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De oudere generaties van het geslacht met de takken (Van) 
Renoij en Van Brakel in de Hoeksche Waard 
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In1eiding 
Op het einde van de zestiende eeuw boerde de naar schatting rond 1550 geboren 
Cornelis Rutgersz van Reijnoij met zijn gezin op een hoeve in de jurisdictie van 
De Group nabij het dorp Westmaas. Zijn familienaam wijst op herkomst van 
buiten De Hoeksche Waard. Opmerkelijk is dat Gerrit, de jongste zoon uit dit 
gezin, zich tooide met de naam Van Braeckel. In de contreien van de Gelderse 
dorpen Renoij en Brakel nabij Gorinchem zou de bakermat van deze familie ge
zocht kunnen worden. De familienamen Van R(h)eijnoij en Van Brakel hebben 
vanouds een bekende klank in die streek. Een geslacht Van Rhenoy was vanaf 
de zestiende eeuw in het bezit van de heerlijkheid Spijk. ' Van Brakel's werden 
toen al eeuwenlang tot de Betuwse adel gerekend. Het is niet onmogelijk dat 
deze boerenfamilie in De Hoeksche Waard op één of andere wijze uit oudere 
geslachten met deze namen stamt, waarbij dan de afstamming uit de - moge
lijk riddermatige - Van Brakel's levend werd gehouden door deze naam aan de 
voornoemde jongste zoon mee te geven. Voorlopig echter ontbreekt elk spoor 
van oudere generaties van deze familie en helaas is er ook geen familiewapen 
van bekend. 
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De familie in De Hoeksche Waard splitste zich rond 1600 in de takken (Van) Renoij (en 

diverse andere spellingswijzen) en Van Brakel. Voor zover bekend is de tak Renoij in de acht
tiende eeuw uitgestorven, maar heeft de tak Van Brakel zich tot op de huidige dag voortgezet. 

Niet tot de hier te behandelen familie behoort de te Strijen woonachtige Geerlof of Gellof 

Bastiaans Renoij (Rennoij), vóór 1695 getrouwd met Margaretha (Grietje) de Hen en in 1702 

hertrouwd met Margrietje Willems Bijl. Evenmin valt op dit geslacht aan te sluiten Abraham 

(de) Renoy, getrouwd met Maria van de Burg en sedert 1693 kapitein op 's Lands Wachthuis 
onder 's-Gravendeel en schepen van genoemd dorp. 

De heer P. Molema en zijn echtgenote mevrouw W. T. Molema-Smitshoek te Zoetermeer ben 
ik erkentelijk voor hun steeds welwillend verrichtte naspeuringen in de fichescollectie van 

het Streekmuseum te Heinenoord. Tevens een dankwoord aan de heren A.P. van den Hoek te 

Heinenoord en A.C. Bos te Numansdorp voor hun aanvullende gegevens. 

Genealogie 
I. Cornelis Rutgers (Ruttens, Rui.Jttens) van Reijnoij (van Reijnou, van Reijnoei_;), boer in De Group, 

schepen van De Group (1595, 1598, 1600 ), over 1. vóór 22-12-1609, tr. ca.1575 Ingentge(Inge) Hen
dricks, boerin in De Group, overl. op haar hoeve in De Group tussen 1626 en 9-11-1628, begr. 

wrs. te Westmaas. 
Als schepen van De Group is Cornelis Ruttenssen / Rutgerssen vermeld in akten uit 1595, 1598 en van 

19 augustus 1600. Hij plaatste zijn merkje. ' 
In 1596 weidde Cornelis Ruttens vee op een weiland tussen De Logger en ' t gescheit' (de grens) van 

Cromstrijen en Beijerland en in 1597 pachtte hij voor zijn vee een gors in Cromstrijen.' 
In de rekening van de korentiendverpachtingen van De Group van 7 juli 1598 is Cornelis Ruttensen 
vermeld als bruiker in het vierde blok• 

In 1599 hield Cornelis Ruttens vee op gors van De Logger, weidde hij vee op de 'Willemshille' en 
huurde hij een binnendijkse visserij van Cromstrijen.3 

Bij de tiendverpachtingen van 18 juli 1600 is Cornelis Ruttenssen genoemd als bruiker in het eerste 
blok in het land van Striemonde.5 In een restant van een akte van niet meer te achterhalen datum is hij 
eveneens zo genoemd toen hij de tienden van het betreffende blok pachtte, waarbij Arien Ariens opt 
Hansken (?) en Lenert Ghijssen zich als zijn borgen stelden.• 

In het op 21 november 1600 opgemaakte haardstedenkohier over De Group is Cornelis Rutgers aan
geslagen voor drie schoorstenen.' 

In 1601 weidde Cornelis Ruttens vee op onder meer de gors bij De Logger. 8 

Op 28 juni 1603 ging Cornelis Rutgertsen namens zijn niet bij name genoemde dochter voor het 
gerecht te Cromstrijen procederen tegen de dan in Spijkenisse wonende Pieter Jansz jonge Meullenaer. 
In haar barensnood had de dochter van Cornelis hem opgezworen als vader van haar kind en tevens 
zou hij haar trouwbelofte hebben gedaan. Vader Cornelis eiste dat Pieters goederen executabel zouden 
blijven om daaruit het kind te besteden. Op de rechtdag van 24 november 1603 wordt voor het laatst van 
deze dan nog onbesliste zaak melding gemaakt.• Mogelijk betrof het hier dochter Adriaentgen, die in 
1628 ten huize van haar broer Heijndrick - hun voormalig ouderlijk huis