.• Dat hier 'hun broer' bij staat, is al prettig. Meestal staat dat er niet bij 
en moet men zelf maar iets zien af te leiden uit allerlei andere gegevens. De drie broers heb
ben respectievelijk een beroepsnaam, een familienaam en een patroniem. Elders, zo'n 15 jaar 
eerder, is er sprake van een Roloff Scheits-bagge, dus dat Henrick en Johan broers zijn, is wel 
aannemelijk. Of Pouwell ook een volle broer is, kan alleen worden afgeleid wanneer hij ook 
ergens met een patroniem wordt aangetroffen.2 In vergelijkbare gevallen lukt dat een enkele 
keer, maar vaak ook niet. Het steeds vaker door elkaar gebruiken van beroepsnamen, huis- of 
veldnamen of familienamen zonder patroniem en het vrijwel nooit vermelden van een toe
naam/patroniem bij een echtgenote leidt er toe dat onderzoek snel kan vastlopen. 

Soms echter lukt het wel om verder te komen. Door het combineren van zoveel mogelijk 
details kan men dan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een relatie afleiden. 
Men moet daarbij echter zeer voorzichtig te werk gaan. In het hierna volgende wordt een 
voorbeeld gegeven waarbij de realiteit elke fantasie tart. 

Het onderzoek kan tot resultaat leiden wanneer men bijvoorbeeld ook de buren (belenders) 
in kaart brengt. En men moet zeker alle naaste vrienden in het oog houden. Zij zijn vaak op 
verschillende manieren onderling verwant, zoals al eerder bleek.3 

Goede buren 
Het belang van een goede buur werd duidelijk bij het onderzoek naar de reeks mannelijke 
voorouders van Geesje Jacobs.3 Haar vader heette Jacob Alberts en haar grootvader Albert 
Jacobs. Personen met die namen kwamen meer voor en het was soms niet eenvoudig te onder
scheiden of het dan om één of om verschillende Jacobs of Alberts ging. Buurvrouw Niese en 
haar man boden uitkomst. 

Niese had een opvallende en weinig voorkomende voornaam. Haar man was al problema
tischer. Die kwam voor als Willem met als toevoegingen Engberts, Egberts, Hoemaker, Van 
Bergman/Berckman of combinaties hiervan. Niese was de dochter van Johan van Deventer 
en had met haar man midden zestiende eeuw het vaderlijk huis in de Smeden in Zwolle over
g e nomen. Willen~, vaak 1ne t e n s oms zonde r Nies c , en die ns s choonva d e r werden als volgt 

aangetroffen: 
17-5-1558: Johan van Deventer naast Lambert Bruin becker. 4 

20-9-1564: Willem Engberts en Niese naast de wed. van Lambert Brunsz.5 

6-1-1570: Willem Egberts hoemaker en Niese naast Jacob Alberts steenmetselaar.6 

18-1-1587: Willem van Berghmann hoemaecker en Niese naast Jacob Alberts' weduwe.7 
24-10-1587: Willem Egbers huemaeker naast Luytgert, wed.Jacob Alberts.8 

8-7-1594: Willem van Berckman hoemaker en Niese naast Lutgert upten Kelder. 9 

28-4-1595: Willem Egberts Hoedemaker en Niese naast Jacob Alberts' weduwe. 10 

5-8-1596: Willem Hoemaecker naast Luytgert, weduwe van Jacob Alberts, die aan Goessen 
Hermans Ibinck en Christine vier ggln jaarlijkse rente uit haar huis en were in de 
Smeden verkoopt." 
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10-5-1606: Willem Hoemaker naast Jenneke, weduwe van Albert Jacobs, die aan Goesen 
Ibinck Herms en Stijne Jacobs haar deel in een huis en were in de Smeden ver
koopt.12 

Nu was degene naar wie we zochten Gees jes grootvader Albert Jacobs met zijn voorouders. We 
troffen in 1606 zijn weduwe Jenneke als belender van Willem, in 1595 een Luytgert, weduwe 
van Jacob Alberts, in 1594 een Luytgert op de Kelder, in 1570 Jacob Alberts steenmetselaar en 
daarvoor ( de weduwe van) Lambert Bruin bakker aan. Wat was hun onderlinge relatie? 

De volgende vondsten werden ook gedaan: 
17-10-1589: Lutgert, weduwe van Jacob Alberts upten Kelder in de Smeden.'3 

8-11-1585: Albert Jacobs op ten Kelder en J enneken. '4 

2-11-1576: Jacob Alberts opt Kelre. 15 

28-11-1567: Stijne opten Kelders huis in de Smeden.16 

18-11-1566: Geertken Goltsmits verklaart dat er in tegenwoordigheid van Willem Blancke
bijll, schout van Hattem, Evert van Esselt, Berendt Smit, Jacob Albers, wijlen 
Lambert Bruin,Johan Schratzer, Bellye, de huisvrouw van Geert Bertherinck, en 
wijlen Herman Johans een huwelijksakkoord was gesloten tussen Johan Herm
sen en Griete Henrick Kloetbaenendochter, waarbij wijlen Stine upten Kelder 
haar neef Johan als huwelijksgift 25 goudgulden beloofde uit haar na te laten 
goederen na haar overlijden.'7 

1566: Johan Herms verklaart dat Jacob (Alberts) als erfgenaam van zijn moeder Stine 
gehouden is hem 25 ggln te betalen.18 

12-2-1561: Stine Lambert Bruens weduwe verkoopt Thomas Knoppert en juffer Anne drie 
ggln jaarlijkse rente uit haar huis in de Smeden, te lossen met 50 goudgulden. '9 

Door het combineren van al deze gegevens met de buren van Niese en haar vader was het mo
gelijk een aantal voorouders van Gees jen Jacobs in mannelijke lijn te vinden, namelijk Jacob 
Alberts, Albert Jacobs en Jacob Alberts steenmetselaar. En we kenden de moeder van laatstge
noemde Jacob: Stijne op de Kelder. Daarmee waren we, wat betreft de bronnen, nog niet aan 
het eind van ons latijn. Zouden we de vader van Jacob steenmetselaar nog kunnen vinden? 

Stijne op de Kelder xx Lambert Bruensz 

1 

Jacob Alberts steenmetselaar 
x op de Kelder 

Lutgert op de Kelder 

1 

Albert Jacobs op de Kelder 
X 

J enneken Martens . 

1 
Jacob Albem 

1 
Geesje Jacobs 

1558 Johan van Deventer 

1570 

1576 
1587 
1594 

1585 

1606 

1 
Niese x Willem E(n)gberts 

hoemaker 

hoem aker 
"Willem van Berckman hoemaker 

Willem hoemaker 

Schema 1: de voorouders van Geesje Jacobs en hun buren 
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Wanneer we op bovenstaand onderzoek voortborduren, zouden we moeten zoeken naar een 
Albert die belender was van Johan van Deventer, of naar een Albert met huisvrouw Stijne. 
Maar zo eenvoudig was de situatie niet meer.Jacob Alberts moeder was hertrouwd met Lam
bert Bruin en misschien wel met haar zoon bij hem ingetrokken.Johan van Deventer was dan 
de buurman van Lambert Bruin en diens voorzaten, maar niet van de vader van Jacob Alberts. 
In eerste instantie werden geen buren van Johan gevonden die verder konden helpen. En een 
Albert met een Stijne werd helemáál niet gevonden. Wat nu? 

De naaste vrienden 
Nu werd het tijd om de naaste vrienden in stelling te brengen. Wat zijn naaste vrienden? In 
vroeger tijden werd deze term gebruikt voor familie en verwanten. De praktijk heeft geleerd 
dat mensen vaak samen met naaste vrienden worden vermeld. Bijvoorbeeld omdat die voogd 
zijn over de kinderen. Of omdat ze samen of aan elkaar onroerend goed verkopen. 

Het was niet zo moeilijk om de naaste vrienden van Jacob Alberts te ontdekken: er waren 
in de transportakten en schuldbekentenissen bijna twintig aktes te vinden waarin hij voor
kwam met de volgende personen: Thoenis Wolters (later: Herman van Delden) en Bette,Jacob 
Ietgen en Jutte, Claes Alberts (Hondebrinck) en Beerte, Geert Schuerman en Stijne.20 Vooral 
uit een reeks aktes uit 1542 lijkt naar voren te komen dat het hier om broers en zusters gaat 
die de ouderlijke nalatenschap hebben verdeeld: Bette,Jutte, Claes, Stijne en Jacob. Maar een 
volgende vondst gooide roet in het eten: op 25 juni 1540 gaf Claes, Albert Hondebrincks zoon, 
volmacht om met zijn broers en zusters de verdeling van de nalatenschap van zijn overleden 
ouders(!) af te handelen." Als beide ouders al overleden waren, dan kon Jacobs moeder Stij ne 
op de Kelder in 1561 niet meer leven. Wat was hier aan de hand? Zou Jacob dan een halfbroer 
van Claes zijn? Of was Claes geen broer maar was zijn vrouw een zuster van Jacob? 

Nog meer complicaties 
Uit nader onderzoek bleek dat Geert Schuerman, die weduwnaar was geworden van Jacobs 
mogelijke zuster Stijne, eind 40-er jaren een conflict kreeg met zijn zwagers over de nalaten
schap. Uit het akkoord bleek dat zijn vrouws vader Albert Arnts steenmetselaar heette en dat 
zowel Albert als Stijnes moeder waren overleden voordat Stijne zelf overleed." Verder werd 
ontdekt dat in 1540 Geert Schuerman belender was van de Pijsell in de Smeden. In eerste 
instantie had de secretaris ' Albert Hondebrinck' genoteerd, maar hij had dit doorgehaald en 
vervangen door Geert Schuerman. 23 Dit wijst er op dat Albert Arnts steenmetselaar en Albert 
Hondebrinck dezelfde persoon zouden kunnen zijn. Hoewel: de secretaris maakte wel vaker 
fouten. Op 1 februari 1542 noteerde hij bijvoorbeeld in een akte twee keer Claes Alberts als 
verkoper terwijl dit Claes Alberts en Jacob Alberts moest zijn. 24 Nu bleek Albert Hondebrinck 
in de Smeden al in 1513 vermeld te worden met zijn vrouw Swane25 en in 1535 werd Swane 
vermeld als w eduwe va n Albe rt. 26 Als Sw ane de w eduw e w as, d a n kon Stijnc, J acobs 1noeder, 

dat niet zijn en dan kon Jacob ook niet uit een eventueel tweede huwelijk van Albert Honde
brinck stammen. 

Albert steenmetselaars erfgenamen werden in 1536 en 1539 nog vermeld als belender buiten 
de Diezerpoort van RoloffMydtz-dorp.27 In 1542 en in 1548 werden Claes Alberts en Berte res
pectievelijk Jacob Ietgen en Jutte vermeld als belenders van RoloffMyddeldorp.'8 Hoe zou het 
nu kunnen zitten? Waren er twee Alberts, een Hondebrinck en een Steenmetselaar, of was dat 
één persoon? En hoe zat het dan met Swane en Stijne? 
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Albert Arnts steenmetselaar 
=? 

Albert Hondebrinck, over 1. vóór 1536 
xvóór1514 

Swane N.N., over 1. vóór 1541 

1 

1 

? Bette Jutte Stijne 

Stijne op de Kelder, over 1. circa 1566 

Claes X X x Jacob=? Jacob Alberts op de Kelder 
of Thonis Jacob Geert 

Berte Wolters Yetgen Schuerman 
X XX 

Claes Herman 
Alberts van Delden 

Schema 2: het Hondebrinck-probleem 

De oplossing? 
1. Jacob Albers op de Kelder met moeder Stine is niet dezelfde als de Jacob Albers die met de 

'Hondebrinck-clan' wordt genoemd. Behalve de relatie tussen Stine en Jacob en Jacob en 
zijn vrouw Lutgertwordt immers op geen enkele andere plaats een relatievorm genoemd? 

2. Albert Hondebrinck is niet dezelfde persoon als Albert steenmetselaar. In dat geval zou 
de vrouw van Claes Alberts Hondebrinck een zus kunnen zijn van Jacob en zou Claes 
niet zijn broer maar zijn zwager zijn. Hier wreekt zich het feit dat bij vrouwen nooit een 
patroniem staat. Een bewijs hiervoor werd niet gevonden. Het zou ook betekenen dat de 
secretaris in 1540 niet per ongeluk eerst de oude belender had ingevuld en die vervangen 
door diens schoonzoon Geert Schuerman, maar ook nog een foute belender. Minder voor 
de hand liggend, maar het zou kunnen. 

Honderd aktes met betrekking tot Jacob en diens kinderen werden opnieuw geanalyseerd' 9 

met de onontkoombare conclusie: hier gaat het maar om één Jacob Alberts. Voor de tweede op
tie werd geen sluitend bewijs gevonden. Het is natuurlijk wel bijzonder dat in 1540 Claes Al
bert Hondebrincks zoon procuratie verleent om tot een oplossing te komen voor de verdeling 
van het ouderlijk goed en dat begin 1542 alle naaste vrienden van Jacob Alberts hun ouderlijke 
goederen lijken te verdelen. Dat zou eerder tot de conclusie leiden dat Albert Hondebrinck de
zelfde persoon is als Albert steenmetselaar. Dan blijven we met de weduwe Swane zitten, vóór 
1541 overleden, terwijl in 1566 Jacob Alberts wordt genoemd als erfgenaam van zijn moeder 
Stijne, die niet zo lang daarvoor was overleden. Swane kan niet Jacob Alberts schoonmoeder 
zijn, want in de aktes vóór 1550 komt Jacob zonder zijn vrouw Lutgert voor, was hij dus nog 
niet getrouwd en dan zou bij een boedelverdeling Lutgert zijn genoemd en niet Jacob. 

Wie was de echte moeder? 
Na veel getob over dit probleem kwam het huwelijkscontract tussen Johan Hermsen, de neef 
van Stine op de Kelder, en Griete Henrick Kloetbaenendochter weer in gedachten. Bij het 
opstellen van huwelijkscontracten waren uiteraard de naaste vrienden betrokken. Welke be
kende naaste vrienden waren hier bij? Behalve Stijne en een aantal niet te plaatsen personen 
waren dat Lambert Bruin en Jacob Alberts. Géén Jacob Yetgen, Claes Hondebrinck, Herman 
van Delden, Geert Schuerman. Zouden zij niet tot de naaste vrienden van Johan Hermsen 
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behoord hebben? Dat zou dan alleen kunnen betekenen dat Jacob Alberts er bij hoorde omdat 
hij aangetrouwd was. In dat geval zou Stijne niet zijn eigen moeder zijn, maar die van zijn 
vrouw Lutgert en dus zijn schoonmoeder. Nog geen dag nadat deze hypothese was opgesteld, 
werd in de stukken die op dat moment bewerkt werden de enige akte gevonden waaruit bleek 
dat hij juist is: in 1566 verklaarden mr Herman Smit achter St. Michielstoren en Jacob Ietgen 
op verzoek van Jacob Albers dat bij het sluiten van de huwelijksakkoord tussen Jacob Albers en 
Lutgert, zijn huisvrouw, Lutgers moeder Stine opten Kelder beloofde Lutgert niet te onterven 
uit haar goederen, maar zelf 20 goudgulden te willen houden om daarmee te handelen naar 
haar goeddunken.30 Tenslotte werd nog een ander bewijs omtrent de naaste vrienden van 
Jacob Alberts gevonden: in 1541 testeerde Jacob, weduwe van Claes Hondebrinck. Zij schonk 
al haar goederen aan de erfgenamen van haar man, met name Claes Alberts, Gert Schurman, 
Thonis Wolters,Jacob Yetkens en Jacob Alberts.31 Daarmee werd ook duidelijk dat Albert Arnts 
steenmetselaar dezelfde persoon is als Albert Hondebrinck. 

Oproer in Zwolle 
Medio 1580 waren de spanningen in Zwolle als gevolg van de Opstand behoorlijk opgelopen. Op 15 

juni van dat jaar werd een protestant belaagd door vier rooms-katholieken en dat leidde tot een kleine 
burgeroorlog met barricaden en al. De rooms-katholieken verschansten zich daarbij in ondermeer de 
Smeden,'' waar Lutgert op de Kelder woonde. Zij raakte ook betrokken bij het geweld. Of dit recht
streeks voortkwam uit de godsdienststrijd of dat iemand van de gelegenheid gebruik maakte om een 
persoonlijke rekening te vereffenen, wordt niet duidelijk. Het zou nog twee jaar duren voordat er enige 
getuigenverklaringen werden afgelegd over wat zich had afgespeeld. Albert van Groenouwe, smid voor 
de Sassenpoort, was op St. Vitusdag 1580 met enkele soldaten in Lutgerts huis gekomen en had met 
geweld enige kasten en kisten opengebroken en daaruit kledij , kappen, mouwen, vier mantels, lin
nenwerk, schotels, kieren en geld gehaald. De twee dochters van Jacob en Lutgert waren tegen de grond 
gegooid en geslagen zodat ze moesten vluchten, volgens hun getuigenverklaringen." De namen van de 
dochters: Stine en Swane. Vernoemd naar beide grootmoeders! 

Het Slot 
Het bleek in méér gevallen noodzakelijk de naaste vrienden in stelling te brengen, namelijk 
bij de voorouders van Geesjen Jacobs moeder Geesien Alerts. Haar vader Alert werd meestal 
Alert op 't Slot genoemd. Het Slot, ook wel de Mandelenberg genaamd, was een pachterf in 
Dieze dat toebehoorde aan de familie Van Ensse.34 In 1629 woonde Hendrick Everts Snelle op 
het Slot.35 Hij was in 1626 getrouwd met Geertien Al erts, dochter van Alert Jacobs(= kwartier 
6) alias Alert op 't Slot en zus van Geesien. Deze Alert nu was in 1595 getrouwd met Aeltien 
Frericks, dochter van Frerick op het Slot. We zien dat er twee keer een dochter op het Slot was 
blijven wonen en dat haar man de nieuwe pachter werd, hoewel bijvoorbeeld Frerick wel een 
zoon had. 

Van Frerick (Arents) op 't Slot is tot nu toe één akte bekend waarin hij wordt genoemd met 
zijn vrouw Geese36 alsmede een doopinschrijving uit 1585. Is deze Geese nu de moeder van 
al zijn kinderen? Naast Aeltien is er nog een broer Gerrit Frericks en een zus Merrichien.37 
Aeltien had een dochter Geese (= kwartier 3) en Merrichien had ook een dochter Geese.38 Van 
Frerick Arents is geen erfuiting gevonden. Dat kan betekenen dat hij niet eerder getrouwd 
was óf geen kinderen uit een eerder huwelijk had. Maar het kan ook betekenen dat hij van 
elders kwam en aan eventuele kinderen uit een eerder huwelijk elders erfuiting heeft gedaan. 
Uitsluitsel hierover is niet te geven. 

Frerick bleek niet de enige bewoner van het Slot. In november 1596 werd hij benoemd tot 
voogd over Gerrit en Henrick, weeskinderen van Alheidt bij wijlen Geert op 't Sloth.39 Wie was 
deze Geert en wat was zijn relatie tot Frerick? 
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Al in 1542 is er sprake van een Geridt upt Sloth. Zo staat althans zijn naam in de marge. In 
de akte zelf is sprake van Gerdt Henricks alias Schuerman die zijn kinderen Henrick en Stijne 
erfuiting doet.40 Voogden over zijn kinderen zijn dan Wessel Henricks en Berent Schuerman. 
Dat betekent dat deze Gerdt of Geridt dan opnieuw trouwt. In 1555 is Berent Schuerman over
leden en wordt Ghert op het Slot tot voogd benoemd over zijn kinderen bij Alijdt.4' 

In 1563 bekennen Geert Schuerman opt Slot en Marie 21 goudgulden schuld aan Alidt, we
duwe van Berent Schuerman en haar vijf kinderen.42 Er is geen andere erfuiting gevonden, 
dus is Geert in 1542 mogelijk hertrouwd met deze Marie. Geert en Marie zouden de ouders 
kunnen zijn van Geese die met Frerick Arents trouwde. We zien dan weer dezelfde overgang 
van pachterf van schoonvader op schoonzoon. In ieder geval heeft Frerick Arents een dochter 
Merriken, naast een zoon Gerrit. Zij zouden kunnen zijn vernoemd naar zijn schoonouders. 

Die ene keer in het rechterlijk archief dat Frerick en Geese samen worden genoemd, is in 
verband met een erfenis. De andere erfgenaam blijkt Johan Berents touwslager te zijn. Zij 
bekennen samen tien ggln ontvangen te hebben vanwege Swaene, weduwe van Derck Schuer
man.43 Deze Johan nu is zoon van Berent Schuerman.44 In 1561 werden de kinderen van deze 
Berent en de kinderen van Geert Schuerman opt Slott genoemd als erfgenamen van hun over
leden oom Derrick, die was gehuwd met Swaene.45 Johan blijkt dus op te treden namens de 
kinderen van Berent Schuerman. En Frerick? Het kan haast niet anders of hij verschijnt om
dat hij is getrouwd met de dochter van Geert Schuerman. Zo kwam hij dus op het Slot terecht. 

Henrick Vlugge op Mandenborch Henrick Schuurman 

1? 
N.N. x Gerdt opt Slot 

xx(1542) 
Marie N.N. 

Derck Schuerman 
X 

SwaeneN.N. 

Berent Schuerman 
X 

1 
Gese 

1 1 1 
X Herman Johan Gerdtken 

Frerick 
Arents 

Gerrit Alydt 
Frericks Frericks 

XX (1595) X (1595) 
JacobxFenne _,. AlertJacobs 

Berents 
touwslager 

Merrichien 
Frericks 

X 

(Gerrit) 

Gerrit Gerrits Breedtegordel 

1 
1 1 1 

Alydt 

1 

1 
Jacob 

1 
Gese 

Alers Willems 1 

1 Geesgen Lubbe Lucas Driesyn 
GeseAlerts 

X (1618) 
Jacob Al berts 

Geertien Alerts 
x(1626) 

Henrick Everts Snelle 

Schema 3: Schuurman en de pachters op het Slot 

In de legger van achterstallige renten ten laste van de stad Zwolle is een rente opgenomen ten behoeve 
vanHenrick Vlugge op Mandenborch. Daaronder is genoteerd dat deze rente in de jaren 1522-27 is uitge
keerd. In één van de jaren daarna, maar vóór 1542, is op deze rente een boete ingehouden die Wessel Hen
ricks aan de stad moest betalen. 46 Deze Wessel was in 1542 voogd over de weeskinderen van Gerdt Hen-
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ricks op het Slot. Niet onwaarschijnlijk is dat hij een oom was van moederszijde en dat dus ook Gerdt 
Henricks op het Slot kwam nadat hij een dochter had getrouwd van HenrickVlugge, de pachter in 1522. 

Schuurman 
De toenaam Schuurman komt men nogal eens tegen in en rond Zwolle in de zestiende eeuw. 
Een genealogisch verband tussen de verschillende personen bleek vaak niet te vinden. De 
naam was blijkbaar aan een erf of grondstuk ontleend en de bezitters daarvan gingen de 
naam als familienaam gebruiken. Op zoek naar de vader van de broers Derck, Berent en Gert 
Schuerman stuitten we op een wel heel bijzonder gegeven. In de transportakten werden al
lereerst enige akten aangetroffen met Berent Schuurman en Alijdt en daarnaast akten met 
Berent Lamberts Schuurman en Alijdt. Dat was bijzonder omdat Gert Schuurman op het 
Slot het patroniem Henricks had. Derck en Berent werden wel expliciet broers genoemd van 
Gert. Verwarrend was een akte uit 1536: Johan Waterman en Luijtgen Schuerman hadden 
aan Derck, Berndt en Johan Lamberts een erf en goed verkocht zoals dat met raad en onraad 
was gelegen in Dieze en wijlen Derck Schuerman placht toe te behoren.47 Ook hier Derck en 
Berndt Lamberts die een erf kochten dat wijlen Derck Schuerman toebehoorde. Van een Gert 
Henricks was hier geen sprake. Hoe waren deze aktes met elkaar in overeenstemming te bren
gen? Eén sleutelakte wierp licht op de zaak en maakte meteen duidelijk dat de werkelijkheid 
soms complexer is dan wij ooit kunnen verzinnen: 

22 februari 1543: Geert Schuerman en Marije, en Berend Schoerman en Alydt dragen aan Berend 
Lamberts of Schoerman en Alydt hun aandeel over in een erf en goed te Dieze, zoals hen aan bestorven 
vanwege Derck Schoerman. •• 

Er waren dus twee verschillende Berends: één die oorspronkelijk Schuurman heette en één die na
derhand goederen van de familie Schuurman kocht. De eerste was zoon van Henrick, de tweede van 
Lambert. En beide waren getrouwd met een Aleid. Verzin het maar eens zelf! De akte uit 1543 maakt wel 
duidelijk dat Geert toen al was getrouwd met Marie en dat zij wel de moeder van Geese moet zijn. 

N.N. 

Henrick Luijtken 
Schuerman (60) AlbertHondebrinck(16) Schuerman 

Gerdlt opt Slot (30) 1 I ) 1 - - - - _l - - - - - - - - - - - - - - l 
x Jacob St1jne x Gerdt Henrick 

Marie N.N. Alberts (8) Schuerman Schuerman 
1 xx Egbert Willems xxx 

Gese AlydtLeeuw I Jutte N.N. 
X XX I I XXX 

Frerick Gerrit van Berkum Willem van Berkum Marten 
Arents(14) AlbertJacobs(4) x Eikinckhorst(10) 

1 x NieseJohans 1 Alydt Jenneken Martens ..,_ ____ _ ___ _ _ _ _____ _. 

A~ertJacobs(6) 1 

Geese Al erts x Jacob Alberts ( 2) 
1 

Geesje Jacobs (1) 

Schema 4: (vermoede) verwantschap tussen naamdragers Schuurman en kwartieren van Geesje Jacobs 
(kwartiernummers vermeld tussen haakjes), mét buurvrouw Niese! 
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De kwartierstaat 

1. Geesjen Jacobs, van de Nieuwstad, lidmaat te Windesheim 1659, overl. na 2-9-1680, tr. 

Zwolle 4-6-1643 Jan Jansen Dijck alias Jan van Besten (op) Rietberg, pachtboer op de Odincks

hof te Windesheim 1655-69, boer op de Rietberg, keurnoot te Wijhe 1661, 1665, mogelijk 

ook 1656, 1659, 1663, lidmaat te Windesheim 1659, overl. tussen 2-11-167549 en 29-1-1676,50 

zn. van Jan Hermsen Dijck alias Paddenpoel alias Rietberg en Heijltje Willems Dijck. 

2. JacobAlberts, woonde op de Nieuwstad (1612), overl. tussen 30-3-162551 en 20-1-1626, otr. (1) 

Zwolle juni 1612 Geesien Geerlichs, van Noorthorn, tr. (2) Zwolle 15-2-1618 

3. GeesienAlerts, bel. Zwolle sept. 1640; zij tr. (2) Zwolle 21-2-1626 Jan Geerlichs, bewaarder 

buiten de Diezerpoort 1633-1643, zn. van Geerlich Willems op de Nieuwstad, bewaarder 
buiten de Diezerpoort 1605, 1607-1608, 1612, en verm. Mechtelt N. NY. 

4. Albert Jacobs op deKelder, 53 in de Smeden,54 over 1. tussen 22-6-160355 en 18-12-1604,56 tr. verm. 

vóór 4-7-158257 

5. JennekenMartens, overl. na 15-10-1614. 
4-5-1602: Henrick van Suchtelen en Johanna ter Mersch verkopen aan Albert Jacobsen en Jen

neken Martens een made in Holtenbroek.58 
15-10-1614: Berent van Ittersum secretaris heeft een gerechtelijke eis gesteld aan zaad en gewas 

dat de weduwe van Albert Jacobs en haar zoons en Buitman in Dieze genoten hebben van het 
bouwland van de erfgenamen van Derck van Angeren dat zij gebruiken. 59 

2-11-1615: Berent van Ittersum secretaris heeft een gerechtelijke eis gesteld aan de beesten op het 
weiland en het zaad op het bouwland van de erfgenamen van Derck van Angeren, hetgeen aan de 
meijers Willem Strop, Wycher Goessens,Jan Lucassen, Gerrit van Scheil, Henrick Wychers, Gerrit 
Frericks, WolbertTouwslager, Willem Jans in 't Blauwe Schaap,Jacob Alberts (= kwartier 2) en zijn 
broer (=Marten Alberts) en B uytman in Die ze is aangezegd. 60 

6. Alert Jacobs aliasAlertop 't Slot, over 1. vóór febr. 1626, 61 tr. Zwolle 7-9-1595 

7. Aeltien (Aleit) Frericks. 
27-5-1602: Johan van Angeren en Willem van Laer en Derckien van Angeren verkopen aan Ger

ryt Frericksen en Fenne één morgen in Diezermark, zijnde de helft van twee morgen, waarvan de 
andere helft de erfgenamen van Johan Waeyer toekomt.6' 

29-4-1615: AlerdtJacobsen en Gerryt Frericksen en hun vrouwen verkopen aan Gerryt Branden
berch en burgemeester Johan Gorissen en hun huisvrouwen één morgen land uit twee morgen in 
Diezermarke, waarvan de andere helft de erfgenamen van Johan Wayer toebehoort.63 

7-12-1616: Gerrit Gerrits, gehuwd metMerrichgen Frericks.64 

6-9-1618: Gerrit Frericks, AelertJacobs en Gerrit Gerrits verkopen aan Willem Roelefs en Else de 
helft van een huis en hof met landerijen bij de Diezerkapel. 65 

8. Jacob Alberts, steenmetselaar, provisor van Onze Lieve Vrouwebroederschap in de Smeden 

156866
, overl. vóór 30-4-1585,67 tr. voor 21-1-155068 

9. Lutgert op deKelder,69 over 1. na 5-8-1596. 
5-8-1596: Luytgert, weduwe van Jacob Alberts, verkoopt aan Goessen Hermans Ibinck en Chris

tine vier goudgulden jaarlijkse rente uit haar huis en were in de Smeden in de Diezerstraat, belend 
Willem Hoemaecker en Henrick Arents, strekkend van de straat tot aan de straat naar de stads
muur, te lossen met 70 goudgulden.7° 

10-5-1606: Jenneke, weduwe van Albert Jacobs, verkoopt aan Goesen Ibinck Herms en Stijne 
Jacobs haar deel in een huis en were in de Smeden, belend Willem Hoemaker en wijlen Henrick 
Arents, strekkend van de straat tot de stadsmuur, met haar aandeel in twee hoven buiten de Die
zerpoort.7' 
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10. Marten Eickinckhorst alias van/ten Sande, tr. ( 2) Jutte, verm. weduwe van Henrick Sch uerman. 
8-8-1556: Marten Teckinckhorst, wonend buiten de Diezerpoort op de Nieuwstad, legt een ge

tuigenverklaring af over een zieke os.7' 
11-1-1567: jonge Henrick Schuerman doet erfuiting aan zijn zoon Geert bij Alijdt, zijn overleden 

huisvrouw o.v.v. zijn huis en hof op Leiderweert. Voogden zijn jonge Johan Haerle en Willem 
Waterman. Op 21 april (1577) bekennen de voogden van Gheert Schuerman dat Jutte, weduwe van 
Henrick Schuerman, hen heeft voldaan.73 

20-11-1574: HenrickSchuerman en Jutte belijftochten elkaar met hun huis en hof op de Nieuwstad.7• 
4-7-1582: in de zaak tussen Albert Jacobs in de Smeden en Jutte Schuermans, weduwe van Mar

ten Eickenhorst, is verordonneerd dat de weduwe het verdrag en de moetzoen moet nakomen en 
de doodschulden van haar man betalen." 

6-7-1588: Luitgen Timmerman en Marten Luitgens verklaren dat wijlen Marten van Sande ten 
tijde dat zij zijn berg 'op wegen' en er stenen onder legden, zich had beklaagd dat het afdak van 
Henrick Rhuijse's berg te na op zijn grond was getimmerd.76 

18-7-1589: Lutgert, weduwe van Jacob Alberts, verklaart op verzoek van haar zoon Albert Jacobs 
dat deze tijdens haar mans leven is gehuwd met wijlen Marten Eickenhorsts dochter en dat zij 
hem niets hebben meegegeven of beloofd, maar dat ze hem toen hij bruidegom was een bekke, een 
paar slaap lakens en één of twee oor kussentekens hebben gegeven, naast vijf of zes tonnen bier die 
ze zelf hadden gebrouwen en waarvan Marten Eickenhorst de helft had betaald.77 

14-1-1593: Jutte, weduwe van Marten ten Sande, verkoopt aan Geert Schuerman en Peterke vijf 
goudgulden jaarlijks die zij heeft uit een huis en hof aan de Molenstraat buiten de Diezerpoort.78 

26-5-1599: Jutte, weduwe van Marten Eikinckhorst, draagt aan mr Roleff Jansen en Elssien een 
hof en huisstede over buiten de Diezerpoort, belend de erfgenamen van Tonnis Winter en Bartolt 
Bruns.79 

In eerste instantie werd vermoed dat de toenaam Eikinckhorst was ontleend aan de Eickhorst, 
gelegen in Diezermark en vermeld in 1478. •0 Maar uit een regest uit 1413 bleek dat er ook een erve 
Ekinckhorst was in het Laarwold, net over de tegenwoordige grens, in het kerspel Emlichheim. 
Daar woonde toen een Hilbrant van de Ekinckhorst. •• De naam Hilbrant Eekinckhorst bleek 150 
jaar later ook in Zwolle voor te komen.•• Zeer waarschijnlijk betrof het hier een broer van Marten. 
Albert Jacobs, die met Martens dochter trouwde, was op 18 februari 1584 te Zwolle doopgetuige bij 
de doop van een zoon van Egbert Hillebrants en nadien kopen zij samen een stuk grond buiten de 
Diezerpoort.83 Dit wijst op verwantschap: Egbert zal de zoon zijn geweest van Hilbrant Eekinck
horst. Op 25 februari 1593 trouwde te Zwolle nog zijn nagelaten dochter Lumke, wonend buiten de 
Diezerpoort, met Wol ter Jansen touwslager. 

12. Jacob Alerts, over 1. vóór 31-5-1595, tr. 

13. Fenne Willems; 84 zij tr. (2) Zwolle 11-9-1595 Gerrit Frericksen, zn. van Frerick op 't Slot(= 

kwartier 14 ). 
11-9-1595: Fenne, weduwe van Jacob Alertz, bewijst haar kinderen Alert en Gerdtien de helft van 

een huis en hof buiten de Diezerpoort op de Nieuwstad, waar Jan Lensingh nu in woont, de helft 
van een huis en hof buiten de Diezerpoort bij de Kapel, de helft van een mud land in de Diezer 
Oosterenk, de helft van een 1/2 mud land bij de Holtenbroeker weg, en 1400 goudgulden. Alert 
krijgt het beste: p aard en een veulen, Gerdcien een bed met toebehoren, nog een bed en een ketel 
van een halve ton, een grote koperen pot en een kistje. De kinderen van Fenne's overleden broer 
Albert Willems wordt 60 goudgulden toegezegd. Tot voogden zijn benoemd Jan van Goer Jansz en 
Hendrick Alberts. 85 

3-2-1606: uit kracht van een obligatie van 20 april 1592 van Henrick van Essen aan Jacob Alerts 
en Fenne wordt aan Gerrit Frericks en Fenne twaalf goudgulden jaarlijkse rente overgedragen uit 
vier morgen in Diezermark die Gerrit Frericks zelf gebruikt. 86 

14. Frerick Arents op 't Slot, gezworene Dieze 1570, 87 over 1. na 5-7-1600, 88 tr. verm. vóór 6-9-
156789 

15. Geese (Schuirman), over 1. tussen 23-12-1585 (doop dochter) en verm.13-2-1590.•0 

11-2-1572: Johan Berents tousleger en Frederick Arentsen te Dieze opt Slott en Geese hebben 
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van mr Egbert Lentze stadssmid tien ggln ontvangen die afkomstig is van Swaene, wijlen Derck 
Schuirmans weduwe.•• 

16. AlbertArnts Hondebrinck, steenhouwer•2
, steenmetselaar, procurator van de broederschap 

van het altaar van St. Maarten in de St. Michaelskerk 1508-150992, overl. vóór 26-2-1535,93 

tr. vóór 4-4-151394 

17. Swane N.N., over 1. tussen 26-2-1535 en 25-7-1540.95 

19. Stine op de Kelder, over 1. vóór 1567;96 zij tr. (2) Willem Becker en tr. (3) Lambert Bruens, bak
ker. 

27-1-1537: Johan Holthuijs en Alijdt kopen vijf ggln jaarlijkse rente uit wijlen Johan van Elsts 
huis en were in de Smeden, nu Johan van Deventer toebehorend, belend mr Dirck Baers ter eenre 
en wijlen Willem Beckers were ter andere zijde." 

7-9-1537: Stijne, weduwe van Willem Beckers, doet erfuiting aan haar zoon Johan. Voogden zijn 
RoloffMiddeldorp en Hubert Kussewercker. Stijne heeft een huis in de Smeden.•' 

24. Alert(Rorycks?). 
1530: Alert Rorycks 'buten Deyserpoort' betaalt één goudgulden 10 1/2 (?) stuiver aan verpon

ding.99 
23-4-1548: Claes Gel worst en Alert Ruedericks, voogden van de kinderen van Mette Ruericks bij 

Thonis Peters, verklaren dat Thonis aan hen betaald heeft wat de kinderen toekomt. '00 

18-4-1559: Alert Ruericks en Frerick Henricks zijn benoemd tot voogd over Mechtelt, Kunne en 
Haedewich, nagelaten kinderen van wijlen Aleijd bij Albert Ruericks. '0 ' 

3-7-1569: Kunne Alers bekent dat Jacob Alers haar de 15 goudgulden uitbetaald heeft met het 
handgeld dat daarvan is gekomen, die Claes Geleworst, haar voogd, bij medevoogd Alert Ruericks 
had uitgezet.'0

' 

25-7-1572: Derck Alertz., en Kunne en Mette, geassisteerd door hun broer Derck, verklaren dat 
hun broer Jacob Alertz. hen heeft voldaan wat de erfenis van hun ouders aangaat en bedanken 
hem. Indien Berent Luessefelt het met deze afkoop niet eens is en aktie onderneemt, zullen zij hun 
broer Jacob in een gelijk deel vrijstellen.'03 

27. Trui} Engelen, overl. na 25-4-1593, tr. (2) Askenn Gherdtz. 
25-4-1593: Truy Engelen, weduwe van Askenn Gherdtz., herroept haar testament van 3 novem

ber 1590 in aanwezigheid en met toestemming van Jacob Alertz en Henrick Schutte brouwer als 
voogden van de twee weeskinderen van Albert Willems. Zij is overeengekomen met Jacob Alertz, 
haar dochters man, dat hij haar twee jaar zal onderhouden voor 3z goudgulden één oort. Als ze 
langer mocht leven, zal hij naar billijkheid handelen.'04 

30. Ger(i)t Henricks Schuerman alias Ger(i)t op 't Sloth, overl. na 7-3-1586(?), tr. (1) mogelijk de dr. 
van Henrick Vlugge, tr. (2) circa 1542105 

31. MerrikenN.N., overl. na 7-3-1586 (?). 
19-10-1555: Alidt, weduwe van Berent Schuerman, bewijst haar kinderen Herman, Johan, Ghert

ken, Jacob en Gese samen 60 goudgulden. Gese krijgt een bed met toebehoren. Tot voogden zijn 
benoemd Ghert opt Slot en Herman Braeckhuis. '06 

21-10-1558: Derck (doorgehaald: Berent) Schuerman is na zijn dood vanwege zijn broer Gerth 
opt Slott 25 goudgulden schuldig aan Engelbert van Ensse, drost van Coevorden, die terstond na 
zijn dood uit zijn nalatenschap zal worden betaald.'07 

14-9-1561: Zwene, weduwe van Derrick Schuerman, testeert. Zij schenkt de gezamenlijke erfge
namen van haar man, die hij tijdens zijn leven tot erfgenaam benoemde, tien goudgulden eens.'08 

14-9-1561: Willem Waterman en Egbert Smit van Goer, voogden van de echte kinderen van Ghert 
Schuerman opt Slott en wijlen Berent Schuerman, met de ouders van deze kinderen, te weten 
Geert Schuerman opt Slott voorschreven en Alit, weduwe van Berent Schuerman, bekennen van
wege Gerdts en Berents echte kinderen, die tot erfgenaam zijn benoemd door hun overleden oom 
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Derrick Schuerman, dat diens weduwe Zwaene hen erfuiting heeft gedaan.'09 

20-2-1563: Geert Schuerman opt Slot en Merrie bekennen 21 goudgulden schuld aan Alidt, we
duwe van Berent Schuerman en haar vijf kinderen. 110 

7-3-1586: GherdtHenricks en Marrye dragen aan Jacob Alers en Fenne (= kwartier 12, 13) een huis 
en hof bij de Diezerkapel over."' 

32. Aernt Hondebrinck, steenmetselaar, burger van Zwolle 7-1-1486, overl. vóór 1515,112 tr. 

Johanna N.N. 
28-6-1496: Herman Hoernynck en Alfyt verkopen aan Aernt Hondenberch(!) steenmetselaar en 

Johanna een huis in de Smeden, belend de erfgenamen van Albert Badinge en Hille, weduwe van 
Gyginge, belast met 3 1/2 f. jaarlijkse rente."' 

60. Henrick Schuerman, over 1. vóór 7-4-1536. 114 

24-2-1538: Derck Schuerman en zijn broers voeren een proces tegen hun ooms Luijtken Schuer
man en Johan Waterman. Wijlen Derck Schuerman bepaalde schriftelijk dat de kinderen van zijn 
overleden broer Henrick van hem zouden erven alsofHenrick nog in leven was, dus in gelijke mate 
zouden delen met zijn broers en zusters. Schepenen en raad ratificeren de brief daarvan. 115 

Tenslotte 
De naam Schuerman komt al vroeg voor in Zwolle. Meestal gaat het om personen die zonder 

enige relatie worden genoemd in maandrekeningen. Er zal ongetwijfeld een familierelatie 

met de latere Schuermannen zijn, maar hoe deze relatie is, kan niet met zekerheid gezegd 

worden. Vooral niet omdat een zelfde toenaam niet hoeft te betekenen dat deze in mannelijke 

lijn is vererfd. Hieronder volgt een overzicht, aangetroffen in de Generale Index op het Histo

risch Centrum Overijssel te Zwolle. 

1410-1453: Ludeken Schuerman 

1420: Ghisebert Schuerman 

1431-1454: Ghert Schuerman 

1441: Henric Schuerman 

1444: Herman Schuerman 

1469-1493: Berndt Schuerman 

1492-1499: Luijken Schuerman 

1496: Johan Schuerman 

Noten 
1. Historisch Centrum Overijssel te Zwolle(= 

HCO ), Stadsarchief(= sA) Zwolle 1963, pag. 
363. 

2. In 1545 wordt er een Pouwels Henricks 
schuijtemae cker g e noe md, dus zal hij een 

halfbroer zijn: zie: Hco, SA Zwolle 1995, 
pag.502. 

3. Zie: B. van Dooren: 'Op het verkeerde been. 
Wie waren de ouders van Geesje Jacobs 
(Rees)?', in: Gens Nostra 62 (2007), pag. 229-
234. 

4. Hco, SA Zwolle 1996, pag. 315. 
5. Id., pag. 614. 
6. HC0,SA Zwolle 1997, pag. 57. 
7. Id., pag. 687. 
8. Id., pag. 736. 
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9. HC0, SA Zwolle 1998, pag. 97. 
10. Id., pag. 149. 
11. Id., pag. 222. 
12. HC0, SA Zwolle 1999, pag. 67. 
1 3 . HCO, SA Zwolle 234 7, p ag. 5 20. 

14. HC0 , SA Zwolle 1997, pag. 623. 
15. Id., pag. 287. 
16. Hco , SA Zwolle 2117, pag. 217. 
17. Hco , SA Zwolle 2449, pag.15. 
18. Id., pag. 19. 
19. Hco, SA Zwolle 1996, pag. 438. 
20. Zie bijvoorbeeld: HC0, SA Zwolle 1997, pag. 

304, SA 1996, pag. 22, 23,630, SA 1963, pag. 
281. 

21. Hco, SA Zwolle 1995, pag. 348. 
22. HC0, SA Zwolle 2346, pag. 435. 
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23. HCO, SA Zwolle 1995, pag. 360. 73. HCO, SA Zwolle 3886, pag. 351. 
24. Id., pag. 420,421. 74. Hco, SA Zwolle 2117, pag. 298. 
25. HCO, SA Zwolle 1962, pag. 431. 75. HCO, SA Zwolle 2347, pag. 256. 
26. Hco, SA Zwolle 1995, pag. 110. 76. HCO, SA Zwolle 1828, pag. 662; op de pagi-

27. Id., pag. 289. na's daarvoor blijkt er sprake te zijn van een 
28. Id., pag. 421,577. conflict tussen Albert Jacobs en de weduwe 

29. Met dank aan de heer H.M. Kuypers te Voor- van Henrick Rhuijse over de afgrenzing van 
schoten. hun hoven, zie pag. 659,660,662. 

30. HCO, SA Zwolle 1827, pag. 324. 77- HCO, SA Zwolle 1828, pag. 731. 

31. HCO, SA Zwolle 2117, pag. 7. 78. HCO, SA Zwolle 1998, pag. 17. 
32. Jan ten Hove, Geschiedenis van Zwolle, Zwolle 79. De Eickhorst, gelegen in de Diezermark, 

2004, pag. 256-257. vermeld in 1478; zie: HCO, SA Zwolle 18, pag. 

33. HCO, SA Zwolle 1828, pag. 247,249,250,251. 248. 

34. HCO, SA Zwolle 2000, pag. 229,245 en SA 80. HCO, SA Zwolle 1998, pag. 417. 
2001, pag. 113. 81. F. C. Berkenvelder, Zwolse regesten, regest 

35. Hco, SA Zwolle 2001, pag. 351. 918. 
36. HCO,SA Zwolle 1965, pag.17. 82. Hco, SA Zwolle 1996, pag. 547. 

37. HCO, SA Zwolle 1999, pag. 113. 83. HCO, SA Zwolle 1998, pag. 401. 

38. HCO, SA Zwolle 3887, pag. 625. 84. HCO, SA Zwolle 1997, pag. 597. 

39. HCO,SA Zwolle 3886, pag. 499. 85. HCO, SA Zwolle 3886 pag. 493. 
40. HCO, SA Zwolle 3885, pag.119. 86. HCO, SA Zwolle 1999, pag. 53. 

41. HCO,SA Zwolle 3886, pag. 287. 87. HCO, SA Zwolle 2347, pag. 43. 
42. Hco, SA Zwolle 1964, pag. 168. 88. HCO, SA Zwolle 1966, pag.133. 

43. HCO,SA Zwolle 1965, pag. 17. 89. HCO, SA Zwolle 1827, pag. 377. 

44. Hco, SA Zwolle 1997, pag. 354. 90. HCO, SA Zwolle 1997, pag. 860. 

45. HCO, SA Zwolle 1964, pag. 114en SA 2117, 91. Hco, SA Zwolle 1965, pag.17. 

pag.157. 92. HCO, SA Zwolle 10171. 

46. HCO, SA Zwolle 8570, fol. 80. 93. Hco, SA Zwolle 1995, pag. 110. 

47. Hco, SA Zwolle 1963, pag. 36. 94. HCO, SA Zwolle 1962, pag. 431. 

48. Hco, SA Zwolle 1995, pag. 457. 95. HCO, SA Zwolle 1995, pag. 348. 

49. HCO, Rechterlijk archief Wijhe 6, fol. 342. 96. HCO, SA Zwolle 2449, pag. 7e.v. 

50. Hco, Rechterlijk archief Wijhe 41. 97. HC0, SA Zwolle 1995, pag. 188. 

51. Hco, SA Zwolle 2001, pag. 62. 98. HCO, SA Zwolle 3885, pag. 110. 

52. HCO,SA Zwolle 1999, pag. 89. 99. HCO, SA Zwolle 9189. 

53. Hco, SA Zwolle 1997, pag. 623. 100. HCO, SA Zwolle 1963, pag. 272. 

54. Id., pag. 807. 101. Hco, SA Zwolle 3886, pag. 317. 

55 . Hco, SA Zwolle 1998, pag. 630. 102. HC0, SA Zwolle 1964, pag.473. 
56. Hco, SA Zwolle 2217, pag.159. 103. HCO,SAZwolle1965,pag.31. 

57. HC0,SA Zwolle 2347, pag. 256. 104. Hco, SA Zwolle 2118, pag. 42. 

58. Hco, SA Zwolle 1998, pag. 561. 105. HCO, SA Zwolle 3885, pag.119. 

59. HC0, SA Zwolle 1966, pag. 573. 106. HCO, SA Zwolle 3886, pag. 287. 
60. Id., pag. 606. 107. HCO, SA Zwolle 1963 pag. 557. 
61. Ondertrouw dochter te Zwolle. 108. HCO, SA Zwolle 2117, pag.157. 
62. HC0, SA Zwolle 1998, pag. 566. 109. HCO, SA Zwolle 1964 pag. 114. 
63. HC0, SA Zwolle 1999, pag. 582. 110. HCO, SA Zwolle 1964 pag. 168. 

64. Id., pag. 693. 111. HCO, SA Zwolle 1997, pag. 640. 
65. Hco, SA Zwolle 2000, pag.104. 112. In 1514 worden ( doorgehaald: Albert) Arne 
66. HCO, SA Zwolle 1996, pag. 830. Hondebrincks erfgenamen als belenders in 

67. HC0, SA Zwolle 1997, pag. 597. de Smeden genoemd: HCO, SA Zwolle 1800, 
68. Hco, SA Zwolle 1996, pag. 22. pag.27. 
69. HCO, SA Zwolle 1998, pag. 97. 113. HCO, SA Zwolle 14100, regest 03640. 

70. Id., pag. 222. 114. HCO, SA Zwolle 1963 pag.36 en SA 2345, pag. 

71. HCO, SA Zwolle 1999, pag. 67; zie tevens pag. 73. 
58. 115. Hco, SA Zwolle 2345, pag. 73. 

72. HCO, SA Zwolle 1826, pag. 439. 
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Bestuurswisseling Computergenealogie 
Het Hoofdbestuur van de NGV zal met in
gang van 1 augustus 2009 het bestuur van 
de afdeling Computergenealogie overnemen 
van het zittende afdelingsbestuur dat per die 
datum op grond van artikel 16 is ontheven 
uit hun functie. 

In september zal het Hoofdbestuur een bij
eenkomst beleggen voor alle leden van de 

afdeling Computergenealogie waarin uitleg 
wordt gegeven over de motieven van deze 
overname. 

Voor deze bijeenkomst zal tijdig een uitno
diging worden verstuurd. 

Namens het Hoofdbestuur, 

R.K. Vennik, voorzitter 
M.J. Krooswijk, secretaris 

Het Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek op cd 
Het Oostgelders tijdschrift voor Genealogie 
en Boerderijonderzoek (oTGB) heeft zijn 25 

jaargangen gedigitaliseerd en op cd gezet. 
OTGB bevat veel informatie over genealogie 
en bewonersgeschiedenissen uit de Achter
hoek en De Liemers. Veel gegevens zijn ont-
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leend aan bronnen in het Gelders Archief. 
Meer informatie: zie www.otgb.nl. 

[(Elektronische) Nieuwsbrief 23 

van het Gelders Archief, juni 2009] 
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Genealogische website gaat deel ORA 
Landdrostambt Zutphen digitaal ontsluiten 

De website www.genealogiedomein.nl 
wil een deel van het Oud Rechterlijk Archief 
Landdrostambt Zutphen digitaal ter be
schikking stellen. Het gaat om het 'Protho
coll van opdrachten, kentnissen, pandschap
pen, alsmede renteverschrijvingen' (1581-
1805). In deze bron staan vooral akten van 
levering van onroerende goederen beschre-

ven. Het wemelt er van de genealogische en 
streekhistorische gegevens. Onder het Land
drostambt Zutphen vielen onder meer Steen
deren, Ruurlo, Hengelo, Zelhem, Hummelo 
en Ambt Doetinchem. 

[(Elektronische) Nieuwsbrief 23 
van het Gelders Archief, juni 2009] 

Website Tresoar uitgebreid met Quaclappen 1600-1612 

Namen uit de Quaclappen (registers, waarin 
in het kort melding wordt gemaakt van de 
civiele vonnissen van het Hof van Friesland) 
staan al weer een paar jaar op onze websi
te, althans over de jaren 1527-1591. Het gaat 
daarbij om een database die is gebaseerd op 
de aantekeningen van wijlen D.J. van der 
Meer. 

Onderzoeker Jan Post heeft nu vGor de ja
ren 1600-1612 uittreksels op de Quaclappen 
gemaakt, uitvoeriger dan Van der Meer dat 
heeft gedaan voor de vroegere periode. 

Wat staat er in? Uit de zaken die voor het 
Hof speelden, zijn alle namen van personen 
overgenomen, en zo nodig met hun hoeda
nigheid, of in welke kwaliteit ze procederen. 

Zo zal men veel zaken tegenkomen waar al
leen de eiser en gedaagde worden genoemd. 
Dat is weinig, maar voor genealogen in ieder 
geval een bewijs van in leven zijn. In een on
geveer even groot aantal zaken staat er een 
wat uitgebreider dictum, de uitspraak van de 
zaak in het kort, bij. Hier vindt men vaak wat 
meer details, zoals de reden van procederen 
en de goederen waarover het gaat, soms met 
de ligging erbij. 

De toegang tot de Quaclappen die Post 
heeft gemaakt wordt in een pdf-file beschik
baar gesteld op onze website. 

[ www.tresoar.nl, 3 juni 2009] 

Drents Archief 
Bezittingen van Drentse voorouders nu online 
te vinden 
Vóór 1806 werd er al belasting geheven op 
erfenissen en bij de verkoop van onroerend 
goed. De administratie van de belastingont
vangers van de 30"' en 40'" penning, zoals 
deze belastingen werden genoemd, is voor 
Drenthe sinds 12 juni 2009 online. Bij de 
overdracht van onroerend goed moest men 
de 4ostc penning betalen: 21/2 % van de waarde 
van het betreffende goed. De 3ostc penning 
(3,3%) werd geheven over alle erfenissen die 
in de zijlinie of op niet-verwanten vererf-

30 

den. De database, die bijna 45.000 persoons
namen omvat uit de periode 1679-1797, kan 
doorzocht worden op naam en periode. Van
uit het zoekresultaat wordt een link aange
boden naar een scan van het register, waarin 
de details van de inschrijving kunnen wor
den nagelezen. 

Het zoekscherm is op te roepen via 
www.drenlias.nl, menubalk Zoeken 1600-
1811, 3oe/4oe penning. 

[Drents archief, 
persbericht 12 juni 2009] 
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Nieuwe leden 
132577 dhr D. H. Esveld, Muidergouw 17, 1351 PB Almere 
132578 dhrW.A. van der Tang, Loenhorst 41, 2402 LV Alphen aan den Rijn 
132579 dhr N. Saltzherr, Appelgaardq2, 3992 J G Houten 
132580 dhr R. Koning, Julianastraat 18, 1756 TM 't Zand 
132581 dhrTH.M. van Ruiten, Achterweg-Zuid 50, 2161 DZ Lisse 
132582 mw E.A. Verregghen-de Bruijn, Wimbledonpark 257, 1185 XJ Amstelveen 
132583 dhr B.J. Sieberink, De Mulderij 111, 7772 HJ Hardenberg 
132584 mw J.A. Poll-Huizer, Verdistraat 10, 3223 TM Hellevoetsluis 
132585 dhr K. W. Lovink, Brem 29, 7421 CJ Deventer 
132586 dhr L. W. Lans, Zonnehof 3, 1109 BG Amsterdam Zuidoost 
132587 dhr J.A. van den Berghe, Hondelink 25, 7482 KJ Haaksbergen 
132588 dhr J.C. van Kas teren, Banstraat 5, 5506 LA Veldhoven 
132589 mw A.G. Mooij, Egholm 158, 2133 BD Hoofddorp 
132591 dhr A.S. Groot, Pelmolen 1, 7587 sG De Lutte 
132592 dhr W.G. M. van Dok, Vincent van Goghlaan 31, 4907 PE Oosterhout NB 
132593 dhr H.W. de Groot, Amstelstraat 67, 3522 CM Utrecht 
132594 dhr W. H.M. Wolters, Mesdagstraat 8, 6521 MP Nijmegen 
132595 dhr N. Honig, Rendorppark 29, 1963 AK Heemskerk 
132596 dhr M. Putman, Blaricumseplein 71, 2574 STDen Haag 
132597 dhr J. W. M. Hagen, Gerrit van der Veenstraat 69, 3762 XJ Soest 
132598 dhr A.W.P. van der Woude, Olthofsweg 3, 7447 RS Hellendoorn 
132599 dhr J. P.A. van Dieren, Saartje Arnoldistraat 8, 4475 AH Wilhelminadorp 
132600 dhr J.H.F. Neomagus, Eerste Buiten pepers 51, 5231 GP 's-Hertogenbosch 
132601 dhr A. L. Gerstel, De Bourbonstraat 19, 7315 KD Apeldoorn 
132602 dhr R. Bij post, Kanaal weg 22, 1775 AL Middenmeer 
132603 dhr H . Cor ba, Renatusstraat 4, 6444 XE Brunssum 
132604 dhr G.J.L. Hou ben, Putweg 20, 6336 PC Hulsberg 
132605 dhr J. van der Toorn, Marjorystraat 22, 3151 JK Hoek van Holland 
132606 dhr L. F. Kin negen, Secr. W. Holscherlaan 31, 9902 LJ Appingedam 
132607 dhr R. E. van Outsem, Maria Rutgersweg 52, 2331 NW Leiden 
132608 dhr E.P. Borgsteede, Park Sparrendaal 71, 3971 SN Driebergen-Rijsenburg 
132609 dhr M.W.J. van Spreeuwel, Kluizenaarstraat 29, 5641 HE Eindhoven 
132610 mw M.A. Demoet, Lange brug 44, 2311 TM Leiden 
132611 dhr A. H. van Borssum Waalkes, Lange brug 44, 2311 TM Leiden 
132612 mw P Verbree, Klepperman 38, 2401 GJ Alphen aan den Rijn 

Agenda 

NB speciale dagen op zaterdags september in Drenthe (te Assen) en in Zeeland (te Kapelle) 

September 
s sep 10.00 - 16.00 uur. Afdeling Drenthe i.s.m. Historische Kring Hoogeveen en gemeente 

Hoogeveen 
Gemeentehuis, Raadhuis plein 1, Hoogeveen 
Genealogische-historische markt (t.g.v. 20 jarig jubileum afdeling Drenthe). 

s sep 10.00 -16.00 uur.Afdeling Zeeland i.s.m. Stichting Genealogisch Centrum 
'De Vroone', C. D. Vereekestraat 7 4, Kapelle 
33eZeeuwse Genealogische Contactdag(gratis entree). 

8 sep 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn 
Lezing door W. Heerink: Notariaat. 
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8 sep 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peelland 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door Hans Giesbertz: 
Zoeken in de kadastrale digitale leggers bij het Rijksarchief. 

9 sep 19.30 uur. Afdeling' s-Hertogenbosch en Tilburg 
Hasseltse Kapel, Hasseltplein, Tilburg 
Lezing door drs G.J. W. Steijns, bestuurslid Hasseltse Kapel: 
Bezoek aan de Hasseltse Kapel in Tilburg. 

9 sep 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum 't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar-zuid 
Lezing door drs W. M. T. van Zon: Heraldiek. 

9 sep 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heren Hans Noot en Paul van 't Schip: 
Genealogische mogelijkheden van de Mormonenkerk. 

12 sep 13.00 uur. Afdeling Twente 
Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 
Lezing door H. G. M. Kok: 
De lotgevallen van dienstplichtigen onder Napoleon uit het arrondissement Almelo. 

15 sep 20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door ir. B. T. Wilschut: Computergenealogie in alle facetten. 

16 sep 20.00 uur.Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Lezing door Bas Lems: 
Op zoek naar Nederlanders in het leger van Napoleon. 

16 sep 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
Ev.-L. kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door de heer W. Rol: Cultuurhistorisch erfgoed. 

17 sep 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door mevr. M. Remery: De rooms-katholieke scholen te Delft. 

19 sep 10.00 uur. Afdeling Rijnland 
Regionaal ArchiefLeiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Genealogisch inloopspreekuur. 

19 sep 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Brasserie de Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Lezing door de heer mr. A. H.G. Verouden: Vader onbekend. 

19 sep 14.00 uur.AfdelingAmersfoorten omstreken 
Jongerencentrum De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden C. 
Contactmiddag - Wat hebben de NGV-afd. Amersfoort e.o. en het VC u te bieden? 

22 sep 19.30 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
Lezing door Ruud Martijn en Ben Ides: Cursus 'Knippen en plakken bij stamboom'. 

24 sep 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Lezing door de heer H. van Rijn: 
Het leven van de allerarmsten in Europa van de middeleeuwen tot heden. 
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Kwartierstaatvan WillemAdrianusNijholt,75jaar 
DOOR GERARD W. Ch. LEMMENS 

Willem Nijholt is geboren in 1934 in Nederlandsch Indië en heeft nu vijfenzeventig veel be
wogen jaren achter zich. Hij overleeft als kind het Jappen kamp, vestigt zich na de oorlog met 
zijn familie eerst in Millingen a/d Rijn, het geboortedorp van zijn moeder, volgt vervolgens 
de H.B.S. in Nijmegen, militaire dienst {Marine) in Den Helder en de toneelacademie in Am
sterdam, waarna hij de planken op gaat. Met zijn acteren, zingen en dansen heeft hij succes 
met vele toneelstukken en musicals. 

Tien jaar geleden is hij tot Officier in de Orde van Oranje Nassau benoemd, de hoogste orde 
ontvangen in de toneel wereld! 

Zowel in Hengelo als in Nijmegen is dit jaar een Toneel Academie naar hem vernoemd. 
Meer over zijn leven is opgenomen in een nieuwe uitgave over hem, te weten: H. Scholten 
(e.a.), WillemNijholt, {Amsterdam) 2009. 

Als u zijn kwartierstaat bekijkt, zal u geen acteurs, schilders of artiesten tegenkomen. Zijn ta
lent heeft hij enigszins geerfd van zijn moeder, Willemina Sophia Arntz, mijn geliefde Tante 
Mien, die geweldige adembenemende verhalen kon vertellen. Zij en mijn moeder (ze waren 
halfzusters, dezelfde moeder maar verschillende vaders) waren, zo zegt men de twee knapste 
meisjes (mokkels heet dat daar!) in het dorp Millingen a/d Rijn en wat daar belangrijk was, 
ze konden dansen als de besten, vooral de Charleston. De twee zussen trouwden ook beiden 
(tegelijkertijd) met mannen die in Nederlandsch Indie woonden. Helaas heeft zijn moeder 
eigenlijk nooit het Jappenkamp overleefd, ze woog 63 pond in augustus 1945 en ze stierf rela
tief jong in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 

Arntz 

Bronnen 

- 'Arntz, Ratering Arntz {Millingen a/d Rijn)', in: Nederlands Patriciaat 60 (1974), pag. 43-
100. 

- J.J. Hooft van Huysduynen en W. P. Thijssen, De Gelderse Steenindustrie en het geslacht Arntz, 
Assen 1957. 

- Gerard W. Ch. Lemmens, Het smeden geslachtLemmens van Oelbroek (Sint-Anthonis) vier eeuwen 
in hetLand van Cuijk, Grave 1989. 

- Loek Nijholt, Nij'holt - Manuscript Nijholt, aanvullingen door Karel van de Wal, Gerry 
Nijholt, Anke B. Hettema, mevr. M. Elbertsen-Hoekstra, Ditmer Santema, Piet Boltjes, 
Marga en Sietze Elsinga. 

- http://wwwz.genealogy.net/vereine/ ArGeWe/gl/lz/lz-frm3.htm 
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,, 
JANWESSELS 

NIJHOLT 

zn. van Jan 
Heinen Nij hol t 
en Hendrikje 

Wessels 

landbouwer/boer 

geb. Noordwolde 
3-5-1799 

over!. Nijensleek 
5-1-1885 

,, 
TRIJNTJE 

JANS 
OOSTERKAMP 
dr. van Jan Thijs-
sen (Oosterkamp) 

enlmmigje 
Geerrs of Kraak 

geb./ged. Zand
huizen/Noord

walde 
25-10/6-11-1803 

over!. Noordwol
de (gem. West
stellingwerf) 

15-7-1869 

tr. Weststellingwerf 19-5-1824 

JAN JANS 
NIJHOLT 

arbeider ( 1892) 

,, ,, 
JACOB ELTJEJANS KLAAS JANTJE 

HENDRIKS PRAKKEN VAN VEEN BOOIJ 
OOSTERHOF 

zn. van Hendrik dr. van Jan Geerrs zn. van Albert dr. van Roelof 
Jacobs Oosterhof Prakken en van Veen en Cornelis Booij en 

en Imrnigjen Janke Sybrands Aaltjen Pit ElskeAbels 
}oosten (Joostes) (Jan tien Siemens 

Schol ten) 

boer, winkelier koopman 

geb./ged. Vinkega geb./ged. Vinkega 
26-9/11-10-1795 28-1/14-2-1796 geb./ged. 
over!. Vinkega over!. Ooster- geb. Oldemarkt Wolvega 
(gem. Weststel- walde (gem. 27-1-1818 19-9/21-10-1810 

lingswerf) Ooststellingwerf) over!. Oldemarkt over!. Oldemarkt 
10-2-1866 5-8-1863 12-9-1886 26-9-1857 

tr. Ooststellingwerf 19-1-1823 tr. Oldemarkt 5-5-1843 

JANTJE JACOBS 
OOSTERHOF 

JACOB 
VANVEEN 

10 

koopman, arbeider (1892), 
slager ( 1916) 

JELLEANNES FEMMIGJ 
BOSMA SJOERDS 

DIJKSTRJ 
zn. vanAnne dr. van Sjoe. 

Jelles Bosma en Jans Dijkstra 
Jantje Symens VroukjeLar 

mens 

arbeider 

geb. Ter Idzard geb.Nijeholrn 
27-3-1812 de 11-10-181( 

overl. Weststel- overl. Westst< 
lingwerf 5-3-1882 lingwerf 2-8-ll 

tr. Weststellingwerf 10 -11-1836 

VROUKJE 
JELLES BOSMA 

geb.vinkega(gem. West- geb. Vinkega (gem. West- geb. Oldemarkt 
stellingwerf) 15-8-1832 stellingwerf) 25-10-1837 12-1-1848 geb. Weststellingwerf 

over 1. Vinkega (gem. West- over 1. Blokzijl overl. Oldemarkt 28-9-1844 
Stellingwerf) 28-5-1897 7-6-1930 29-3-1926 over!. Oldemarkt 24-1-193 

tr. Weststellingwerf 21-5-1858 tr. Oldemarkt19-10-1872 
4 

JACOB NIJHOLT JANTJE VAN VEEN 

boerenknecht (1892), landbouwer (1921) 

geb. Vinkega (gem. Weststellingwerf) 1-8-1866 
overl. Oldemarkt 26-5-1957 

geb. Oldemarkt 29-1-1872 
overl. Oldemarkt 12-9-1916 

tr. (2) Oldemarkt 21-5-1921 Antje de Boer 
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tr. (1) Oldemarkt 2-4-1892 

JANNIJHOLT 
instructeur bij het K. N. I. L. 

geb. Oldemarkt 15-9-1899, over 1. Soestdijk 5-5-1975 
tr. (2) Soestdijk 26-6-1960 HarminaJongsma 

tr. 1 Mill in en a/ d Rï n met 

WILLEM ADRIANUS 
geb. Gombong,Java, Nederlands 

Zijn partner 
Samengesteld door Gerard W. Ch. Lemmens, met danl 
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,, JO " PETRUS ANNA JOANNES JOHANNA ANDREAS MARIA JOHANNES SOPHIA 
ARNTZ TEN LAURENTIUS CUPPERS ZIMMERMANN MAGDALENA WILHELM KATHARINA 

HOLTEREN STA{A)IJEN (KUYPERS) OVER SCHMID(T) HEINZ 
. van Joannes dr. van Hendrikus zn. van Joannes dr. van Joannes zn. van Johannes dr. van Bertram (SCHMITT/ dr. van Engelbert 
ntz en Aleida Ten Holtere(n) en Henricus Sta(a)- Hen ricus Ku per Zimmerm ann en Over en Anna SCHMIED) Heinz en Anna 
ltje) van Bonn (Joh)anna ijen en Wilhel- (Kuppers, Cuy- Helena Bccker Catharina Holi zn. van Johann Catharina Bohr 

Kornelissen mina Vervoorst pers) en Johanna Peter Schmied 
Janssen en Anna Maria 

Seger/Sieger 

nbakkersbaas landbouwer vents ter landbouwer landbouwer 

ged. Breidtscheid 
b.Millingen geb. Keeken geb. Kekerdom geb. Kekerdom 
Rijn 15-5-1801 18-2- 1800 1-12-18 10 10-1-1813 

rl. Millingen overl. Millingen overl. Kekerdom overl. Kekerdom 
Rijn 1-4-1885 a/d Rijn 11-7-1884 

:. Millingen a/d Rijn 25-9-1824 

HENDRIKUS 
ARNTZ 

schoorsteenveger 

eb. Millingen a/d Rijn 
21-7-1837 

•er!. Millingen a/d Rijn 

12 

2-12-1844 26-5-1885 

tr. Kekerdom 11-5-1834 

WILHELMINA 
STAAYEN 

geb. Kekerdom 
11-2-1840 

over!. Millingen a/d Rijn 
11-9-1915 20-11-1913 

tr. Millingen a/d Rijn 7-11-1861 

WILHELMUS ARNTZ 

koopman, drogist 

geb. Millingen a/d Rijn 15-5-1873 
overl. Kleef 14-4-1905 

13 

ged. Nassen (D) ged.Hollig (D) ged. Siebenmor- (D)u -11-1811 
11- 12.-1801 19-2-1808 gen (D) 21-1-1813 overl. Breidt-

overl. Nassen (D) overl. Nassen (D) scheid (D) 
30-5-1841 14-9-1865 21-2-1879 

tr. Hollig (D) 22-12-1831 tr. Breirscheid (D) 20-1-1836 

14 

ANTON GERTRUDE SCHMIDT 
ZIMMERMANN 

landbouwer 

geb. Nassen (D) geb. Siebenmorgen (D) 
7-4-1836 8-5-1839 

over!. Nassen (D) over!. Nassen (D) 
7-2-1893 3-1-1884 

tr. Nassen (D) 27-1-1864 

KATHARINA MARIA ZIMMERMANN 

koopvrouw 

geb. Nassen, Westerwald (D) 14-12-1875 
overl. Millingen a/d Rijn 19-12-1952 

15 

Zij tr. ( 2) Millingen a/ d Rijn 12-10-1906 Gerardus Geutjes 

tr. Millingen a/d Rijn 7-2-1899 

WILLEMINA SOPHIA MARIAARNTZ 

geb. Millingen a/d Rijn 14-1-1905, overl. Amersfoort 28-5-1959 

auselïke Dis ensatie 31-10-1929 

~IJHOLT 
1dië 19-7-1934, acteur, cabaratier, zanger 
; Ben Swibben 
r aanvullingen door Guido van Benthem, Paul Bonke, Francien Kroes-Arts, Jan Rientjes en John Vos. 
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Het portret van ... 1 

[Marinus van Splunder] 
DOOR MARINUS VAN SPLUNDER 

Marinus van Splunder, geb. Renesse 18-6-1816, schildersknecht, schilder, overl. Renesse 11-2-

1892, zn. van Willem van Splunder, schilder, en Cornelia de Oude, arbeidster, tr. (1) Noord
welle 8-11-1839JohannaDy·kgraaf, geb. Burgh 19-1-1812, boerenmeid, arbeidster, overl. Renesse 
7-6-1845, dr. van Leendert Dijkgraaf en Willemijntje Tangeman; tr. (2) Renesse 7-5-1847 Eliza
beth van de Vate, geb. Ellemeet 15-10-1823, dienstmeid, arbeidster, overl. Renesse 9-11-1881, dr. 
van Cornelis van de Vate en Neeltje de Meulmeester. 

Uit het eerste huwelijk zijn te Burgh en Renesse tussen 1839 en 1845 vier kinderen geboren 
(waarvan één levenloos). Het eerste kind werd bij huwelijk erkend. 

Uit het tweede huwelijk zijn te Renesse tussen 1848 en 1867 negen kinderen geboren. 
Als schilder trad Marinus in de voetsporen van zijn overgrootvader, grootvader en vader. 

Ook enkele zonen en kleinzonen waren schilder. Volgens familieverhalen voer hij in de win
termaanden ook als opstapper op een beurtschip op Rotterdam. 

De naam van de fotograaf en de datering zijn niet bekend. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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r1 1 '1riel~ archiefnieuws 
Graven op internet: nieuws uit Groningen 

Op het 'Kerkhof bij de Nederlands Hervorm
de Kerk' {Algemene Begraafplaats Centrum) 
in Veendam hebben sinds de stichting van de 
kerk in 1662 begravingen plaats gevonden. 
De projectgroep Kerkhof Veendam heeft de 
geschiedenis van het kerkhof vastgelegd in 
een website. Vooral het 'Virtuele Kerkhof', 
een interactieve kaart in PDF-formaat, is de 
moeite van een bezoek waard. Hoe dieper je 
inzoomt op de kaart, des temeer geheimen 
geeft deze kaart prijs. Grafkruizen repre-

senteren de locatie van graven van bekende 
Veendammers. Door op het kruis te klikken 
wordt een korte biografie van de betreffende 
persoon in beeld gebracht. 

Kerkhof Veendam: 
www.kerkhofveendam.nl 

Stichting Oude Groninger Kerken: 
www.groningerkerken.nl 

[Terebinth, jg. xxm, 
nr. 2, juni 2009, pag. 18] 

Koninklijke Bibliotheek 

Short - Title Catalogue 
Nationale bibliografie tot 1800 

De Short-Title Catalogue Netherlands (sTcN) 

biedt een overzicht van alles wat er tot en 
met het jaar 1800 in Nederland gepubliceerd 
werd, of elders in de Nederlandse taal ver
scheen. Op de site www.stcn.nl staan titelbe
schrijvingen van bijna 200.000 verschillende 
uitgaven. De boeken zijn afkomstig uit bi
bliotheken, archieven en musea uit binnen
en buitenland. De STCN is de 'burgerlijke 
stand' van het oude Nederlandse boek; van 

tijdschriften en almanakken tot wetenschap
pelijke publicaties en religieuze boeken; van 
de Klucht van de koe tot de Statenbijbel. 

De STCN biedt uitzonderlijk veel zoekmo
gelijkheden. Zo kun je niet alleen zoeken 
op auteur en titel maar ook op jaar, drukker, 
plaats van uitgave en zelfs op de aanwezig
heid van illustraties, muzieknoten of letter
types. 

[losse bijlage bij KB.nl, magazine 
van de Koninklijke Bibliotheek, 

jg. 8, nr.2,juni 2009] 

West-Vlaanderen 

Kortrijk - collectie bidprentjes en 
rouwbrieven 

Wie op zoek is naar bidprentjes en rouw
brieven in het Kortrijkse kan nu zijn hart 
ophalen in het stadsarchief. De collectie die 
vroeger in de bibliotheek bewaard werd (één 
miljoen bidprentjes en honderdduizend 
rouwbrieven) vond onlangs een nieuwe thuis 
in het stadsarchief. 

Het stadsarchief Kortrijk en de genealogi
sche documenten zijn voor iedereen toegan
kelijk. Wie graag iets meer wil weten over 
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zijn verre bloedverwanten kan vanaf nu daar 
terecht. 

Stadsarchief Kortrijk, 
Kortrijksestraat 388a, 
8500 Kortrijk 
tel.: 00.32.56.27.88.00 

stadsarchief@kortrijk.be 

[L'Intermédiaire, No. 380, 
Ao. LXIV, 2/2009, pag. 110] 
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RHC Groninger Archieven 

2000• toegang op internet 
Op donderdag 2 juli om 10.00 uur plaatsten 
Eddy de Jonge, directeur van de Groninger 
Archieven en Erik de Ree, directeur van de 
Ree Archiefsystemen samen de 2000' archief
toegang van de Groninger Archieven op het 
internet tijdens een kleine feestelijke bij
eenkomst in onze hal. Daarmee is meer dan 
20 km of 90% van onze archieven over stad 
en provincie Groningen nu te vinden via de 
website www.groningerarchieven.nl en 
www.archieven.nl. 

Deze toegangen vormen steeds meer de 
basis voor digitale dienstverlening. Via de 
website van de Groninger Archieven kan ie
dereen nagaan welke archieven er aanwezig 
zijn. Van 2000 archieven kan men nu ook 
zien welke stukken in een archief zitten. Be
langstellenden kunnen via het internet deze 
stukken reserveren en vervolgens inkijken in 
de studiezaal. Tevens kan men stukken laten 
scannen, zodat men ze thuis kan bekijken. 
Daarnaast zijn wij natuurlijk begonnen met 

het scannen van de meest gevraagde stukken. 
Het gaat hier vooral om beeldmateriaal en 
stukken rond familiegeschiedenis. 

De 2000• betreft het archief van het Ne
dergerecht van de stad Groningen, 1623-1811. 

Dit Nedergerecht behandelde kleinere za
ken. Voorbeelden zijn: verzoeken voor bur
gerschap, toetreding tot gilden, verkoop van 
landerijen en huizen, besluiten tot gedwon
gen verkoop en voogdijkwesties. 

Het Nedergerecht hield vanaf 1623 zitting 
in de Hoofdwacht aan de voet van de Marti
nitoren en verhuisde in 1647 naar het Raad
huis. Het archief bevat: vonnissen, verslagen 
van rechtszittingen, registers van inbeslag
neming van goederen, boedelinventarissen 
en opgelegde boetes. 

Deze inventaris, van de hand van Cees 
Tromp, kwam gereed in het kader van de her
inventarisatie van de oud-rechterlijke archie
ven van de stad Groningen. 

[Regionaal Historisch Centrum Groninger 
archieven, e-mailservice juli 2009] 

Scheepvaartregister online in 2011 

Nederlandse schippers vervoerden tus
sen 1550 en 1800 talloze goederen tussen de 
Noordzee en de Oostzee. Bij het passeren van 
de Sont, de zeestraat tussen Denemarken en 
Zweden, betaalden de schippers de verplich
te Sont-tol aan de Deense koning. De Denen 
noteerden gegevens over de schipper, ver
trekhaven, lading en bestemming in de Sont
tolregisters. De registratie van maar liefst 1,7 

miljoen doorvaarten tussen 1497 en 1857 is 
bewaard gebleven in het Deense rijksarchief. 
Het Fries letterkundig en historisch centrum 

Tresoar in Leeuwarden kocht microfilms van 
deze registers. Met behulp van een in 2008 

toegekende Investering NWO-Groot van 
ruim 1,2 miljoen euro wordt de komende 
jaren een elektronische database aangelegd 
door Tresoar en een onderzoeksgroep van 
Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 moet 
STR Online volledig toegankelijk zijn: een 
schat aan onderzoeksgegevens. 

[Synthese, NWO-jaaroverzicht 2008, 

pag. 19; www.nwo.nl/gw] 

Boeken uit de kast 

Het Instituut voor Nederlandse Geschiede
nis (ING) is twee jaar geleden begonnen met 
het digitaliseren van de vierhonderd delen 
van zijn eigen gedrukte bronnenuitgaven. -
De huidige verzameling publicaties van ING 

520 

is vrij toegankelijk, en gebruikers kunnen de 
bestanden downloaden en printen. 

[Synthese, NWO-jaaroverzicht 2008, 

pag. 53; www.inghist.nl] 
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Stadsarchief Antwerpen 

3,3 miljoen processen-verhaal ontsloten 
Het FelixArchiefbewaart ongeveer 11 ooo re
gisters met processen-verbaal van Antwerpse 
agenten voor de periode 1814-1984. Die regis
ters werden allemaal beschreven en geïnven
tariseerd waardoor u ze voortaan in de lees
zaal van het archief kan raadplegen. 

Een register bevat gemiddeld 300 proces
sen-verbaal, zodat er in totaal zo'n 3,3 mil
joen verslagen in het FelixArchief te vinden 
zijn. Opeengestapeld zouden ze ongeveer 
20 meter boven de antenne van de Eifelto
ren (324 m) uitsteken. Een uniek geheel dat 
voor bijna twee eeuwen in detail het reilen en 
zeilen in de stad vertelt. Geen enkele andere 
grote Belgische stad bewaarde voor zoveel 
politiekantoren op haar grondgebied zoveel 
volledige reeksen processen-verbaal. 

Op het einde van de 18de eeuw werd de ge
meentepolitie in Antwerpen opgericht. Poli
tieagenten noteerden vanaf dan overtredin
gen van lokale en nationale wetten en regle
menten om ze te kunnen rapporteren bij hun 
oversten. Dit deden ze via een proces-verbaal, 
een schriftelijk verslag van de handelingen 
en vaststellingen die de agent deed en van 

de verklaringen die betrokkenen of getuigen 
aflegden. Een proces-verbaal geeft daardoor 
vaak een levendige getuigenis van allerhande 
situaties of gebeurtenissen. 

Uiteraard zijn deze processen-verbaal een 
uitgelezen bron voor de geschiedenis van de 
criminaliteit, maar de reeksen verhalen ook 
hoe de bevolking van een almaar groeiende 
stad zich in variërende omstandigheden ge
draagt. Ze illustreren spanningen en conflic
ten in een voortdurend veranderende samen
leving. Een bron bij uitstek voor de professi
onele historicus, de liefhebber van fait divers 
en de genealoog die zijn familiegeschiedenis 
wil kruiden. 

Processen-verbaal die nog geen 100 jaar 
oud zijn, kan u niet zonder meer raadplegen. 
Omwille van de privacywetgeving moet u 
daarvoor eerst een aanvraag tot inzage bij het 
parket indienen. Maar de vier vitrinekasten 
in de ruimte naast de leeszaal geven u deze 
maand alvast een vrijblijvende blik in enkele 
unieke archiefstukken. 

[( elektronische) Nieuwsbrief van het 
Stadsarchief Antwerpen, juni 2009] 

Oproep voor deelname aan het themanummer in 2010 

De redactie van Gens Nostra wil in 2010 een bijzonder nummer van Gens Nostra uitge
ven en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen. Gekozen is voor 
het gebied waarin oostelijk Noord-Brabant en Midden en Noord-Limburg liggen. Te 
denken valt aan nieuwe genea1o'gische bijdragen niet een raakvlak 'met ëlë regio Land 
van Cuijk en Overkwartier van Gelre, met Grave, Cuijk en Venlo als belangrijkste steden. 

Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder gepubliceerd is. De redactie roept de le
den op om voor het themanummer een bijdrage in te zenden naar Postbus 26, 1380 AA 

Weesp, onder vermelding van 'Thema 2010'. Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 22 okto
ber 2009. 

Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die ook zijn 
te raadplegen op de website van de NG v via internet onder www.ngv.nl. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 
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rubr ~ek 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. 

Kwartierstaat 

R.P. Mouton, Kwartierstaat Redeke-van IJssel
stein, Zeist 2008, 132 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-806365-3-8. 

Deze kwartierstaat gaat uit van de vijf kin
deren van het echtpaar David Bernardus 
Redeke (1911-1973) en Maria Josepha van IJs
selstein (1913-1993). Na de eerste vijf gene
raties wordt voor de overzichtelijkheid ver
dergegaan in 16 subkwartierstaten, althans 
in principe, want in dit geval ontbreekt één 
voorouder en zijn er 15 substaten. De namen 
zijn: Redeke, Bergmann, Nandorff, Hoek, Le 
Jolle, Van Hasselt, Van der Sleijden, Van IJs
selstein, Führmans, Van den Bos, Verschoor, 
Herzogenrath, Lüngen, Röpke en Meijer. De 
personen met deze namen zijn telkens ge
neratie 1 in hun sublcwartierstaat. Zeven van 

hen zijn uit Duitsland afkomstig. 

Stads- en dorps- en streekgeschiedenis 

E. van der Hoeven (red.), Toen ik 10 was ... , Ver
halen uit de Voorhoutse Historie, Voorhout 2008, 

106 pp., ill.; prijs € 16,50, uitg. Historische 
Kring Voorhout. 

De Historische Kring Voorhout heeft dit 
jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid 
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Toen ik 

van haar tienjarig bestaan. Een aantal Voor
houters van verschillende leeftijden is ge
vraagd naar de kennis uit hun jeugd. Hoe 
ging het met hen en met Voorhout toen zij 
tien jaar waren? Dat heeft tien aardige verha
len opgeleverd. 

A. Kingma, Drie eeuwen Burdaard, een dorp aan 
deEevan1700 tot 2000, Burdaard 2007, 608 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-9022248-6, uitg. van 
de Stichting Ald Burdaard. 

Dit boek geeft een nauwgezet overzicht van 
de huizen met hun eigenaren en bewoners 
in Burdaard gedurende 300 jaar. Na een in
leiding waarin werkwijze, gebruiksaanwij
zingen en zoekmethoden beschreven zijn, 
volgt een hoofdstuk over het ontstaan en de 
ontwikkeling van het dorp. Hoofdstuk 3 geeft 
een beschrijving van alle bestaande en verval-
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len woningen, met foto, waarbij bewoners en/ 
of eigenaren genoemd worden die er langere 
tijd gewoond hebben of eigenaar zijn geweest. 
In hoofdstuk 4 zijn in tabelvorm per huis alle 
hoofdbewoners en eigenaren opgenomen 
en in hoofdstuk 5 wederom in tabelvorm alle 
hoofdbewoners en eigenaren, maar vanuit de 
persoon zelf, met vermelding van het betref
fende huis en de betreffende periode. 

Overig 

M'hamed El Abdouni en Mohamed Amezi
an, Manis .. ? Waarvandaan .. ?, Voorouders van 
Verre deel 2, Marokko, Den Haag 2008, 107 

pp.; ISBN 978-90-5802-061-1, uitg. Centraal 
Bureau voor Genealogie. 

Na de uitgave in 2007 van deel 1 in de serie 
'Voorouders van Verre' over onderzoek naar 
Molukse voorouders, is nu een onderzoeks
gids verschenen voor Marokkaanse voorou
ders. Eerst worden de geschiedenis en de ver
schillende bevolkingsgroepen in Marokko, 
en de Marokkaanse familieverbanden behan
deld. Dan volgt een hoofdstuk over genealo
gisch onderzoek in algemene zin en tenslotte 
zijn er tips voor eigen onderzoek, dat evenwel 
wegens het ontbreken van oudere schriftelij-
lce bronnen voornamelijlc zal moeten bestaan 

uit interviews met nog levende familieleden. 

W. Harms, Overijsselse streekdrachten, Weerspie
geling van voorbije mode, Kampen 2008, 343 

pp., ill.; ISBN 978-90-6697-191-2, publicatie 
van de IJsselacademie nummer 204. 

In dit prachtig geïllustreerde boek wordt 
ingegaan op vragen als: 
- hoe zijn de streekdrachten in Overijssel, 

met inbegrip van accessoires als sieraden, 
ontstaan? 
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- hoe hebben ze zich ontwikkeld en hoe zijn 
die veranderingen te verklaren? 

-wat droeg men van de wieg tot het graf dat 
wil zeggen hoe waren de kinderen gekleed, 
de volwassenen en de ouderen? 

- wat was de signaalfunctie van de kleding? 
- hoe liet men bijvoorbeeld zien dat men in 

de rouw was? en 
- hoe paste het kleedgedrag in de sociale con

text? 

L. Heynens, Adel in 'Limburg' of de Limburgse 
Adel, Geschiedenis en Repertorium 1590-1990, 

Maastricht 2008, 412 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-79444-01-4 (verkrijgbaar door over
making van € 36,50 + € 8 verzendkosten 
op rekeningnummer 4379485 t.n.v. G.M.L. 
Heynens/Pons Mosae Editions Maastricht). 

AOtt,.JM 'UMIORC' o, 
O&IP.flUJlt(:.~l",mn 

(; ~lilJlll l>llilt lJIIMIJ'U( l l){\11,/),\ 
l~'N-11'.lO 

De auteur belicht in dit boek 400 jaar adels

geschiedenis in Nederlands Limburg, dat 
wil zeggen die territoria die sinds 1839 als 
provincie Limburg in het Koninkrijk der N e
derlanden zijn opgenomen. De studie wordt 
bemoeilijkt door de voorgeschiedenis van de 
provincie, die gekenmerkt wordt door een 
enorme fragmentatie. Het resultaat mag er 
echter zijn. In het repertorium worden 200 

adellijke geslachten besproken. 
ABB 
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Het portret van ... 1 

[ Carl Ernst Hugo Siegert en 
Antje Foekes Gorter] 

DOOR CARL SIEGERT 

Carl Ernst Hugo Siegert, geb. Machnow (bij Berlijn) 2-4-1839, molenaar, overl. Woudsend 10-12-

1916, zn. van Carl Johan Wilhelm Siegert en Henriëtte Kessler, tr. Woudsend 6-12-1861 Antje 
Foekes Gorter, geb. Woudsend 7-2-1839, overl. Woudsend 4-11-1908, dr. van Foeke Martens Gor
ter, bakker, en Aaltje Hiddes Koorenstra. 

Carl Ernst Hugo Siegert kwam in 1848 met zijn ouders naar Nederland. Ze kochten in 1849 de 
korenmolen 't Lam te Woudsend. Die molen is tot 1959 in de familie gebleven. 
Het echtpaar Siegert-Gorter kreeg achttien kinderen waarvan er zeven jong overleden. 

De foto is door L. R. Werner, Nieuwendijk H 150, te Amsterdam gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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r11 hriek periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Amstelodamum (www.amstelodamum.nl; Post
bus 71890, 1008 EB Amsterdam; lidm. € 42,50 
p.j.), jg. 95, nr. 6, nov.-dec. 2008. D. de Roon/G. van 
Tussenbroek: De Munttoren te Amsterdam. Bewo
gen geschiedenis van een stedenbouwkundige 
wees. 

Idem. jg. 96. nr. 1. jan.-maart 2009. r. Wegman: 
Kaartscheepjes. Amsterdamse plattegronden als 
maritiem historische bron; ].E. Abrahamse: 'Soete 
lucht, cieraet en plaisantie'. De introductie van de 
stads boom in Amsterdam [tegen het einde van de 
zes tiende eeuw begon Amsterdam met het plan
ten van bomen langs grachten en op pleinen]; P. 
vanReijen: Gaudeamus: een 'gemankeerde' compo
nistenbiografie van Julius Röntgen. 

Archievenblad. jg. 113, nr. 3, april 2009. Noord
Hollands Archief presenteert overzicht weten
schapsarchieven; De taken van de archivaris bij 
rampen; Openbaarheid in historisch en heden
daags perspectief; Politici voor het voetlicht 
[presentatie van inventarissen van archieven van 
zeven politici]; Een nieuwe methode van waarde
ring en selectie ( deel 3); Een bezoek aan het N atio
naal Archief van Kenia. 

Brabants Heem.jg. 60 (2008), nr. 3-4. Themanum
mer: Religieus erfgoed. P. Nissen: Achter de heilige 
huisjes. Over religie als heilig spel en religieus 
erfgoed als de knikkers; J. Tigelaar: Brabant als 
heilig land - een schets van een historiografisch 
thema; Beeldmerken van heiligen; L. van Lieber
gen: Noordoost-Brabant als nieuwe zetel voor ver
dreven religieuzen; Het museum voor religieuze 
kunst te Uden; Brabantse dorpskerken in de ne
gentiende eeuw; Lourdesreizen vanuit Midden
Brabant: een geschiedenis; E. van Deutekom: Het 
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lot van vrijkomend roerend religieus erfgoed 
[praktische handreikingen]; Religieus erfgoed in 
de heemkunde tijdschriften. 

Burgerzaken & Recht. 16e jg., nr. 2, febr. 2009. 
J.C. Tomson: Wet dwangsom en beroep niet tijdig 
beslissen; De Rijkswet op het Nederlanderschap 
wijzigt; H. Gorsie: De invoering van de GBA als bin
nengemeentelijke gegevensbron voor persoons
gegevens; Wijzigingen op het gebied van adoptie. 

Caert-Thresoor (http://www.maphist.nl/ct), jg. 
27, 2008-4. De m anuscriptglobe van Blaeu- Ving
boons in Moskou; Schotanus' FriescheAtlas als po
litieke stellingname; E. Brink: Vroeg zeventiende
eeuwse verveningskaarten van Zuidwest-Drenthe 
[uit het archief van de 'Hollandse Compagnie van 
de Dieverder en Leggeler Smildervenen'; copro
ductie van Pieter Vingboons en Pieter Serwou
ters; 1633]; Historische luchtfoto's van Flevoland 
[http://historische-luchtfoto.flevoland.nl; ou
de luchtfoto's van heel Nederland: http://www. 
beeldportal.nl]. 

Idem. jg. 28, 2009-1. In Memoriam Arie Vis 
(1931-2008) [oud-directeur uitgeverij Canaletto]; 
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D. Rozing: Willem van den Hoonaard (1788-1862), 
onderwijzer en pionier in de aardrijkskunde [geb. 
Abbenbroek (Voorne; exm. Veerman), onderwij
zer te Amsterdam en Hillegersberg]; F.Asselbergs: 
Lienzo de Quauhquechollan: de oudste kaart van 
Guatemala; P. van den Brink: 'De Noordholland
sche tongvallen' . Enkele kanttekeningen bij de 
onvoltooid gebleven taalkundige atlas van het 
koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot
schap. 

COOG - Bliek (Stichting Coördinatie Onderzoek 
Oud Geestmerambacht), 14e jg., no. 1, jan. 2009. 
De brand van de Kerkmeermolen te Oudkarspel 
in 1914 en de mysterieuze molenverdieseling door 
Kromhout. 

Gelders Erfgoed, 2008-4. Landweren in Gelder
land. Functies, behoud en beheer [http://www. 
landweer.info]; Gelderland 1940-1945 [www. 
gelderland1940-1945.nl]; Fred van Kan, een rid
der die pal staat voor het Gelderse archiefgoed 
[geb. Den Haag 1957; in dit interview komt o.a. 
aan de orde de nieuwe locatie voor het Gelders 
Archief op het Arnhem Businesspark per 1-1-2011; 
wéér een scheiding in de maak tussen 'genealo
gisch geïnteresseerden' en 'onderzoekers, die 
echt de originele stukken nodig hebben']. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant (Red. : Donizettilaan 127, 5653 CD 
Eindhoven; abonnement Nederland€ 29,- p.j.), 
33e jg., nr. 2, juni 2009. H. Maliepaard: Stamreeks 
van Robbrecht Gheerits uit Terheyden [land
bouwer, in 1565 ca. 40 jaar oud, tr. tussen 1545/48 
Meys Aertdr weduwe Ghijsbrecht Adriaensz (van 
wie nageslacht Malepart, Maliepaard); nage
slacht]; G.A. Klein: Van Riel. Etten, Leur, Breda, 
Roosendaal, Zundert, Wuustwezel, St Annaland, 
Rotterdam [15e-19e eeuw]; G. Maas: De korenmo
len 'nooit gedagt' te Woudrichem en de familie 
Maas aldaar [17e-19e eeuw]. Indirect bewijs wie 
de kinderen van korenmolenaar Hendrick Heer
maens Maes waren [ tr. Cicilia Peters; te Meeuwen, 
2e helft 17e eeuw]; K.]. Slijkerman: Dirck Jans uit 
Veen in het web van een wulpse dienstmaagd te 
Klaaswaal anno 1669 [Veen/Land van Heusden; 
Aerjaenrien Aerts]; Verv. Begraafregister Dussen 
[1763-75]; G. Rietkerk: Kwartierstaat van Gerardina 
Margaretha van Tilborg [Rotterdam 1885 - Am
sterdam 1974; tr. ald. 1905 Dirk Rietkerk; Van 
Tilburg, Rombout(s), Van Helden, Van Wijk (te 
Dussen), De Kwetter, La Sage, De Bruyn (te Rot
terdam), Van der Werf~; D. Pol: Geslacht van der 
Wel te Drongelen [oudst bekenden: Jan Adriaen 
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Jansz en Nicolaas Adriaensz (van der Wel), ver
meld 1498 te Dussen]; Aanv. o.a. Van Ha(e)ften, 
Oerlemans; H.A.M. Snelders: Kwartierstaat Van 
de Watering [Johanna Antonia Dorothea van de 
Watering (1901-1987) tr. Rotterdam 1929 Joannes 
A.F. Snelders; Van de Watering (te Wouw), Hey
nen (idem), De Jonge (te Kruisland, Nieuw-Vosse
meer), Lauwers (omg. Antwerpen), Haast, Enge
len (te Roosendaal), Van Ginneken, De Beer]. 

Genealogysk Tierboek (www.fryskeakademy.nl), 
2008. A. Koornstra: Tjebbinga [parenteel van 
Romcke Gerloffs (zoon van Gerloff Bottes) tr. (1) 
ca. 1595 Lysbeth Sche!tes (exm. Buma; wed. Jelte 
Piers), tr. (2) Teunke Hoytes (dochter van Hoyte 
H. Hoytsma); 8 generaties: Gelder, Fogelsangh, 
De Boer, Tiebbinga, De Wit, Valkens, Falken, 
Brada, Elgersma, Nauta, Zaagemans, Breuker, 
Saagmans, Rypma, Wobma, Postma, Kooistra, 
Jouwsma, Dankert, (van) Kesler, Scheepstra, De 
Haan, De Valk, Miedema, Draaisma, Mulder, 
Appeldoorn, Woudinga, Schuitmaker, Systra, 
Bruinsveld, Tamsma, Vellinga, Keestra, Leen, 
Kingma, Holwerda, Plantinga, Holkeboer, Sjaar
da, Feikema, Ypma, Jongema, Westra, De Jong, 
Bruinsma, Rolsma, Hofstra, Hilverda, Dooyema/ 
Doyema, Hiemstra, Salverda, Schotanus, Zetstra, 
De Haas, Reinsma, Schaafsma, Rensma, Stuur, 
Bientjes, De Vries, Reitsma, Wassenaar]; R. Bou
ma: Boelens/Boeles m. It foargeslacht fan ds. Pie
ter Jitses Boeles (1795-1875) [nageslacht van Jouck 
Boeles tr. Reitse Hinnes, vermeld te Ikkerwald 
1615-1627; Boersma, Boelens, Boeles, Miedema]; 
R. Jonkman: Genealogie Posthuma [oudst be
kende: Tijmen Tijmens Postema, mr. chirurgijn 
te Harlingen, tr. Grijpskerk 1643 Hiltie Gerbens 
Tania; met Van Weperen (ma)]; P. Nieuwland: Al
bert Hendriks Maneveld (1803-1861), het levens
verhaal van een 'loser' [geb. Gaastmeer 1803 ( exm. 
Attema), o.a. scheepskapitein, bigamist, herber
gier; beschuldigd van doodslag (1835); Uit een re
latie van zijn vrouw Ybe!tje Martens Hylkema 
met Feite Sjoerds Schotanus werd een zoon 
Sjoerd Alberts Maneveld geboren (1836-1908); 
Genealogie Maneveld: oudst bekenden twee (ver
moedelijke) broers Evert Alberts (tr. Warns 1722) 
en Auke Alberts (tr. Warns 1753 en 1754)]; Wapen
registraasje [een aantal wapens in deAgneskerk te 
Goutum; voorts Breuker, Cammenga, Hoeksrra, 
Jongsma, Kaufmann, Minnema, IJsselstein; aanv. 
Schouws tra. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 34, nr. 4, dec. 
2008. T. Schönwetter: Genealogisch onderzoek in 
Ostfriesland [verslag van een lezing door R.Alma]; 
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A.H. Klokke: De geboorteakte van Jobst Kloeke 
[geb. Vlotho 1769, tr. Utrecht 1797 Christiane G. 
Pest]; P.J.C. Elema: Kreuger uit Enger (Kröger, 
Krüger; oudst bekende: Johan Hermen Kröger, 
van Oetinghausen, tr. (2) Enger 1711 Cathrina 
Margrete Wemmer(s); zoons Johan Albert en Za
charias tr. Amsterdam 1744 resp. 1746; nageslacht 
te Amsterdam, Purmerend, De Rijp]; E. Greijer
Gürsch: Verborgen schatten in Oostenrijkse paro
chiearchieven. 

Gens Humana (HCC!Genealogie; secr.: F.M.P. 
Goedemondt, Stadskade 238, 7311 xv Apeldoorn; 
secr@genealogie-gg.hobby.nl), jg. 22, nr. 1, 

nov. 2008. Presentatiemogelijkheden voor gene
alogiebestanden (in een boek, op een CD of DVD, 

op internet, of tijdens een bijeenkomst met een 
PowerPointpresentatie; tips en aandachtspunten 
bondig en helder uiteengezet]. 

Heemkunde Hattem (www.heemkundehat
tem.nl), nr. 118, maart 2009. J. Andeweg-Holland/D. 
Jonker: De Hatto-Gritfabriek Hattem [gesticht in 
1929 door D. en A.J. van der Wal]; De historie van 
het pand aan de Apeldoornseweg 29. Deel v; Bele
venissen van een zoon van de laatste nachtwacht 
[Gerrit (20011 van Harm) Agterhuis, 1904-1980]; 
De Hoen waard. Deel VI; Foto-archief. 

Heemtijdinghen (Stichts Hollandse Historische 
Vereniging; secr.: drs. G. Zeegers, Meerkoetlaan 
3, 3444 BH Woerden; www.shhv.info), 45e jg., 
nr. 1, maart 2009. H. van den Ende: In de schaduw 
van castellum en stad: Het rijke verleden van het 
gebied rond de Oranjestraat in Woerden; Bijzon
dere vondsten uit Romeins Woerden 1999-2007, 
deel 3. 

Heerlijck Ni-js (Oudheidkundige Vereniging 
Wehl; Postbus 11, 7030 AA Wehl; www.liemers
verleden.nl/sald/wehl.ovw.htm), nr. 45, dec. 
2008. J. Giesen: De naam Wehl; J.P.G. Luykx: Het 
leven van de priester Johannes Augustinus Be
rendsen [1846-1920; exm. Roosendaal]; Idem: 
Het leven van de priester Arnoldus Nicolaas Be
rendsen [1848-1900]; W.Berendsen: De Overdijk, ba
kermat van geestelijk leven. De boerderij en haar 
bewoners [Berendsen (1821), Hooijman (1878), 
Ter Voert, Hebing (1928); drie gezinsbladen Be
rendsen]; E. Rensen: Deurvorst in zijn element 
tijdens roerige Wehlse jaren; In 1842 brandde het 
dorp Wehl opnieuw; W. Berendsen: Armbestuur 
op bres voor weduwe [Hendrika Johanna Lukas
sen (1869-1993) tr. Wehl 1892 Reinerus Gerhardus 
Pollmann]. 
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Historisch geografisch tijdschrift, 26e jg. (2008), 
nr. 3. H. Schmal: Tolopbrengsten en verkeer op 
doorgaande verharde wegen in Nederland in de 
19e eeuw; C.-J. de Rooi: Waar de venen groeiden: de 
Achterhoek; R. Veenstra: Reactie op het artikel Hol
landse historie in 17e-eeuws Gotenburg; Reactie 
C. Schneider. 

Historische Kring West-Betuwe (secr.: C.J. van 
Heuckelum, Abr. Kuyperweg 30, 4153 XB Beesd; 
contr. € 16,- p.j.; www.betuwegids.nl/historie), 
Med. 37e jg. no.1, maart 2008 [=2009] . H. Schouten: 
Waterleiding Maatschappij Gelderland begon in 
Deil; Verv. Herinneringen aan mijn jeugd in Gel
dermalsen in oorlogstijd (3, slot); Baksteenfabri
cage in de West-Betuwe, deel 7: Spijk; Initiatief 
Rotary Geldermalsen: herstel oude begraafplaats 
in Geldermalsen [ www.oudebegraafplaatsgel
dermalsen.nl]. 

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring 
Weesp; secr.: mw. H.E. Eringaard, Ingelanden
straat 427, 1382 CM Weesp), 24e jg., no. 2, maart 
2009. A.T.E. Cruysheer: Kasteel 'Huis Ten Bosch' 
te Weesp. Deel 2; G. Meulmeester: De Achtergracht 
(brandstoffenhandel J. Voorn & Zn; Jan Voorn, 
geb. Abcoude 1868; tr. Johanna Petronella Nie
man]. 

Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnen
lek.nl), jg. 42, nr. 4, dec. 2008. In Memoriam 
Henriëtte Prudence de Keijzer; G. van Wou
denberg: Tien oude hofsteden in de vrijheid van 
Wijle veranderingen in eigendom en gebruik 
van circa 1500 tot 1850 (deel 1) (Groot en Klein 
Noorthuijzen: Van Utert/Van Utrecht, d'Hallart 
(1625), Nieustadt (1665), Godin (1685), Strick van 
Linschoten (1763); pachters Van Doorn (1699), De 
Heusch (1713), Van de Leemkolk (1742), Krouwel 
(begin 19e eeuw), Spithoven (1782). Hofstede de 
Doornboom: o.a. Croock (1652), Munnicks (1686), 
Van Utrecht (1719), Van Oosterom/Van Oostrum 
(1755), Van Dijk (1819). Bijlage 1: Hofsteden in de 
Wijker tiendblokken circa 1665 (namen van tiend
plichtige eigenaren). Bijlage 2: Boerderijen in de 
vrijheid van Wijk bij Duurstede anno 1832 (met 
namen van eigenaren)]; G. Berends: Jaartallen van 
de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede; W. Thoomes: 
Van plattelandsgerecht tot plattelandsgemeente 
(1814-1851); S. van Ginkel-Meester: De metamorfose 
van kasteel Beverweerd. Nieuwsbrief 4,jan. 2009. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort (Mu
seum Flehite, Breestraat 80, 3811 BL Amersfoort; 
Archief Eemland, Postbus 4000, 3800 AE Amers-
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foort, Stadhuisplein 7, ma-vrij 9.00-17.00 uur; 
www.archiefeemland.nl), jg. 11, nr. 1, maart 
2009. Themanummer: Amersfoort 750. Hierin 
o.a. G. Raven: Het stadsrecht van Amersfoort. In
zichten en misverstanden op een rijtje; F. Snieder: 
Een boerendorp met stadse trekken. Amersfoort 
in 1259; Het eeuwfeest van 1959 in foto's; Amers
foort op de Kaart: Één internetpagina voor alle 
stadsgezichten van archief en museum; C. Bieze
veld: De verhalen van Jacques Kopinski. Opnieuw 
correcties in de geschiedenis van Kamp Amers
foort. 

De Kroniek. Historisch tijdschrift voor Graft- De 
Rijp en Schermer (secr.: D. Mantel, Postbus 21, 
1483 ZG De Rijp; contr. € 10,- p.j.), jg. 25, nr. 4, 
dec. 2008. H. Meddens: Doopsgezinden en Gere
formeerden in het 17e eeuwse De Rijp;J.Deckwitz: 
Zouaven uit De rijp en Graft [Reurink, Rozing, 
Van Zanten, Ridder]; F. Hoek: Stichting van eene 
ka pellerij of vikarij in de parochiekerk van Graft, 
20 aug.1476. 

Idem. jg. 26, nr. 1, maart 2009. D. Mantel: Jan 
Adriaensz Leeghwater op waarde geschat; K. 

Kampf: De Leerhoeve. Het verhaal van drie gene
raties Los [Jacob Los (geb. 1879), tr. 1902 Grietje 
Kerkhof; zoon Pieter (1903-1990) en kleinzoon 
Jaap (geb.1937)]; D. Mantel: Secretariswerk in vroe
ger tijden [uit de notulen van de Rederijkerska
mer in Schermerhorn; Jb. Schreuder (secr. 1909-
38), P. Kluft (secr.1938-46) en mw. A. de Jong-Vis
ser (secr. 1946-ca. 1960)]; F. Hoek: Het godsdienst
huis aan de Lievelandsbuurt in De Rijp [initiator 
KlaasJacobsz Bruijn (1839-1891), tr. (1) Dieuwertje 
Govers, tr. (2) 1872 Marijtje Wiedijk]. 

Lek en Huibert Kroniek (secr.: M.J. van de Graaf, 
Hei en Boeicopseweg 4, 4126 RJ Hei- en Boeicop; 
van_de_graaf@zonnet.nl; contr. € 15,- p.j .), 11' 
jg., nt. 1, febr. 2009. R.P. van Dijk: Zielmissen [ge
tuigenis uit 1530; Evert van Vloewijck, kapelaan 
van Gorkum, tevoren te Lexmond, had nooit de 
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memorie van Jan Eliasz en vrouw Geertruid ge
houden]; W. van Zijderveld: Burenhulp in Hei- en 
Boeicop; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar gele
den; Lexmond in 1958; P. Horden (t): Viaans volks
leven in de Franse bezettingstijd 1796-1811 [Cor
nelia Hoege huisvrouw van Jacobus van der Vel
den]; P. de Pater: Lakerveld, de emigrant [Mayke 
van de Burggraeff 1641; Nicolaas Bronkhorst tr. 
1947Teuntje Vos emigreerden in 1962]. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Post
bus 83, 6200 AB Maastricht), jg. 37, nr. 1, maart 
2009. R. Palmen: De eerste dertig voorouders van 
Riet Palmen [geb. Schinveld 1950; -, Muys, Dae
men, Van Nuys]; P.L.M. van Hoof: Kapelaan Maria 
Theodorus Ludovicus Hubertus Riga te Nieuw
stadt en zijn 'Heer-broers en Heerneven' [nage
slacht van Joannes Riga en Maria Anna Poisket; 
tr. voor 1816]; Verv. Limburgse emigranten uit 
de negentiende eeuw. De familie Gerard Deuss, 
Kerkstraat - Born [tr. Born 1852 Maria Catharina 
Luijten]; Aanv./Corr. Verongelukte mijnwerkers 
te Eygelshoven 1903-1972; W. No/ten: Verongelukte 
mijnwerkers te Kerkrade 1657-1815; Kerkhoven in 
Zuid-Limburg. Vervolg kerkhof Heer [Pasmans 
t/m Stevens; o.a. Piters, Pleumeekers, Prevaas, 
Prikken, Puts, Ramakers, Retra, Ringhs, Rom
pelberg, Schiepers, Schmitz, Schurgers, Seve
reijns, Smeets, Soudant]. 

De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl), jg. 
cxxv1, No. 1, jan. 2009. L.M. van der Hoeven/E.W. 
Roscam Abbing: 'Op het juiste Bort-je'. Nadere be
schouwingen omtrent de geslachten Bort in 's
Gravenhage en in het Westland [oudst bekende: 
Claes Bort, vermeld 1512, 1521, overl. voor 20-
6-1557, tr. Lijsbeth Pieters; en fragment Bort te 
Naaldwijk, Wateringen]; R.J. de Redelijkheid: (De) 
Redelijckheijt: een oude naam, maar is het één 
familie? De verbinding tussen Alblasserdam en 
Sliedrecht [16e-19e eeuw; ook: Den Uijl]; E.J. Wol
leswinkel: Een wapenboek uit 1560 van Jan Jansz. 
Potter, notaris en landmeter te Delft. 

't Olde Guet (Vredewold-West), nr. 9, nov. 2008. K. 
Vos: De slag bij het Bollemeer [eigendomskwestie 
venen rond Nuis, het recht water te tappen; 1671]; 
G. Braam: De Notenbomers: generaties kolenhan
delaren [Johannes Lambertus Noosbomer uit 
Frankfurt tr. Grootegast 1795 Antje Roelfs; stam
reeks Notenbomer en familiegeschiedenis]; S. de 
Groot-Jager: Muziekvereniging Amicitia in 2009 
90 jaar!; Nostalgie uit de stal van Jan Bosch en 
Anneke Veenstra [verzamelaars]; Verloren erf-
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goed in Niebert; Muziek van B.J. Kloosterman 
opnieuw in de belangstelling [BindertJan Kloos
terman (Drogeham 1877-1956), tr. Marum 1917 
Evina van Houten]. 

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: A. 
Booms, Stokkumseweg 66a, 7041 BX 's-Heeren
berg; lidm.: € zo,- p.j.), nr. 71, maart 2009. In 
Memoriam Irmelda van Heek-Töwe; J. Hoogak
ker: Hop Marianneke, stroop in het kanneken 
... Ruim 2000 jaar maten en gewichten - deel 1; 
]. Thoben: Wandelingen in Beek (Bergh) in 1965; 
Geestelijk Erfgoed (24). Zuster Wigberta [Anna 
Schuurman, geb. 1880, 15 kwn.: -, Berndsen, 
Engelen, Bosch (te Valburg, Beek). Zuster Lam
berta [Lambertine Gerarda Maria Philipsen, geb. 
Wijnbergen 1960; 15 kwn.: Philipsen (te Gen
dringen), Janssen (te Gendringen), Janssen ('s
Heerenbosch), Daman, Van Ampting]. 

Ons Charlois (Stichting Historisch Charlois; 
Grondherendijk 84/86, 3082 DJ Rotterdam; open 
za en zo 13.00 tot 17.00 uur; www.historisch
charlois.nl), 16e jg., no. 1-2009. Straatnamen van 
Charlois (8); Aantekeningen van gebeurtenis
sen en personen in Charlois; Een juweeltje in de 
Oudheidkamer Charlois [Statenbijbel met fami
lieaantekeningen Van der Schoor - Kleijngeld 
1799-1808]; H. van Eijk: De vroegere 'Van Doorn's 
banketbakkerij aan het Schulplein; De dialecten 
van het Eiland IJsselmonde; Haven terminologie; 
Vrijwilliger bij Charlois [Marry C. Heinsman, 
geb. Rotterdam 1946]. 

Ons genealogisch Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Pro
metheus (http://www.onserfgoed.com; alvo
lups@ziggo.nl), 17e jg., nr. 1, jan.-febr. 2009.JW. 
Koten: Genealogie- heden en morgen (3); W. Smeul
ders: Adressen - Omgaan met veranderingen (1); 
Beroepen van toen (scuteman - setmeyer); Verv. 
Geslacht Oosterman in de Hoeksche Waard; ]W. 

Koten: HAP LO, een nieuw begrip in de DNA-genea
logie; H.M. Lups: Van wie ben jij er een?;JW. Koten: 
De herkomst van het woord zoon. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
no. 607, jg. 64, jan. 2009. B. van Dooren: Voorns 
voorgeslacht, kwartieren van Anthonie van den 
Muizen berg [geb. Nieuw-Helvoet 1812; -, Bouw
man (te Geervliet), Van der Priem, Biesheuvel, 
Man in 't Veld, Nobel, Brouwer (o.a. te Stolwijk, 
Oud-Alblas, Oostvoorne), Roskam]; R.A. van der 
Spiegel: Legger land- en huis pachten kerk te Rijns
burg 1588 [transcriptie]; L. Helms van Eis: Namen 
der erfpachters van cijnslanden in Mijnsheeren-
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land van Moerkercken de anno 1565; B. de Keijzer: 
Heerlijke rechten [lijst uit 1805 ]; K.]. Slijkerman: 
De erfgenamen van Jacob Cornelis Esseboom 
[Strijen 1664]. 

Idem, no. 608, febr. 2009. K.]. Slijkerman: Het 
geslacht met de takken Van der Swaen en Ou
deklem uit Sint Anthoniepolder [16e-i7e eeuw; 
Adriaen N.N. tr. ca.1595 NeeltgeJans, dochter van 
Jan Dammisz; 7 kinderen w.o. Damas Adriaensz 
Oudeclem en Dirk Adriaensz van der Swaen]; W. 

de Graaf Valk: Overleden in Langerak [1668-1671, 
1707-1724, 1728]; R.A. van der Spiegel: Morgenboek 
Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek 1587 
[transcriptie]. 

Idem, nr. 609, maart 2009. H.M. Kuypers: De 
familie(s) (Van) Abeel uit Langerak [stamvader 
van de 'oude' familie: Anthonis Adriaensz van 
Abeel (ook: van Habeel), 1545-1613, schout van 
Langerak vanaf 1577; onderzoek naar mogelijke 
verwantschap mee drie 'nieuwe' families; genea
logie]; S. M. Auwerda-Berghout: Een familie Quack. 
Wie weet er meer van?; Antwn. Van der Laan -
Ackersdijck, Sleydregt. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek. jg. 26, nr. 1, 1e kw. 2009. Verv. 
Vroege generaties Van Alst [Van Aalst; te Zeve
naar 17e eeuw, te El ten, Didam enz. 17e-18e eeuw]; 
H.A. Scholten: Kwartierstaat van Hendrik Adolf 
Scholten [geb. Borculo 1930; -, Lammers (te Sin
deren), Vriezen, Lieverdink]; Verv. Erve Kössink 
als hofhorig erf van het Stift Vreden [Kossinck; 
16e-17e eeuw]; F. Reitsma: De Barchemse erven tus
sen 1400 en 1600; Verv. Kwst. RobertTiessink [o.a. 
Vruggink, Sprukkelhorst, Uunk, Braakman/Ter 
Brake]; Verv. Boerderij Het Dijkstuk Oud-Zeve
naar [Teuwissen, Palm]; E. Reuzel-Gerritsen: De 
zoektocht naar de ouders van Albert Schreurs en 
Aaltje Landeweer [tr. Gelselaar 1759]; Aanv. Ko
renblik. 

Oud Meppel (secr.: J. Knapen, Severdingepad 13, 
7943 EA Meppel; www.oudmeppel.org), jg. 30, 
nr. 4, dec. 2008. Juul Zandbergen overleden; J. 
Lubberink: Herinneringen aan de boerderij op 
Ezinge; S. Kingma: Herinneringen aan het Mep
peler voetbal [van Henk Eleveld (85)]; Ambachts
onderwijs in Meppel ( 6b, slot). Periode 1945-1967; 
Ruud Stiekema op de praatstoel [geb. 1934; over 
de veevoeder- en kunstmesthandel van zijn vader 
Rudolf Stiekema]; W. SchackmanfW. Panne: Meppel 
en de landbouwkoloniën [de gezinnen van Be
rend Goosens x Margje Tuin en Marten Takes 
de Vries xJentien Kardoes]; Verv. Schuttevaer (3, 
slot) [schippersvereniging]; Klassenfoto's [Geref. 
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lagere school 1931-32, Groen van Prinstererschool 
1964, HBS 1951-52, Vledderschool 1950]. 

Idem, jg. 31, nr. 1, jan.-maart 2009. A. Schuring: 
Gemeentewapens in Drenthe; G. van Dorsten-van 
Diermen: Twee Meppeler koeriersters in oorlogs
tijd [Mientje Nip (geb. 1925; exm. Lindekamp); 
Sientje van Dorsten (geb. Meppel 1924; exm. 
Bruinenberg)]; Oorlogsherinneringen van een 
Meppeler schipper [Lieuw de Harder]; W.].Chr. 
Müller: De Agrarische Pers. De voorloper van de 
N.N.D.; Door Dik en Dun Alcideaan [Alcides; fo
to's van spelers]; Een terugblik op het (voetbal) 
leven van Jaap Boxem (geboren 1919 te Meppel); 
Fotorubriek [klassenfoto's]. 

De Proosdijkoerier. jg. 24, nr. 4, dec. 2008. F. de 
Wit: De lange brug [over de Amstel; eerste pach
ter (1639) was Jasper Verschueren, herbergier]; 
S. Veerhuis: Dorpsgenoten op de drempel van het 
leven [vroedvrouwen Aaltje Buback (1789), Jo
hanna van den Boom wed. Abr. van Eldik, Eli
zabeth de Haan vrouw van Arie van der Heud 
(1800). Christina Louisa Koene vrouw van Cor
nelis W. Docters van Leeuwen (1836}; o.a. taboes 
en rituelen, juridische functie]; Verzamelen als 
hobby [Jan Compier (65}]; Een nieuwe website 
voor de vereniging [http://www.histver-pl.nl]; 
]. Frankenhuizen: Zonder Abcoude geen Vinkeveen, 
zonder Frankrijk geen Ronde Venen. Een terug-

[)[ IPROOSDIJKOERIER 
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blik op onze afhankelijkheid; M. Sterenborg: Eerste 
arbeider in Vinkeveense gemeenteraad houdt het 
meer dan 30 jaar vol [N. Aarsman begon in 1918, 
nam afscheid in 1949]; Vinkeveen & Waverveen 
anno 1938: een jaar vol jubilea. 

Idem (Historische Vereniging 'De Proosdijlan
den'; secr.: P.A. van Golen, Achterveld 51, 3645 
HN Vinkeveen; www.proosdijlanden.nl; contr. 
€ 15,- p.j.), jg. 25, nr. 1, maart 2009. De archie
ven zijn verhuisd [Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen. Schepersweg 6E, 3621 JK Breu
kelen; www.rhcvechtenvenen.nl]; F. de Wit: De 
Lindeboom: voor de oorlog een begrip in koek
minnend Nederland [Van Doesburg; 1826]; H. 
Brouwer-Bras: Elektriciteit- en rijwielzaak Corne
lis Bras, Herenweg 16 te Wilnis [Vinkeveen 1890 
- Wilnis 1950, tr. Arendina Johanna Dijkslag 
(Loenen 1894- Harmelen 1984}]; F. Compier: Verge
lijking met Mijdrecht en Wilnis. 

Smelnes Erfskip (www.smelneserfskip.nl), nr. 
17, dec. 2008. S. van der Meulen: Over de eigendom 
der vaarten, verlaten en bruggen van Dragten 
[geldschieter Bolleman (1641), Van Hiemstra, 
Ecofeen, Van Aylva, Van Burmania, Douwe Aukes 
(1754), Duursma (1774)]; Th.J. de Jongh: Gerben 
Sonderman (1908-1955). Verzetsman, testpi
loot en vlieger van de Prins [geb. Drachten; exm. 
Dijkstra]; G. van der Veer: De 'levensloop' van 
een onderwijzer uit Oudega [Frederik Wilhelm 
Dijkstra (exm. Spangenberg), tr. 1872 Maaike 
Kloosterman (exm. Appelhot')]; Kaatsvereni
ging; H. Bauer: Fake Tosk en Peije Rasp, bekende 
Drachtsters en ook nog verwanten [de familie 
Tosch/Tosk, Tand, afk. uit Dieveren; Avonturen 
van een veldwachter [Oeds Gerbens de Vries, geb. 
Oudega, tr. 1830 Etje Reines Deelstra] . 

Stad en Lande (Vereniging Stad en Lande van 
Schouwen-Duiveland; secr.: R. Keizer, Postbus 
70, 4300 AB Zierikzee; contr. € 15,- p.j.; www. 
stad-en-lande.nl), nr. 124, 46e jg., april 2009. 
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Beurtvaart op Schouwen-Duiveland, deel 2 [fir
ma Ribbens te Zierikzee 1762-1964; gebroeders 
Landegent te Burgsluis, gebroeders Van Beve
ren te Brouwershaven, Cornelis van der Sluijs 
(1861-1941), Hendrik de Rijke (1861-1910) en broer 
Steven, familie Barendregt te Dreischor, Leen
dert H. van den Berge (1846-1899) en zoons, 
Leendert Schilperoort (1850-1930) en familie,J. L. 
van Duivendijk (1898-1949), Dingenis Verburg 
(1906-1998)]; Interview met Henk van der Doe; B. 
Blikman-Rtdterkamp: Een bekende Nederlander ter 
dood gebracht in Zierikzee [Jan Machielse Rap, 
geb. Made 1744, verwondde onderschout Adriaan 
Corbeel; 1778]. 

De Stamboom (Vereniging voor Familieonder
zoek Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.; secr.: mw. 
C. Sluimer-de Groot, Oranjestraat 52, 3361 HS 
Sliedrecht; contr. € 15,- p.j.; www.destamboom
sliedrecht.nl), jg. 10, no. 4, dec. 2008. W. van den 
Herik: De voorouders van Van den He(e)riken en 
Van de Stuij van den Heriken [15e-16e eeuw]; Verv. 
Kwst Willem van der Haven [gen. xv]; Aanv. Kwst. 
Teuntje Bouter; Z. Erkelens-Aanen: Crisis [tegen
spoed voor Pieter Jansz Vogel en Heiltje Kore
vaar (tr. Ottoland 1752), weduwe van Jan Ariensz 
Brand (tr. ald.1748)]. 

Idem, jg. 11, no. 1, maart 2009. Aan v. en vervolg 
kwst. Willem van der Haven [o.a. Vlot, Verheul, 
Snel, Korthouwer, Van Oort, Kreukniet]. 

De Stelling (Vereniging Historie Weststelling
werf e.o., Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; 
info@historieweststellingwerf.nl), nr. 107, 
jg. 28, jan. 2009. De aloude paardenwereld van 
Weststellingwerf; Kroniek van Weststellingwerf 
(6) [1854-1878]; Het jaar 1309. Tekst oorkonde 24 
augustus 1309; E. Lantinga: Naamsoorsprong van 
de Ybesloot in het eertijdse West-Nyeberkoop 
[Jannes Jans (Carsten) en Wemme Elles (dochter 
van Elle Fockes) géén stamouders van de familie 
Schouwen (GN 1993); Wemme's zus Claessien El
les trouwde metJannes' broer Ybe Jans (Carsten); 
midden 17e eeuw]; Parenteel Anne Jans de Groot 
(2). 

Streekarchief Eiland ITsselmonde (Hollands Tuin 
77, 3078 EE Rotterdam-IJsselmonde; geopend op 
werkdagen 9.00 - 15.00 uur; tel.: 010-482.57.58), 
nieuwsbrief, lente 2009. N.N.: Pyromaan sloeg 
weer toe ... [te Ridderkerk, 1966; boerderijen van 
de broers Van der Hoek (uit Rijsoord) en Wouter 
van der Waal; fragment Van der Waal; 19e-2oe 
eeuw]; Fragment-genealogie van Daniël Lodder 
[Ridderkerk 1891-Rotterdam 1978, tr. (1) Jannigje 
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Maria van der Linden; achterkleindochter Eli
zabeth Hendrika Lodder werd in 1968 de 40.oooe 
inwoner van Ridderkerk]. 

Terug in de tijd (Stichting Vriendenkring Streek
museum Hoeksche Waard, Hofweg 13, 3274 BK 
Heinenoord; www.streekmuseumhw.nl), bul
letin 108, febr. 2009. Afdeling Genealogie en 
Streekhistorie [nieuwe bestanden op de compu
ter: Nieuw-Beijerland. DTB trouwen 1795-1811; 
ORA Westmaas, inv.nr. 24 (1782-1804) en nr. 25 
(1804-1810), Scabinale akten; Oorlogsherinnerin
gen]. 

Tussen de Voorn en Loevestein (www.hkbom
melerwaard.nl), nr. 135, jg. 44, dec. 2008.J. Bader: 
Recht of onrecht? Joden en justitie in Zaltbommel 
1763-1764; F. Meijer: Scheepsbouwer en oprichter 
van de scheepswerf Meijer in Zaltbommel.Johan
nes Meijer, 11 november 1832 - 25 april 1923 [geb. 
Leeuwen; exm. Van Mook]; L. van Driel: ' ... vlug 
van hoofd, maar minder geschikt .. .'? Over J.P. 
Paulusse, hoofdonderwijzer te Zaltbommel van 
1929 tot 1936 [geb. Valkenswaard 1890, zoon van 
Pieter Jan Poulusse (afk. van Tholen)]. 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 17e jg., 
nr. 2, dec. 2008. B. Wouda: Disciplines in discussie 
over de onteigeningsgeschiedenis van het Eem
land; M.-L. ten Horn-van Nispen: Willem Jacobus 
Hendrikus Harmsen [Zutphen 1886 - Den Haag 
1954; grondlegger directie Bruggen van Rijkswa
terstaat]. 

Van Zeeuwse Stam ( anjanse@zeelandnet.nl), nr. 
144, maart 2009. K.P. de Bree: Wie was Sara Janse? 
Weeskamerboeken als bron bij familieonderzoek 
[geb. ca. 1680, tr. (1) Willem Adriaense de Kok, 
tr. (3) Gillis Willemse; Van den Broeke, Hagaart, 
Geelhoed, Van Duijnhoove; De Middelburgse 
Ambachten]; M. van Splunder: Van Splunder en 
Van Splunter uit Schouwen [17e-19e eeuw]; Verv. 

531 



Parenteel van Pauwels Leenknecht (3) [Van de 
Plasse, De Witte, Timmerman (te Heinkenszand), 
Murre, Stroosnijder, Smit (te Krabbendijke), 
Modderkreeke];J. Kaldenbach: Oude Zeeuwen in 
Haarlem en Weesp [notariële naamkaartenindex 
in het Haarlems Archief en op microfiche in het 
vc te Weesp; namen, domicilie, bijzonderheden]; 
Toevalsvondsten. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl; Oudheid
kundige Vereniging Herderewich; secr.: B. Kap
pers, Hogepad 24, Harderwijk), 12e jg., nr. 4, dec. 
2008. H. Tavenier: Geschiedenis van de tuberculo
se [in Harderwijk werd in 1908 een vierde sanato
rium gebouwd]; Nederlandsche Jaerboeken (deel 
1751) nr. 9; Th. Bakker: Honderd jaar Sonnevanck; 
Van alles wat ver-EEUW-igd (39) [1908]; R. Uittien
Jacobs: Stamreeks Zeeboer [oudst bekende: Lam
bert Heijmensen otr. Harderwijk 1637 Aaltgen 
Willems]. 

Idem. 13e jg., nr. 1, maart 2009. Honderd jaar 
Sonnevanck (z); C.J.C. Broer: De pest in de Mid
deleeuwen; NederlandscheJaerboeken (deel 1755-
1767) nr. 10 [berichten over Harderwijk]; Van alles 
wat ver-EE uw-igd (40 ). 

Voshol Kroniek {Cultuur-historische Vereniging 
'Ter Aar'; secr.: mw. P.A.H. Vermeulen-Heems
kerk, G.C. Weerenstraat 27, z461AR Ter Aar; contr. 
min. € 15,- p.j.), 1' kw. 2009. Boerderij Langeraar 
[foto; bewoners familie Roest, Rodenburg (van 
1932 tot 1963)]; Verv. Van Heteren en Volgering: 
schoenmakers. 

De Vriendenkring. Cultuurhistorisch tijdschrift 
voor Flevoland {Vereniging Vrienden van Schok
land; secr.: mw. C. Hendrix-Mocking, Oud Emme
loorderweg 18, 8308 PK Nagele; contr. € 15,- p.j.; 
www.schokland.nl), 49e jg., nr. 1, voorjaar 2009. 
P. Bremer: Wat maakt Flevoland uniek? [plant- en 
diersoorten]; E. de Boer: Instructie voor kantoniers 
[1938]; Verv. De laatste dagen van een eiland. 

Westerwolde, jg. 29, nr. 3 en 4, dec. zoos. J.S.A. 
Huizing: Redoute de Bakoven en de Linie te Bour
tange [met kadasterkaart 1832]; R. Pinxterhuis: De 
Natte Horizon bij Bourtange (1). Beschouwing 
vanuit de gemeente Vlagtwedde; J.J. Lenting: 
Werkzaamheden rond Bourtange. Hoornwerken 
na 333 jaar even weer zichtbaar en de Linie weer 
zichtbaar gemaakt; S. Puijman: De Natte Horizon 
bij Bourtange (z). Beschouwing vanuit Stichting 
Groninger Landschap;]. Geertsema: Westerwoldse 
import. Duitse immigranten in de gemeentes 
Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (7). His-
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toire (deel 7). Aspecten van machtsuitoefening 
door en voor de kerk(en) in relatie met die van de 
wereldse overheden (ca. 300-900). Gegevens per 
familie (deel 7). De eerste generatie(s) van fami
lies Poker [18e-zoe eeuw; betekenis van de naam, 
plaatsen van herkomst]; L. Kroeze: De jonge jeude. 
Herziene versie [DNA-onderzoek naar onbekende 
partner van Hillechien Kroeze (geb. 1878)]; P.J.C. 
Elema/A. van der Laan: Jaxon [Jogchum Roberts tr. 
Bellingwolde 1697 Antie Bonties; nageslacht en 
mogelijk voorgeslacht]; H . Menke: Het ontstaan 
van de veenkolonie Rütenbrock. 

Wi Rutu (www.surinaamsegenealogie.nl),jg. 8, 
nr. z, dec. zoos. H.A. Wijngaarde: K'ranti! De Su
rinaamse pers 1774-2008; H.G. Dijs: Pe dede de ... 
libi ben de. Herkenning van slavernij in de pers 
[op zoek naar overlijdensdata; Overzicht van 
overledenen in 1882 {896 personen), vermeld in 
het Gouvernements Advertentieblad van Suriname: 
naam, datum, leeftijd, opmerkingen]; W.L. Man A 
Hing: Sranan Roots. Charles Desiré Lu-A-Si (1911-
1942). Srananman als verzetstrijder en mede or
ganisator Februaristaking [tr. Amsterdam 1936 
Rachel Frankfoorder]; 0. ten Hove: West-Indische 
immigranten in Suriname [inleiding en achter
namenlijsten; Plantages in Guyana waar Chinese 
contractarbeiders werden opgenomen]; W.L. Man 
AHing: Chin-A-Hin & Hommereea Rasoelas Chin. 
Une liaison particulière [zij kregen vanaf 1917 tien 
kinderen); G. Fa.ken: M e moires van een moksi
watra. Cursist 3992 van de Amsterdamse Machi
nistenschool [herinneringen]. 

Zeeuwse familiepraet, z3e jg., nr. z, dec. zoos. 
L. Bectt: Een illustere naamgenote: Jeanne Bécu 
[geb. Vaucouleurs 1743 - 1793]; Genealogische 
aantekeningen (14). Het gezin van Augustijn 
Janse (Lokerse) (vervolg) [Heemisse, Schoenma
ker (te Borssele), Priester]; A. Risseeuw: De trieste 
roman over de levensloop van Johanna Sara Ris
seeuw [geb. Schoondijke 1823; komt in 1845 in 
Ommerschans]; Verv. Families in Perkpolder [o.a. 
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eromheen (1667), Hoornick, Verhoeven (1724), 
De Vilder/Vijlder (1762), Pauwels (1814)]; Verv. Le
vendale pakt uit ... [notaris te Goes; o.a. Vierloos 
(1602), Nissepat, Ghijselinck (1603), Camerlinck 
(1603), Turck (uit Rotterdam, 1603)]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 74, mei 2009. A.M.F. Wasmoeth: 
Albert van Paddenburg 1729-1797 (I), veerschip
per van Ouderkerk op Amsterdam; Regesten van 
Kwijtscheldingen (xvn) [1587; o.a. Bootsman, 
Potteij, Wils, Geltzack, Blaeuhulck]; Tewerk
gestelden en Paspoortaanvragen 1940-45 [www. 
stadsarchief.amsterdam.nl]; Archieven ver
pleegsters openbaar. Leerlingverpleegsters Emma 
Kinderziekenhuis 1963-1978 [idem]; Inventaris 
Hersteld Evangelisch-Lutherse kerk;]. Kaldenbach/ 
T. Crabbendam: Crabbendam in Noord-Holland; 
R. Keijzer: Betere foto's van microfiches [geïllu
streerde tips]. 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Liemers. 
17e jg., nr. 2, mei 2009. B. Smeenk: Parenteel van 
Jan Holwegh [tr. Jenneken N.N.; zoons Jan (tr. 
Lichtenvoorde 1707), Garrit (ged. ald. 1695) en 
Herman (tr. ald. 1720) en dochter Engele (tr. ald. 
1708 Chijl Dozon); Hollewegh, Holwig, Hollen
weg, Elferink, Ruel, Döppen]; Stamboom van 
dokter Das uit Winterwijk digitaal te bekijken 
[ met stamreeks Smeenk (vroeger Naberink), 17e-
20e eeuw]; Een zeer oude fout [Weerman te Am
sterdam, 18e ee,...u_w-'-'-. ---- ~ 

Bulletin 

Genealogica (Flevoland), 25e jg., nr. 2, mei 2009. 
L.J. Beems: Hoe komt een Amsterdams gezin in 
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de Drentse Armen-kolonie? [Cornelis Jans tr. ca. 
1830 Sara Beems, dochter van Jurriaan Beems en 
Maria Jansen]; A. Kramer: Aalmoes [Albert Hen
driks Veenstra; 1845]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 78, jg. 23, juni 
2009. A. Poland: Ongekende boerenstand in de 
Heerhugowaard rond 1700 [o.a. Poland, Kieft, 
Adamz, Pater, Punt]; H. Zonneveld-Aupers: Kwar
tierstaat Musina Bregje de Bakker [geb. Scher
merhorn 1926; 6 gen.: -, Marees, Langedijk, Van 
't Ho~; Verv. Familie Telleman. 
Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 52, 16e jg., 
no. 2, mei 2009. M.Mol: Nederlands Joodse Genea
logie. Onderzoek naar Joodse voorouders [lezing]. 
Kempen- en Peelland, jg. 17, nr. 2, juni 2009. 
A.C.M. Neggers: Kunstschilder op kostschool 
[Abraham Hulk (1813-1897); Franse kostschool te 
Oirschot]; Vraag Van der Voort [met beknopte ge
nealogie Moonen te Weert, 17e-18e eeuw]. 

Kwartier van Nijmegen. jg. 18, nr. 2, mei 2009. 
H. Fransen: Een Nijmeegse volkshuisvester in 
opa's tijd (slot); Paul Eijkhout [geb. Hees 1925; 
levensloop; tr. Leeuwarden 1958 Elisabeth M.C. 
Lambooij; zijn kwst. 6 gen.:-, Albers (te Groes
beek), Kootje (te Joure), Biesma]; H. van Lieshout: 
Wie is Dr. Mr. Tanhäuser? (Een zoektocht) [Eliza 
Peters (1903-1930) zocht genezing bij Friedrich 
Tannhäuser, natuurgeneeskundige]. 
Roots @Groningen. jg. 16, nr. 2, mei 2009. A. Veld
huis: Hobby uit hobby. Wil Schackmann [geb. 
Rotterdam 1951; interview]; A. Buurma: Vernoe
ming met volle patroniem; H.A. Suerink-Klöne: Het 
raadsel Catharina Adelheit opgelost? [Klöne, geb. 
Gehrde 1794; Aaltje Harms Kleune]; A. Veldhuis: 
Venijn in de appeldebrie (1684]; P.J.C. Elema/H. 
Hartog: Huwelijken te Wirdum, 1782-1813; Voor
ouders Pinkster(boer)- Niks - Mooibroek; Tha
te gestrand in Groningen (1793]; Schipbreuk bark 
Jantje (1790; kapitein Jan Harmannus Boom paal 
(tr. 1864 Egberdina Kuipers; en kinderen); ge
zinsoverzichtMinne Egberts Kuipers (1832-1901)]; 
Allem@@l digit@@l (27). 
Threant (Drenthe), 2oe jg. (2009), nr. 2. A. Stiksma: 
Parenteel van Hendrik Hendriks Boer [van Wes
terbork, tr. Beilen 1761 Grietje Clasen; De Boer, 

533 



Oosting]; Y. Vellinga: Moederreeks van Lars en 
Ilse Vellinga [geb. Assen 2002 resp. 2004; Geerts, 
Koops (te Gieten), Fransens, Lanting, Schuiling, 
Dekker (te Assen, Anloo), Lanting, (patr.)]; Kwar
tierstaat van Jan Rozema [geb. Stadskanaal 1952; 
-, Jongman, Jansen (te Wildervank), Lentz]; 
]. Visch: Matrilineaire lijn van Maria Visch [geb. 
Soest 1919; Van Heerde, Van Dijk, Eksteen, Ver
meulen (te Meppel), Zuur, (patr.)]. 
Twente Genealogisch. 25e jg. (2009), nr. 2. H. 
Boom: Het Weemsel(o) te Albergen [geschiedenis; 
specificatie]; H. G. M. Kok: Oorlog en Reformatie in 
Twente; K. Roberink: Hoe de jonge Gradus Robe
rink de Fransen te kijk zette [geb. Losser 1790 
(exm. Mulderink)]; In Memoriam Johan Herman 
Kappert (1943-2009 ). 
West Noord-Brabant, jg. 18, nr. 2, juni 2009.A. van 
Meer: Zevenbergen een dorp gebouwd op zeven 
heuvelen en dat regelmatig in zee lag; Verv. Jaco
bus Gerardi Bolders. 
ITsseldelca. 23e jg .• nr. 2, mei 2009. H. Rouwen
horst: Rouwenhorsc, vermelding van erven en 
stukken land met de naam Rouwenhorst in alle 
spellingen op kaarten o.a. van de Topografische 
Dienst en in archiefstukken; I. Naaft-Loman: Kwar
tierstaat van Jan Karel Loman [geb. Zwolle 1831, 
overl. Tiel 1889; -, Hendriks, Staal (uit Walshau
sen/Hessen), Bach] . 
Zaanstreek-Waterland. nr. 77, juni 2009. R. Boom: 
De Personele Quotisatie van Westzaan in 1742 [be
werking: naam, beroep, adres enz.]; Verv. Kwsc. 
Veronique Blok (9) [o.a. Van Bergen, Hommes, 
Bank, Pijlman. Schilp]; H.J. Eijk: Genealogie van 
FredrikEijk [geb. Minden (D), er. (2)Jisp 1785 Lijs
beth Garbrantse de Vries]; H. de Vries: Kwartier
staat van Hans de Vries [Johannes de Vries, geb. 
Groningen 1957; - , Gorter, Boerema, Van der 
Ploeg (te Spijk)]. 

Uit Familiebladen: 
Af manuscript (Afman.Foundation@wanadoo. 
nl), nr. 17. aug. 2008. M. Afman: Een familietak 
met zeebenen [familie Gouda te Oude Pekela, 
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18e eeuw; met Groenevelt, Balkema] . Idem. nr. 
18, maart 2009. In Memoriam Joy Marie Afman 
(1963-2008); M.Afman: Historisch onderzoek. Hoe 
doe je dat? [Riemen Jans en haar familie; er. Mee
den 1681 Jan Popkens wedr. Frouke Melles; er. (2) 
ald. 1697Jan Engels; er. (3) 1707JanJans]. 
Bergsma Bulletin, 13e jg., nr. 2, zomer 2008. 
Idem, 14e jg., nr. 1, Pasen 2009. In Memoriam zus
ter Toos ter Horst [geb. Silvolde 1915]; Roeping 
van broeder Achanasius (Frans Bergsma) [ geb. 
Makkum 1921]; Frida Miedema-Kramer [Wilfrida 
Tecla Kramer (geb. 1919; exm. Terwisscha van 
Schel tin ga); levensloop, tr.1944 Rein Miedema] . 
De Wit nieuwskrant, ed. 24, jan. 2009. Kleurrijk 
opgediend recent nieuws. Idem, ed. 25, maart 
2009. Anke de Wit uit Nieuw Zeeland [achter
kleindochter van Willem de Wit (geb. Schokland) 
tr. Assen voor 1844 Wobbina Kamerling]; R. Keij
zer: Hoe de Simon de Witstraat aan zijn naam 
kwam [te Zaandam] . 
De Dobbelbeker. 39e jg .• nr.1. jan.-maa 2009. Dob
belaeres in het Valkenhuis te Drongen [het gezin 
van Valère Dobbelaere en Denise Hutsebaut 
woonde daar van 1946 tot in 1985]; Stamboom 
nr. 27, tak Eeklo [oudst bekende: Joannes Dob
belaere, vermeld Eeklo 1518-1533, er. Margriete de 
Costere]. 
De Engelenbrug. nr. 23, jg. 11, maart 2009. De 
stand van zaken van het Familieboek; De huizen 
Engelenburg [aanv. op nr. 10; huis te Hattem]; E. 

van Engelenburg: De huwelijksperikelen van Hen
drick Hendricksen van Engelenburg [er. Wage
ningen 1707 Wilhelmina (de) Beijer; fragment te 
Rhenen en Veenendaal, 17e-18e eeuw]. 
Familiebulletin de Heus. jg. 23, nr. 1, maart 2009. 
W. de Heus: Waar vroeger de fabrieken van W. H. de 
Heus stonden wordt momenteel hard gebouwd 
aan het stadsgebied van Utrecht; G. de Heus: De 
geschiedenis van de Lakenschaar [voorkomend in 
het familiewapen]; Aan v. Stamboom De Heus. 
Familiegemeenschap 'Ter Laeck' (http://gemeen
schapterlaak.spaces.live.com), 65e jaarboekje 
(2009). Familiekroniek [veel recent familienieuws 
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uit binnen-en buitenland; Terlaak, Ter Laeck, De 
Laak, Van Laake, Ter Laak]; Archivalia [o.a. noti
ties Rabeling/-linck, Telaak, Van Laack; naamge
noten uit de DTB-klappers van Amsterdam. 
Familiekrant Stam Toosten, nr. 77, jg. 20, 8-4-
2009. Kwartierstaat van Stian Joosten [geb. Asse 
2008; - , Stalmans, Van Roy, Van den Cruyse]. 
Familiestichting Moret, nieuwsbrief 31, april 
2009. Meer over schippers Moret in de Waters
nood van 1953. 
Familiestichting Van Dijke, contactblad nr. 15, Se 
jg., april 2009. P. van Dijke: Trugkieke bie de fa
milie Van Dieke [Tholen; begin 20e eeuw]; Van 
Dijke's in het onderwijs (deel 1, geslacht GD 01); 
Familiekroniek familie Van Dijke alias Stadhou
der (deel 2) [o.a. de families Negenooghe, Quist, 
Klippel]; Cornelis van Dijke, Nederlandse krijgs
gevangene [1943]; Marinus Johannes van Dijke 
(1853-1919) [dir. Dordrechtse Ambachtschool]; Fa
milieleden in de crisisjaren 1930-1940. 
Het geslacht Van Blanckensteijn. nr. 1, maart 
2009. Waar komt de naam Van Blanckensteijn 
vandaan? [voorkomen (met illustraties) in Euro
pa]; Errisje van Blankenstein en haar geheim [in 
Algemeen Politieblad, 1871]. 
Graafwerk, ue jg., no. 1, jan. 2009. Parenteel van 
Johanna Petronella de Graaff [1920-2007 (exm. 
Breedijk), tr. Moerkapelle 1939 Pieter Jan van der 
Knijff(exm. Troost)]; Een nieuwe tak [Teunis de 
Graaff, geb. Moerkapelle 1840, tr. ald. 1863 Eliza
beth Bakker (geb. Nieuw-Beijerland 1847; exm. 
De Graaf); nageslacht]; Interview met Sybren de 
Graaff [geb. Rotterdam 1934; exm. Boonstra]; K. 
de Graajf: En de laatste trok de deur dicht ... Een 
afscheid na ruim 70 jaar huur door 4 generaties 
De Graaff, Ledeganckplein 1, Den Haag [in 1936 
betrokken door Barend de Graaff en Christina 
Kanon]. 
Hamers Bulletin. jg. 25, nr. 2, maart-april 2009. 
H.W.E. Luijten: Claes Hamers(* 1705) betrokken 
bij een ruzie te Terstraten [1725]; Afstammings
reeksen Caelen en Van Kan; N.A. Hamers: Te 
Ulestraten werd in 1936 wel heel raar met namen 
omgesprongen [Jan Leonardus Hamers i.p.v. Jan 
Godfried Haemers (geb. Neerbroek 1865)]; Ha
mers in de parochie Marienberg (D) van 1655 tot 
1750; Derick Hamers te Brummen en Prümmeren 
en zijn nazaten [schepen in 1667]; Stamreeksen 
Hamers; Gheyll Hamers, vermeld in 1567 [te Paf
fendorf]; Het Lagerhebebuch 1717. 
Het heden en verleden van de families Hollander, 
familiekrant nr. 34, 15e jg., nr. 1, febr. 2009. Verv. 
Genealogisch onderzoek naar militairen die bij 
de Kon. Marine hebben gediend (2). 
Helm-nieuws, no. 98, 25e jg., nr. 2, lente 2009. 
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Lijkschouwing op Van der Helm. Wateringse 
Pieter stierf 1764 [geb.1759; exm. Diederik] . 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje. nr. 89, jg. 23, maart 
2009. Beschuyt [in de Westhoek]; Klusjesman 
Pieter Schuit [geb. Egmond-Binnen 1852, tr. 
1874 Neeltje Holander]; Peter Schuit [interview; 
geb. Amsterdam 1934; exm. Stemmerik]; Scuyt 
- Schuyt - Schuyten en Scuytemans [in West 
Noord-Brabant; 16e eeuw]. 
Het Le(e)ver orgaan, jg. 26 (2009), nr. 1. B. Lever: 
Een Bijbel met een verhaal [Jan Lever, 1859-1934, 
boekhandelaar]. 
Loo-kroniek (secretaris@loo-archief.nl), No. 
55, jan. 2009. R. van de Loo: Maasbree en de familie 
Van de Loo, een band van bijna 150 jaren [Johan 
Hubert van de Loo (geb. Wetten 1821), tr. 1850 An
toinette Vaessen uit Maasbree]; Idem: Inventari
satie archiefkasteel Wissen compleet [het kasteel 
werd in 1461 gekocht door ridder Johan van den 
Loe voor zijn zoon Wessel, die tr. Elisabeth van 
Beerenbroeck]. 

Het Patert je, 25e jg., maart 2009. Foto uit de oude 
doos [Christiaan de Groot en Anna Catharina Pa
ter, tr. 1949]; o.a. Aanv. Stambomen Pater (Suri
name) en Pater (De Vroonlanden). 
Ruychrock fragmentaria. 2009, nr. 1. Bizarre ont
moeting van Ruijgrok en Ruijgrok bij een graf 
op Jersey [van Leonoor Ruijgrok uit Den Haag, 
verongelukt 1970]. 
Tijdschrift van de familievereniging Van den 
Bempt, jg. 25, nr. 2, april-juni 2009. De brutale 
overval op het 'Keyhof te Huldenberg tijdens 
WOi [en het gezin van Antonius A. Vanden 
Bempt (geb. Loonbeek 1858) en Maria Julia Bai
leux]; Historie van bakkerij Van den Bemd uit 
Roosendaal. 
Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 71, jg. 19 
(2009), nr. 1. Dat gaat naar Den Bosch toe [ged. 
ald. 1598 Jan zoon van Hilten Janssen en Lijnken 
N.N.; gelet op de inschrijvingen op dezelfde blad
zijde is Hilten hier een voornaam, geen familie
naam]; Van Hiltens als dader of slachtoffer [uit 
het Politieblad] . 
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België 
Gentse Cadenas (http://www.vvfgent.be), jg. 
XXVIII, nr. 1, jan. 2009. In Memoriam Jos De 
Donder (1943-2008); Graven digitaal bezoeken in 
Gent [project; in 2010 zal het mogelijk zijn een 
foto van een graf op te roepen; http://www.fami
liebericht.be/ ]; Rijksarchief in Oost-Vlaanderen 
[rijksarchieven te Gent, Ronse, Beveren; wat kun 
je er vinden?; met adressen en openingsuren]; 
Oudste staten van goed van Eke [1612-1685]; De 
parochieregisters van Mendonk; Toevallige 
vondsten [1765-1798]. 

Idem, jg. XXVIII, nr. 2, april 2009. X. De Schrijver: 
De lotelingen (conscriptie in de Franse tijd) [o.a. 
het verkopen van de dienstplicht]; R. De Moerloose: 
De pastoors van Melle 1637-1803; Parochieregis
ters Melle 1637-1803; Toevallige vondsten [ Cle
ment 1761, Van den Steen 1783]; Verv. Oudste 
staten van goed van Eke [Wielandt, De Haemere, 
Beckaert, Van Curtebeke, De Cueckelere, Gossens, 
Mestdach, Bracke, Corrijn, Dhossche, De Rud
dere, De Tolleneers, De Muldere, De Noyette, Vla
mynck; 17e eeuw]. ---=-------~ 

~ l l •-1•~-
_______ ,,, __ _ 

---
L' Intermédiaire/De Middelaar (http://www. 
scgd.net), No. 380, Ao. LXIV, mars-avril, 2/2009. 
G. Waltenier: La fondation Gilles-François Du
pont [1677-1741, priester; met parenteel van zijn 
ouders Philippe Ernest Dupont (1649-1704) tr. 
Binche 1676 Caroline Hosselet; Degricourt, Lucq, 
De Pape, Malbrun]; Verv. Famille Delvaux [met 
Collarc, Blaimont, Donor, Boulouf, Dumonc, 
Cosme, Defer, Henry, Douchamps, Chenut, Nayo
mé]; Verv. Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696, 
paroisse Saint-Géry [Chardon t/m Cools]; Verv. 
Dispenses matrimoniales ... Hainaut [o.a. Estie
venart, Lejeusne, Berlemont]. 

De Mechelse Genealoog (http://www.vvfme
chelen.be), jg. XXXIII, maa-apr 2009. Meesters, 
meiden en knechten (slot) [De Maijer te Puers, 
1716]; Geld en Munten in het late middeleeuwse 
en vroege moderne Europa. 

Idem, mei-juni 2009. Verv. Geld en Munten 
(slot); F. Vanhoof: Seminariemoord te Mechelen. 
Cornelius Boes, rector van het klooster Sint Ni
klaasberg te Aarschot (1754-1796) [Johannes Ma
thias van Meer doodde Petrus Josephus de Boeck 
en Guillelmus Josephus Blijckwaerts, en ver
wonddeAntonius Potemans; 1749]. 

Le Parchemin (www.oghb.org), No. 378, 73e 
année, nov.-déc. 2008. B. d' Ursel: Princes en Bel
gique. Bournonville,1600, 1658, 1727 [stamreeks 
en genealogie de Bournonville, 12e-18e eeuw]; 
D. de Kerckhove dit van der Varent: Généalogie de la 
famille de Baronaige (alias Barnage, Bernage ou 
Bornaige) [alias Van der Weeden, o.a. te Ouden
aarde; 13e-17e eeuw. Annexe 1: Crayon van Ma
chelen (12e-13e eeuw)]; Héraldique vivante: Du
pont, Schreurs (te Sevenum, Venlo, Luik). 

Idem. No. 378bis, nov.-déc. 2008. Inventaire des 
archives d' Henry-Charles van Parys; Inventaire 
du Fonds van der Smissen; Revue des revues. 

Idem. No. 379, 74e année, janv.-févr. 2009. Mar
quis de Trazegnies: Histoire d' une longue vie com
mune Arnemuiden et Trazegnies [Van Borsele, 
De Visch, De Trazegnies; 13e-15e eeuw]. Les vi
comtes d' Armuyden. Note complémentaire sur 
les Aguilera; Verv. Famille de Baronaige alias 
Barnage. Annexe II: Les Bornage alias Bernage de 
Gand [15e-17e eeuw]; Héraldique vivante: Amory, 
Blockmans. 

De Rode Leeuw (http://www.vvf-limburg.be), 
jg. 40 (2009), afl. 1. Verv. Kroniek van de familie 
Langers (deel 3) [te Maaseik]; H. Bovens: De kwar
tierstaat van landschapschilder Emile van Doren 
[1865-1949; 5 gen. Van Doren (te Brussel), Ver
tongen, Vandervondelen, Binder]; Wie doet wat? 
- wie heeft wat? [contactrubriek]; M. Kunnen: Ant
woord Meuffels [genealogie; ook Muffels; oudst 
bekende Martinus Meuffels tr. Nuth 1784 Maria 
RosaRuijschop] . 

Van Mensen en Dingen. jg. VI (2008)- 3/4. De fer-
1necce in Vlaanderen [woon type]; Atheïstische ico

nen; Verv. Dood en begraven, Deel 3. Reeuwers in 
tijden van pest (15de-17de eeuw) [reeuwen= een 
lijk reinigen en voor de begrafenis gereed maken; 
pestlijders verzorgen en eventueel ook begra
ven]. Deel 4. Een dure zaak. De relatieve kostprijs 
van de begrafenis van een 19de-eeuwse heer van 
stand. Deel 5. Vertrouwd, en toch schrikwekkend 
[o.a. omgaan met de dood van kinderen en van 
verlaten sukkels, eind 19e eeuw]; S. Scheerens: Oor
log in Brugge [deel 1 t/m 5; interviews met fami
lieleden over wo-I en wo-II]. 
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Vlaamse Stam (http://www.svvf.net), 45e jg., nr. 
1, jan.-febr. 2009. G. Geerkens: En weer droeg zij 
een kind naar het kerkhof. Het leven van Ma
ria Helena Vrolix: een tijdsbeeld [Ellikom 1783 
- Meeuwen 1837; tr. (1) Ellikom 1805 Leonard 
Oomsels, tr. (2) 1814Jacobus Verrysen, tr. (3) 1817 
Joseph Romers, tr. (4) Peer 1836 Jan Michiel Wi
en/Weyen]; M. Van Acker: Antwerpse koetsiersdos
siers. West- en Oost-Vlamingen in het FelixAr
chief [1840-1920; uittreksels]; R. Roobaert: Het 
Arenbergarchief in België [bevat o.a. domeinar
chieven w.o. van Naaldwijk en het Provenhuis te 
Alkmaar; het Nederlandse deel van het archief 
bevat meer dan 600 dozen]; E. Van Regenmortel: 
www.wederopbouw.be. Een selectie van ar
chiefmateriaal over de wederopbouw na wo r bij 
de gemeentelijke archiefdiensten van de West
hoek; R. Bouciqué/G. Dtijardin: 'De Groote Oorlog' 
1914-1918. Dagboek van frontbrancardier Jozef 
Bouciqué [1889-1983]; P. Donche: Kleine fraude 
in een groot grafmonument [van Omaar Schyn
ckele (1585-1634) en Anna van der Waterleet; 
met acht kwartierwapens (van ieder vier); de fa
milie van zijn grootmoeder Gillijne de Dossere 
(over!. 1544) voerde geen wapen en werd vervan
gen door dat van haar moeder Joanna Davelin]; 
H. Driesen: Volkstellingen. Boom en Westmalle in 
het jaar 1702 [transcriptie]; P. Crombecq: Van Hen
drik van Leuven (hertog van Brabant) naar Hen
drik (De Vadder) van Leuven [afstammingslijn 
van Hendrik I van Leuven (over!. 1235) via Van 
Gaasbeek, Van Heelbeke, Van den Heetvelde, 
Van Grimberge, Grimberghs naar De Vadder, 16e 
eeuw te Brussel]; J. Roelstraete: Genealogisch en 
heraldisch nieuws uit de buurlanden; G. Taver
nier: Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit 
de streek rond Brugge [met bronnen en litera
tuurverwijzingen]. 

Idem, nr. 2, maart-april 2009. H. Rottier: De 
adel in het Land van Waas voor 1600 [met namen 
uit 1315, 1365, 1421, 1429; stamreeks Van Gavere; 
naamswijziging naar nieuw familiebezit; heral-
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diek; zegels; graf en familiememorie; leefstijl; 
Lijst van baljuws 1249-1500; Lijst van hoofdsche
penen ca. 1300-1492; behoud van het bezit]; W: Van 
Hoorick: Nog een familie Voet in Oost- en Zeeuws
Vlaanderen [Matthias Voet tr. ca. 1590 Josina de 
Cock (over!. 1616); nageslacht]; P.H.E.M. de Meijer: 
De wortels van het Zeeuws-Vlaamse geslacht De 
Meijer: voor 1697 in het huidige Oost-Vlaande
ren; C.B.A.J. Puylaert: Dionysius de Harduyn 
[geb. Gent 1530; transcriptie van zijn handschrift 
(1574), een verslag van een reis door dorpen en 
steden in het Land van Waas, Axel, Zuiddorpe en 
Terneuzen]. 

Duitsland 
Brandenburgisches Genealogisches Tahrbuch 
(http://www.bggroteradler.de), Band 2 (2008). 
M. Rohde: Fontanes Fischer vom Caniswall und 
wer er wirklich war [Christian Rubin (over!. 1851), 
schipper, tr. Gosen 1797 Anna M.E. Bauer wed. 
Grasse]; G.-Chr.Th. Treutler: Leichenpredigten als 
genealogische Quelle - am Beispiel der Frank
furter Familie Sandreiter [ook: Sandreuter; 17e 
eeuw]; H.-H. von Platen/G.-Chr.Th. Treutler: Drei 
Platen- Dokumente im Domstiftsarchiv Bran
denburg an der Have! [von Platen 1712, 1674, 
1682; Stammlinie 14e-17e eeuw]; M. Rohde/F. Giese: 
Die Auswanderer aus Odernheim am Glan nach 
Müggelheim 1747 [o.a. Werger, Port, Beyer]; K. 
Scherler: Schweizer Kolonisten in Brandenburg. 
Vorstellung einer Datensammlung; H.-D. Gronau: 
über die Familie Collin aus der Uckermark (2) 
[eind 17e-18e eeuw]; F. Hildebrandt/G.-Chr. Th. Treut
ler: Die Herkunft der Familie von Humboldt 
aus Virchow im Kreis Dramburg [oudst bekende: 
Hans Humpolt, burger van Berlijn 1572; stam
reeks; lijst predikanten van Virchow/Pommeren 
w.o. 7X Grütmacher]; K. Kochan: Auf der Suche 
nach Joachim Heinrich Vols, von Peitz nach Sal
zwedel [geb. Seeben 1756, tr. Helena Maria Be
neke]; Falko Neininger, Brandeburgische Kirchen
buchduplikate [boekrecensie] . 
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Computergenealogie. Jg. 23. Heft 4/2008. K.-P. 
Wessel: Zwischen Vereinsarbeit und Kommerzia
lisierung. Open Access und Kommerzialisierung; 
D. Reuter: Wünsche und Wirklichkeic. Program
mentwickler und ihre Kunden; Ein schneller 
Bliek aufWinfamily 7.02; B.Stratmann: Umgepfarrt 
und eingemeindet. Wer Geburcs-, Sterbe- und 
andere Urkunden von Vorfahren sucht, muss 
manchmal die Geschichte der jeweiligen Wohn
orte kennen urn das zuständige Archiv zu finden. 
Verwaltungsoriencierte Quellensuche; T. Kluttig: 
Kulturguc geht online [in Europa ontstaat een 
netwerk van internetportalen voor gedigitali
seerd cultuurgoed; steeds meer bibliotheken, ar
chieven. mediatheken en musea sluiten zich aan: 
http://www.minervaeurope.org; http://www. 
europeana.eu]. 

Emsländische und Bencheimer Familien
forschung (http://www.emslaendische-land
schaft.de; http://afel.genealogy.net), Heft 98, 
Band 20, Jan. 2009. H. Menke: Die Encscehung 
der Moorkolonie Rütenbrock; G. NaberjD. Wiar
da: Zum Gedenken - der 9. November 1938. Ein 
Beicrag zur 'Reichskristallnachc' in der Graf
schaft; Verv. Zur Geschichte der Familiennamen; 
H. Schneider: Das Diakoniebuch der Kapelle Arkel 
[1732-1817; transcriptie]. 

Familie und Geschichte (Saksen - Thüringen), 
lfd.Nr. 67, Band v1, 17.Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2008. 
Chr. Schubert: Die Hammerschmiede Pausch im 
Westergebirge und thüringischen Vogcland 1625-
1795; Verv. Die Familie Langer in Thum 1682 bis 
1751; W. Reichertz: Leipziger Nikolaitaner in der 
Königlich Sächsischen Armee [leerlingen van 
de Nikolai-school]; H.F. Macco (t): Die Altersan
gabe in Zeugenvernehmungen als genealogische 
Quelle; G. Gehler: Unfall oder Mord? Das tragische 
Lebensende des Forstbediensteten Johann Hein
rich Mirus [1742]. Anhang 1: Kurzahnenlisce der 
Christiane Henriette Mirufs [1729-1769; - , Jung
michel, Müller (te Schlettau), Seydel]. Anhang 
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2. Die Familie des Schlettauer Bürgermeiscers Jo
hann AdolphJungmichel. 

Idem. lfd.Nr. 68, Band VI, 18. Jg., Heft 1, Jan.
März 2009. D. Gutsmuths: Die Familie und die 
Vorfahren vonJohann Chriscoph Friedrich Guts
Muths [1739-1839; Fleiter, öhme, Hahmann, 
Eckhardt, Schnell; nageslacht]; L. Proeifs: ... Tu 
felix mercator nube ... oder 'Was Merkur begon
nen hacce, vollendete vielfach Amor' (E.A. Seeli
ger). Teil I: Die Handelshäuser Pröll8, Meyer und 
Bauer in Zittau und Gro8schönau und Waentig 
in Gro8schönau. Teil 11: Die Handelshäuser Sie
gert in Chemnitz. Teil 111: 200 Jahre Handels
haus Pröllfs in Dresden; K. Müller: Die 'Stärkare' 
zu Büna im Vogtland [veldnaam; eigenaren o.a. 
Schuster. Feustel (1794), Sammler (1828)]; Verv. 
Familie Langer in Thum; Verv. Leipziger Nikolai
taner [Francke t/m Koehler]. 

Genealogie. Band xxrx. 57. Jg., Heft 4. Okt.-Dez. 
2008. B. Lesaar: Totenzettel - Sterbebildchen als 
Hilfsquellen für die Familienforschung; H.-c. Sar
nighausen: Zur Familie von Wickede aufBliestorf 
bei Lübeck-Krummesse [15e-18e eeuw]; G.-H. 
Zuhold: Schlesische Schlösser und preufsische 
Geschichte. 1. Schlo8 Lomnitz im Hirschberger 
Tal: Besitzergeschichte [v. Zedlitz. v. Thomagni
ni, Mentzel (1738), Flach (1811), v. Roth, v. Klister 
(1835)]; I. Eberl: Das Pfalzgrafenamt im Frühen 
und Hohen Mittelalcer; Amtsjuristen von 1715 bis 
1866 in Himmelpforten bei Stade [Pflueg, Mey
er, Hintze, Heider, von Bremer, Tiling, Pumann. 
Hornbostel, Cordemann enz.]; Geschichce des 
Geschlechts von Schintling. 

Hessische Familienkunde. Band 31. Heft 4 (2008). 
Patenschaften von Hieronymus Napoleon, Kö
nig von Westfalen und Katharina, Königin von 
Westfalen in Kassel; C. Sosniak: Anna Magdalena 
Appel - Freifrau von Hochstädcen (1846-1917) 
[balletdanseres; morganatisch huwelijk in 1868 
met groothertog Ludwig 111 von Hessen und bei 
Rhein; dochter van Louise Chr. d' Amour (geb. 
GieBen 1812; exm. Lemp); genealogie Appel te 
Altheim, 17e-19e eeuw]; G. Schwarz: Die Weifsmül
ler und die Weifsmühle bei Reichenborn; met 
schema Wei8wech (15e eeuw), Wei8müller (16e-
17e eeuw)]; G. Wiechert: Die drei Frauen des Wil
helm Gottfried Tecklenburg [geb. Greifenstein 
1691, predikant]; Der Maler Kurt von Keudell 
[1896-1978, er. Berlijn 1923 Leonore Kolbe, doch
ter van Benjamine van der Meer de Walcheren, 
zangeres, 1881-1927]. 
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienkunde, Band 44, Jg. 97, Heft 1, März 
2009. F.]. Burghardt: Die Erbteilung Langenberg 
in Wipperfürth 1583-1593; J.M. Braun: Die Kölner 
Reise des Johann Jakob Kneipff aus Bernkastel 
[1640]; E. Kroth: Die Vogtei Briedel - jahrhun
dertelang ein Zankapfel zwischen Kurtrier und 
den Herren vom Oberstein (Schluss); R. Vandré: 
Merk-würdiges in Kirchenbüchern. über die 
kirchlichen Handlungen und ihren Ort; H.-J. 
van Vlodrop: Heirat ohne Geburtsnachweis - das 
geht nicht [Maria Catharina Schlüter x Johann 
Conrad Müskes; 1830]; M. Degenhard: Akten des 
Hauptstaatsarchivs Düsseldorf zu den beiden Or
ten Rurdorf und Welz, Exklaven der spanischen 
Niederlande; In Memoria Hans Finzel (1926-
2008) en Dr. Franz-JoseffBender (1921-2008). 

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, 
Jg. 78 (2006). B. Sunderbrink: 'Ruhe - Ordnung -
und frohe Stimmung'. Feste in Minden während 
der wescphälisch-französischen Zeit (1806-1813); 
H. Nordsiek: Die Anfänge des Reformation in 
Minden 1529-1535. Bürgerbewegung, Rat und 
Klerus in einer westfälischen Bisschofsstadt [o.a. 
getuigenverhoor in 1534: Averberg, Bredemeier, 
Clare, Dörnemann, Ernsting, Gevekote (2x), 
Krage, Liechtenbecker, Nisius, Padberg, Roden
beck, Rulevinck. Anhang: Die ersten Protestan
ten in Minden (namen)]; D. Besserer: Handmühle, 
Rossmühle, Wassermühle. Zur Entwicklung des 
Mühlenwesens in Minden-Ravensberg;J. Sturma: 
Die Stätt Nr. 11 in Friedewalde [Klenke/Klancke, 
Klöpper, Wischmeyer]. 

Mosaik (Fam. Ver. für das Kleverland e.v., Lin
denallee 54, 47333 Kleve; www.mosaik-kleve. 
de), Heft 1/2009. B. Isermann: Ein 'Arischer Nach
weis' und seine Folgen oder Lebenswirklichkeit 
im Jahre 1937 [berekening van de kosten van het 
aanvragen van een Nachweis in verhouding tot de 
kosten van levensonderhoud];]. Rütten: Die Fami
lie van Els bergen genannt von Wylick aus Hön
nepel [17e-18e eeuw]; M. Wennekers: Eine Familien
und Mühlen-Geschichte aus dem deutsch/nie
derländischen Grenzgebiet; Die Bauernhöfe des 
Kirchenspiels Winnekendonk 1632 und 1935 [hof
naam - eigenaar - pachter]; Verv. Ahnencafel Ha
bers [stamreeks Habers, oorspr. Haberdingk]. 

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 78-79, Jan.
Juni 2009. H. Schomecker: Die Geschichte meiner 
Familie. Der Erbkotten Schomecker [oudst be
kende: Rotger Schumacher, over!. 1701 (55 jaar)]; 
Die Chronik der Familie Kreimeier, Hagen, 
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Kreis Iburg. Lebensbeschreibung von Christoph 
Joseph Kreimeier (1819-1898). Manuskript urn 
1894 [zijn vader was Gerhard Rudolph Kreimer 
(geb. 1775), zoon van Johann Friedrich Koke en 
Maria Elisabeth Kreimer]; K. Nieberg: Familien 
unserer Heimat VI. Rolling [17e-18e eeuw]; A. 
Himmerman: Die T(h)örner der Stade Osnabrück; 
Meiler Grolshauern in Nordamerika; J. Kalden
bach: Steinreiche Berger in de Zijpe, Teil I [H.M. 
Meyer,1833]. Teil II [o.a. Barend Meijer (geb. Dal
vers 1759), Gerrit Noorp]. Teil m [de fotografen
familie Niestadt; met stamreeks, 19e-2oe eeuw]. 
Teil IV [Bernhard en Johann Reinhard Köster, 
1810]. Teil V [Gerhard Stöve, 1800]; Idem: Köster 
aus Meetingen in Holland; Idem: Bentheimer in 
Holland [Mehring]; Idem: Osnabrücker Dienstbo
tinnen in den Niederlanden; Idem: Holländischer 
Zwangsarbeiter in Osnabrück; Idem: Leinenhänd
ler König in Westfriesland. Mettinger Erbteilung 
ist sehr aufschlussreich; Idem: Deutsche Dienstbo
tinnen in Niederländischen Bevölkerungslisten; 
Hopster in der Armenkasse von Zijpe, Noordhol
land [Velda]; Osnabruk en Westphalie. Brabanter 
Teuten auch passportiert; Genealogische Home
pages des Osnabrücker Landes (21). Familienar
chiv Tellkamp: http://www.uwekunert.de. 

Oscdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 56. Jg., 
Heft 4, Okt.-Dez. 2008. W. Schiller/K. Bas/er: Familie 
und Vorfahren des schlesischen Heimatforschers 
und Museumgründers Artur Schiller (1858-1945); 
Verv. DieAnfänge der Sippe Drochner. Die über
siedlung in die preulsische Grafschaft Tauroggen; 
D.-G. Erpenbeck: Kolonisten, Fabrikanten und Be
amte. Deutsche in Jam burg 1767-1840; Bürgerna
men der Stad Troppau aus den Jahren 1594 bis 
1608. 

Idem, Band XVIII, 75. Jg., Heft 1, Jan.-März 
2009. S. Guzy: Eine Impfliste der Scadt Loslau 
(Oberschlesien) aus dem Jahr 1837; H. Quester: 
Ortsfremde in den Traubüchern von 1847-1870 
der Evangelischen Kirchengemeinde Peiscerwitz, 
Kr. Ohlau/Schlesien; Verv. Familie und Vorfah-

539 



ren Artur Schiller (1858-1945); W. Reichertz: Am 
Slomentner See gefallene Schlesier. Das Reserve
infanterie-Regiment Nr. 229 im Oktober 1914 in 
Ostpreu8en; Weitere Grabinschrifter vom alten 
evangelischen Friedhof in Freystadt/Niederschle
sien (17e eeuw]; Die deutschsprachigen Grab
steininschriften auf dem Friedhof von Stanko
witz (Stai'\kovice) bei Saaz {Nortböhmen). 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde (www.ge
nealogienet.de/vereine/PRFK/ ), Band xv1, Dop
pelheft 9/10, 57./58. Jg., 2008/2009. F. Schmidt: Die 
Geschichte eines Edenkobener Hauses und sei
ner Familie (Hawenstein; 16e eeuw]; H. Müller: 
Lenhard-Sippen in der Westpfalz und Saarpfalz; 
A. Kraft: Genealogische Quellen zur Auswande
rung im Landesarchiv Speyer; Internationales 
Schömbs/Schembs - Familientreffen in Herrns
heim; Fischel aus Essenheim in Irland. 

Südwestdeutsche Blätter für FamiJien- und Wap
penkunde, Band 26 (2008). N. Wandruszka: Alte 
Sulzfelder Familiem443-1664 [(poging tot) recon
structie van de oudste families te Sulzfeld: Bei
sel (Büsel, Beysel), Bertsch, Grach (Grock, Krock, 
Crokius, Krog), Greulich (Greilich), Haas (Has, 
Hasz), Hertzog, Kercher, Klebsattel, Kuntzmann 
(Contzmann), Pfisster(er) (Pistorius), Räuter 
(Reuter, Reiter), Soldin, Spengler, Stoll, Teutsch 
(Deutsch, Dutsch), Underkäufer, Wunder(er), 
Zeuner (Zayner, Zeyner, Zeiner)]; G. Schweizer/L. 
Zahawi: Die Familie Ge8. Württembergische Be
amte und Theologen mit Augsburger Wurzeln 
(oudst bekende: Wolf Ge8, burger in Augsburg 
vermeld 1460/74; t/m generatie XII (19e eeuw)]; 
G. Schweizer: Neue schwäbische Vorfähren von 
Bundespräsident Theodor Heuss. Bauern und 
Schulmeister aus dem Raum Tübingen [afstam
mingsreeks via Heuss, Kallenberger, Brecht, 
Schiedt --> Anna Maria Gaiser (1752-1807); 
Gay8er, Osswald, Armbruster, Heim/Haim, 
Schaab, Baur, Hirsch, Knecht, Löffler, Roth, Abel, 
Kuon, Wilderer, Campanus, Reinöhl, Spring]; K. 
Huber: Dürrwächter, Dörrwächter, Thierwächter. 
Auf den Spuren einer Familie mit Schweitzer 
Wurzeln im Raum Pforzheim - Maulbronn -
Bretten [voorkomen in Zwitserland, verspreiding 
in Duitsland, emigratie; drie generaties gene
alogie; 17e-18e eeuw]; G. Schweizer: Sieben Gene
rationen Schulmeister. Die Familie Gaiser aus 
Walddorf bei Tübingen (17e-19e eeuw]; R. Bunz: 
Die Bunz-Familien in Georgia. Zur Geschichte 
schwäbischer Amerika-Auswanderer; R. Geser: 
Wie komme ich nach Amerika? Der 'gänzlich un
berümte Auswanderer' Benedikt Geser [geb. Die-
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poldshofen 1819; met schema Geser 1691-1860]; W. 
Sprenger: Jakob Petri (1641-1722), Pfarrer in Weiler, 
Nöttingen und Remchingen. Eine biografisch
genealogische Skizze [met stamreeks Peter/ 
Petri te Langendorf, Hammelburg, Müllheim; 
14e-16e eeuw]; R. Ei/ers: Die Pfarrerfamilie Louis 
aus Montbéliard (met kwst. (6 gen.) van Nikolaus 
Louis (1671-1748;-, Carrey, Sattler, Perrenon]; W. 
Weisser: Bader. Wundärzte und Chirurgen des 16. 
bis 18. Jahrhunderts am Beispiel Württembergs. 
Ihre Bedeutung in der familiengeschichtlichen 
Forschung; W.K.Fischer: Die Familie Neffin Pfalz
grafenweiler vom 16. bis 18. J ahrhundert; M. Num
berger: Die Försterfamilie Binder in Neckarwest
heim und deren Wurzeln im Schönbuch [16e-18e 
eeuw]; J. Eis/er: Von Tübingen über Buffalo/USA 
nach Palästina. Der Werdegang des Steinmetzen 
Jacob Schumacher (1825-1891) [exm. Sinner]; H. 
en R. Kuil: Aus Wandererschicksale in Südruss
land. Die Familie Knauer aus Grunbach; Zum 
Ursprung der Herrenberger Kurrer; Neubürger 
in Ittlingen (1651-1691]; Zufallsfunde Pforzheim 
[1654-58]; Zufallsfunde Ulm [1556-64]; Leibeigene 
der Kellerei Möckmühl im Jahr 1700; Auswärtige 
in alten Verwaltungsrechnungen des Klosters 
Maulbronn [1639-1680]; Einzelfunde; Ergänzun
gen II zu den Balinger Kirchenbüchern des 16. 
und 17. Jahrhunderts [o.a. Ergenzinger, Frisch
lin, Gerstenberger, Koch, Metz, Schlaich, Strobel, 
Wagner, Werner]; M. Nttmberger: Sterberegister 
Lauffen am Neckarvon 1583-1608 [chronologische 
transcriptie]; K. Huber/W. Sprenger: Einwohner der 
Pfarreien Nöttingen und Remchingen mit Filial
gemeinden nach den 1696 von Pfarrer Jakob Petri 
neu angelegten Familienverzeichnissen [met in
leiding onderzoek in kerkboeken in de huidige 
Enzkreis]; Deutsche in den Kirchenbüchern von 
Village-Neuf im Elsass [1667-1907]. Rundbrief, Nr. 
06, Dez. 2008. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschich
~ (http://amf-verein.de), 49. Jg., Heft 4, Okt.
Dez. 2008.A.Niemann: Qµellen zur personen-und 
familiengeschichtlichen Forschung in Dresden. 
Der Königlich Polnische und churfürstlich Säch
sische Hof- und Staatskalender [kerkboeken van 
de Kreuzkirche gingen in 1760 verloren; Als voor
beeld van wat er in de kalender uit 1736 te vinden 
is]; V. Weber: Die genealogischen Handschriften 
der Familien Horstmann, Spangenberg und 
Weber. Ein Beitrag zur Familiengeschichte des 
Saalkreises [het gezin van Peter Horstmann, 'Nie
derländer und Kramer zu Eisleben' (1553-1630), 
tr. ald. 1583 Gerdrut Bürgers; genealogie Span
genberg 15e-18e eeuw; o.a. te Hardegsen, Nord-

Gens Nostra 64(2009) 



hausen, Eisleben]; D. Lorenz: Vonder Foto- zur Fa

miliengeschichte. Biographische Recherche und 
Nachfahrenforschung anhand von Fotografen
familien in Sachsen, Niederschlesien und Berlin 
[familie Halm]. 

Idem, 50. Jg., Heft 1, Jan.-März 2009. The
menheft Ländliche Gesellschaft. K. Renemann(E. 
Schnoor: Die Lebensbedingungen des Leibeigenen 
Bauern im 18. Jahrhundert. Das Beispiel Alt Me
teln in Mecklenburg-Schwerin; B.S. Bell: Ländli
che Lebenswelten - Quellen jenseits der Kirchen
bücher. Eine Einführung in de Kauf- , Handels
und Erbverträge der sächsischen Amtsgerichte. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 
(samenwerkingsverband van vier verenigingen 
Niedersachsen, Göttingen, Bremen en Hamburg; 
www.familienkunde-niedersachsen.de; http: 
//ghgg.genealogy.net; www.genealogy.net/ 
vereine/maus; http:/ /gghh.genealogy.net), 84. 
Jg., Heft 1, 1. Qµartal 2009. In Memoriam Georg 
W. Jahn (1931-2008); W. Hilbig: Der Amerikafah
rer Friedrich Albers (1830-1862) [geb. Debling
hausen); A.F. Wilke: Familie Cordemann - die 
'Schwarze Linie' [nageslacht van Albert Henrich 
Cordemann (geb. Halberstadt 1613), predikant, tr. 
Anna Margaretha Kannengiefser (geb. Barnstorf 
1620);]. Kaldenbach: Austern - und andere Proble
me mit Uijtlander [voorbeelden uit het bestand 
Notariële Archieven; www.archiefkaarten.nl]. 

Finland 
Genos (samfundet@genealogia.fi), Arg. 79, 
1/2008. G. Luther (t): Släkten Wallerian [te Stock
holm in de 16e eeuw; naamgever ValerianJönsson 
(1588-1626) tr. Brita Schimmelkorn; nageslacht 
tot in de 19e eeuw]; Voorts bij dr. betr. Matikainen 
[corr.] en Nokkanen/Nokkonen. 

Idem, 2/2008. J. Kaleva: Alftan - kronikka 
[parenteel en kroniek van de familie Alftan, in 
1695 geschreven door Abraham Alftan (gedrukt 
in 1773); onderzoek naar de juistheid van de be
weringen); H. Impola: Anna Kristina Olofsdotter 
[1758-1840, tr. 1778 Jeremias Svahn; een genealo
gisch raadsel uit het 18e-eeuwse Helsingfors (Hel
sinki)] . 

Idem, 3/2008. Bijdr. betr. Matts Larsson Mus
tonen [1777-1849, alias Matts Fana; militair]; Ver
wantschap van burgers van Torneä met personen 
in Kalix. Piteä en Skellefteä [Koure/Chore; met 
handmerken; 17e eeuw); Kolonisatie van IJsland 
in oud-IJslandse literatuur. 

Idem, 4/2008. Waar zijn de oudtantes? [wat is er 
te vinden over ongehuwde vrouwen, wat was hun 
lot]; Bijdr. betr. De eigenaar van het goed Luoto, 
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de Familie Laihiander in Kiukainen, en Crimine
len in de familie? [casussen in hoger beroep]. 

Frankrijk 
Héraldique & Généalogie, No. 190, xue année, 
No. 1, janv.-mars 2009. Bijdragen betr. o.a. Lau
rencin; Histoire de Romain-sur-Meuse [de Ro
main, 12e-14e eeuw]; Barthelot [eind 16e-18e 
eeuw], Dumolin, Tuppinier, De Vichy, seigneurs 
de Champrond [14e-16e eeuw]. 

Nord Généalogie (Flandres - Hainaut - Artois; 
http://www.ggrn-fr.org), No. 205, 2008/4. As
cendance maternelle des enfants Duquesne - Le
roy [Pierson (te Phalsbourg), Monpays, Courte
cuisse, Petit (te Pont à Vendin)]; Carpentier [Si
mon Carpentier tr. voor 1558 Jacqueline du Que
sne, tr. (2) (Montreuil) 1570 Catherine Marchant 
wed. Bastien de Beaumont; (klein)kinderen; 
o.a. Belle]; Descendance Dupen [te Audincthun; 
17e-18e eeuw]; Notes généalogiques sur les Du
pen de Dennebroeucq [16e-17e eeuw]; Verv. Relevé 
des Contrats de mariage passés à Lille de 1766 à 
1790 concernant 2 notaires de Lille [Pinar t/m 
Wylpart]; Noms des communes du Nord Pas-de
Calais sous la Révolution; Le vieux langage fran
çois [woordenlijst met vertaling]; C.-R. Pol/et: Emi
gration en Hollande d' une famille de Tourcoing 
[Pierre-Philipe Pollet tr. Thérèse Gallois; te Til
burg rond 1800]; Origine de la famille Lorthiois 
[18e-19e eeuw]; Liste des décédés à Ulm en 1870-
71, originaire du Nord de la France; Carnets de 
guerre 14-18; Descendance Lhoir d' Audincthun 
[16e-18e eeuw]; Descendance Dewailly. 

Idem. No. 206, 2009/1. Ascendance maternelle 
Duquesne - Leroy, 4ème partie [Desmazieres, 
Lourme, Demouveaux, Hu]; Henel [genealogie; 
16e-17e eeuw]; Ascendance Sautai [Sauray/Sautet, 
Vaitte, Boutry, Leblanc); Succession Cuvillon 
à Roncq et environs [1712]; Mariages célébrés à 
Houplines-Nord (1779-1802) [veel partners gebo
ren en/of wonende te Armentières ]; Verv. Descen
dance Dewailly - de Beaussart; Les évacués de 
la Grande Guerre [wo-1); Brebion [aanv.J; Aanv./ 
corr. Duquesne- Leroy [Delberghe) . 

Stemma (Ile-de-France; www.ceghif.org), cahier 
No. 120, 3oe année, 4e trim. 2008. Inhumations 
dans l' église Saint-Martin de Sartrouville (Yve
lines) 1650-1743. Liste des inhumés; Les Brard d' 
Éragny-Neuville (95) aux XVII et xvr11e siècles; Le 
village de Vauréal (Val-d' Oise) pendant l' Ancien 
Régime. Les seigneurs. Les Mouvault. Patrony
mes relevés dans les mariages; AscendanceJeune
maitre. 
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Zwitserland 
Familienforschung Schweiz, Jahrbuch, Vol. 35 
(2008). M. von Moos: Genealogische Beziehungen 
zwischen den Zürcher Familien Hegetschwei
ler, Wiesendanger und Göldlin. Neue Erkennt
nisse und offene Fragen [15e-18e eeuw]; K. Balmer
Fisch: 'Bäbeli vom Dürrenberg' - auf den Spuren 
meiner Urgrossmutter in Langenbruck und Ame
rika [Barbara Dettwiler ( overl.1942)]; r. Kohier: Jo
hann Peter Fündling und Maria Ehrbar. Berner 
Findelkinder urn 1800; H. Balmer: Albrecht von 
Haller (1708-1777) zum 300. Gebunstag [dichter, 
arts, hoogleraar, botanicus, anatoom enz.; voor
ouders, levensbeschrijving, drie huwelijken en 
nageslacht]; P.-A. Borel: Famille Ducommun dit 
Tinnon communière du Lode et de La Chause
de-Fonds, bourgeoise de Valangin; branche du 
Valanvron; familie du confession protestante; 
Idem: Famille Jeanjaquet communière de Cou
vet, bourgeoise de Neuchàtel; dynastie des pen
duliers; L. Barre/et: A propos de la familie Vattel; 
Idem: Apropos de la familie Bille. 

Maajan/Die Ouelle (www.svjg.org), Heft 89, 22. 
Jg., 4. Quartal, Dez. 2008. R.M.Jung: Rabbiner in 
der Schweiz: Moritz Kayserling [1829-1905]; 
A.L. Staudacher: Die alte jüdische Kursive - Teil 2: 
Die Ligaturen. Rituelle Namen in den Geburten
büchern der IKG Wien; P. Guttkuhn: Der Lübecker 
(synagogale) Judeneid im 18. und 19. Jahrhundert 
[o.a. de buitenechtelijke geboorte van Pincus, geb. 
Moisling 1859, zoon van Gittel/J ette/Henriëtte 
Böhmer (geb. 1833) en Joseph Wolff Israel (geb. 
1836)]; Th. Bloch: Nachfahren von Salomon Manus 
und Jeanette Schena Bloch [te Gailingen; tr. ca. 
1767; vier generaties]; A. Mil-Guttmann: Wer war 
Onkel Isi oder Julius Gutmann? [operazanger, 
1889-1960]; Bücher in der Bibliothek der Schwei
zerischen Vereinigung für Jüdische Genealogie; 
Verv. Wilhelm Gotthold Heine [over 1. 1848 tijdens 
de maart-revolutie; met kwn., o.a. Mertens (te 
Berlijn) en Veit]; Verv.Aus denEheregistern des Zi
vilstandsamts Hamburg (7) (1869, o.a.: Berend Le
vy (geb. Delfzijl 1834) tr. Eva Glogau]; Verv. Quel
len zur jüdischen Familienforschung im Staatsar
chi v Hamburg ( 23 ). ( Öffen tliche) U nterstü tzungs
behörde ( für dieAbgebrannten) von 1842. 

Regio-Familienforscher (Regio Basel; http:// 
www.ghgrb.ch), Jg. 21, Nr. 4, Dez. 2008. Famili
ennamen in der Nordwestschweiz (4. und letzter 
Teil) (Ambruster, Arnet/Arnold, von Arx, Atz, 
Auer, Augustin, Autenried]; Ehefrauen in den 
Genealogien in Werner Hugs 'Familienforschung 
im Basel biet' - Teil n (Meijer t/m Zurmühlin; 
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met o.a. Mohler, Müller, Mundwiler, Nägelin, 
Oberer, Pfirter, Plapp, Plattner, Regenass, Ric
kenbacher, Roth, Rudin, Salathe, Schaffner, 
Schaub, Schmid(t), Schneider, Schönenberger, 
Schweizer, Schwob, Seiler, Senn, Sigrist, Spei
ser, Spiess, Spitteler, Stingelin, Stehler, Strau
mann, Strub, Suter, Tanner, Thommen, Tschopp, 
Tschudin, Vögelin, Vogt, Vögtlin, Völlmin, von 
Arx, Wagner, Wälterlin, Weber, Weibel, Wied
mer, Wiesner, Wirz, Wittstich, Zeiler]; H.E. Kälin: 
Kleinhüningen und seine Geschichte; A. Vögtlin 
(t): 'Kleinhüninger' im evangelischen Kirchen
buch von Haltingen 1585-1640 und ihre Nach
kommen [o.a. Gysel/Giesel, Hort, Lande!, Sche
rer, Sicher, Weiss]; Idem: Die Bell in Kleinhünin
gen und Basel [18e-19e eeuw]. 

Idem,Jg. 22, Nr.1, März 2009. H.Ernst: Die Her
kunft der Pfälzer Munzingers aus der Schweiz 
im Lichte der neueren Migrationsforschung; 
Schweizer Handwerksburschen in Meisenheim; 
H.B. Kälin: Einwanderer aus der Regio Basilien
sis in Bahlingen am Kaiserstuhl [o.a. Büssinger, 
Fluhbacher, Geiger, Schmid, Weber]; Basler in 
Südafrika 1611-1795; Die Familie und Vorfahren 
der Anna Helena Hauser einschliesslich der Fa
milie Kündig. 

Verenigde Staten van Amerika 
New Netherland Connections (Dorothy A. Koe
nig, Editor, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 
94707 - 2707; dkoenig@LM1.net), Vol. 13, Nr. 4, 
Oct.-Dec. 2008. Chr. Chester: New Insight into the 
Origins of Adam Brouwer [afk. van Keulen, sol
daat bij de WIC in Brazilië, overl. 1692, tr. Nieuw 
Amsterdam 1645 Magdalena Verdon]; Verv. 
Deacon Records of the Conewago Congregation 
[1777-1803; Other Residents ]. 

Idem, Vol. 14, Nr. 1, Jan.-March 2009. C.E. 
(Smith) Gohari: Van De Boe Gleanings: Descen
dants of Jacob Van De Boe and Comertje Cool 
[tr. 1781]; Antw. Vandervoort; S.B. Schock: Identi
fying Gerrit Lambertsen: Progenitor of the Ter
penning Family of Ulster County NY (tr. Antje 
Hooghlandt; eind 17e eeuw]; M. Morrissey: Com
ments on Hendrick Fisher's Children [Visser; 
midden 18e eeuw]. 

Idem, Nr. 2, April-June 2009. Chr.A. Brooks: 
Ancestry of Bram Peelen of Nijkerk, Gelderland 
and Rensselaerswijck, Nieu Nederland [zoon van 
Peel Wouters en Geertgen Brants, tr. Nijkerk 1619 
Geert Jans]; K. de Geer: The 1st & znd generations 
of the Pietersen - Ostrander family [afk. uit 
Sleeswijk-Holstein, via Amsterdam in 1660 naar 
Amerika]; Verv. Descendants ofJacob Van De Boe 
[1760-1830]. 
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The New York Genealogical and Biographical 
Record (www.newyorkfamilyhistory.org), Vol. 
140, Nr. 2, April 2009. Ch.M. Hix: A Florida wre
cker reunites a lost branch with the Crocheron 
and Housman families of Staten Island; H.B. 
Hojf/H. Macy/E.H.L. Smith: The Blydenburgh fa
mily of Virginia, New York and Maryland [oudst 
bekende: Augustin Blyenbergh/Blyttenburg, 
eerste vermelding 1655/56]; P. Ray: New York's 
umbrella dynasty: a Smith family of Manhat
tan, Brooklyn and Syracuse; Familiebijbels: Lacy, 
Grimes, Saward en White; Verv. Mariages from 
The Weekly Visitor [1804-05]; Verv. Walkill Luthe
ran/Harrison Meeting house [dopen 1781-1800, 
lidmaten 1792-95]; Verv. Mariages ... English Lu
theran Church [1803-1810]. 

Idem. Nr. 4, Oct. 2008. Johannes and Isaac Si
monson - Two more sons of Symon Hansen of 
Flatbush [Symon Hansen tr. Brooklyn 1663 Ma
ria Frederickx; nageslacht Simonson]; The wife 
of John Skillman [geb. 1733]; New York Probates 
Recorded in Massachusets, 1688-1689, during the 
Dominion of New England [o.a. Elbert Elbertson 
Stoothoof, of 'Amersfort', testeerde 1686]; H.B. 
Hoff: Barent Myndertse of Albany, his wife Ida Ba
rents and their daughter Eytie, wife of Johannes 
van Zandt [Barent Mynderts tr. rond 1657 Hien 
Adriaensen (later genaamd Ida Barents)]; Maria
ges from The Lady's Magazine and Musical Reposi
to1y, New York City, 1801; Rollinson Family Bible; 
Unrecorded deeds, Westchester County; Walkill 
Lutheran [dopen 1764-68]; Verv. Death Recorded 
by the First Presbyterian Church, New York City; 
Aanv. Roosa [met Oosterhout, Kool, Dekker; 
eind 17e-begin 18e eeuw]. 

Verder ontvingen wij: 
Aldfaers Erf, nr. 180, 53e jg., dec. 2008. Op Scho
tanus-expeditie in Vlaanderen. Idem, nr. 181, 53e 
jg., maart 2009. Oude advertenties [Schotanus]. 
Andringa Staach Nijs, nr. 48, dec. 2008. In Me
moriam Johan Nota [geb. Bolsward 1922, tr. 1946 
Agatha Felicitia Andringa] . 
I t Bçaken (Fryske Akademy), jg. 7 0 (2008), nr. 3/4. 
D.J. Henstra: Fon je/de en de datering van de 15e 
algemeen-Friese Keur. 
British Columbia Genealogist (www.bcgs.ca), 
Vol. 37, No. 1, March 2008; No. 2, June 2008; No. 
4, Dec. 2008. 
Brunja (Bron gers), 66, dec. 2008; 67, maart 2009. 
!14Q (Rotterdam e.o.), jg. 23, no. 2, zomer 2009. 
De Eendenkooi. nr. 123, jg. 35, dec. 2008; nr. 124, 
jg. 36, febr. 2009. De elfstedentocht van Marten 
van der Kooij [1929] . 
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Familie nieuwsbrief alias Boukrant, nr.1, jg.1,juli 
2008. 
Familienkundliche Nachrichten, Band 14 (2008), 
Nr.1,Jan.-März t/m Nr. 4, Okt.-Dez. 
Feuillets de la Société Royale des Archives vervi
étoises. No. 68, I. trim., Jan.-Mars 2008; No. 69, 
II trim., Avril-Juin 2008, No. 70, III trim., Juillet
Sept. 2008. 
Gens Dunia (Verduin), nieuwsbrief [mei] 2009. 
De Heraut Gelre, jg. 27 [= 25 ], nr. 2, nov. 2008. 
HG-nieuws, jg.15, nr. 3, sept.; nr. 4, dec. 2008. 
Kloosters tam, 24e jg., aug. 2008. Kloosterboeren 
en hun beroep (1, 2, 3). 
De Kruijdboom (Kruit), jg. 25, nr. 1, maart 2009. 
Verv. Dr. Albert C. Kruyt [zendeling] . 
Michigana (www.wmgs.org), Vol 54, Nr. 2, April/ 
June 2008. A. enJ. Landheer: The Landheer Family 
of Tietjerk, Netherlands [Jan Sjoerds Landheer 
(exm. Hattuma) tr. 1877 Antje Martens Kooi 
(exm. Bosma); en hun kinderen]. Idem, Nr. 3, Ju
ly-Sept. 2008. Biographical Sketch of Sarah Stur
devant [1805-1892]. Idem. Nr. 4, Oct.-Dec. 2008. 
The New York Researcher. Vol. 19, No. 3, Summer 
2008; No. 4, Fall 2008. (More) German Marriages 
in New York City [1848]. 
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk (Post
bus 65, 2810 AB Reeuwijk; www.streekmuseum
reeuwijk.nl), Nieuwsbrief maart 2009. Oudheid
kamer gerenoveerd. 
't Vandermeulenkrantje, nr. 61, 31e jg., herfst 
2008. Vandermeulen, Franciscus [Sint-Niklaas 
1888-Antwerpen 1954]; nr. 62, 31e jg., lente 2009. 
De Veerkamp Krant (Veerkamp), 54e ed., jg. 15, 
nr. 1, maart 2009. 
Verein für Familien- und Wappenkunde in Würt
temberg e.v .• RundbriefNr. 04, April 2008; Br. os, 
Aug. 2008; Nr. 07, April 2009. 
Volkscultuur Magazine. jg. 3, nr. 4, winter 2008. 
Themanummer: immaterieel erfgoed. 
Wij van Zeeland. ne jg., nr. 2, mei 2009. 

M. Vulsma-Kappers 
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rubriek vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de Contactdienst te 
proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs.J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

620. HARTERINK-ZWEERS 
Barend Hart(g)erink, van Klein Breedenbroek, overl. Varsseveld 15-2-1781, tr. Dinxperlo (sche
penen) 26-8-1764 en Suderwick (kerk) 7-9-1764Jo(h)anna Zweers/Swiers/Schweers, van Onder 
de Heurne (nabij Dinxperlo). Zij laten drie kinderen dopen te Suderwick: Garrit Jan (1765), 
Joannes (1767) en Engelbertus Antonie (1776). 

Gevraagd: nadere gegevens over Barend, Johanna en mogelijk andere te Suderwick of el
ders gedoopte kinderen. 

M. Harterink, Amsterdam 
621. VAN WISSEN (WITSEN/WITZEN) , 
1. Hermen (Harm) van Wissen, geb. ca 1705, van Huissen, later won. Wassenaar, tr. ald. 11-12-

1733 Willemijntje Dirks (van) Santvliet. 
2. Hermanus (Harm) Willemse van Wissen, geb. ca.1715, van Kranenburg (D), later won. Voor

schoten, tr. ald. 1-6-1738 Anna Willemsdr van der Fluijt. 
Gevraagd: Nadere geboortegegevens en voorgeslacht van beiden, en: bestaat er een familie

relatie tussen hen (een schoonzoon van 2 doet aangifte van overlijden van de weduwe van 1). 

J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Berend van Dooren, bvandooren@shg.nl, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
Gerard W.Ch. Lemmens, The Cloisters, Church Street, Wadhurst, East Sussex, TN 5 6AR, Engeland 
Carl Siegert, Kalverstraat 12, 3481 ES Harmelen 
Marjnus van Splunder. álphenseweg44, s126 AD Gilze , ,. 

Bram Verrnaat, bram.vermaat@gmail.com, p/a Binnenrotte 225, 3011 HB Utrecht 
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda 
Henk Zomer, Holterweg 16, 7475 AW Markelo 

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

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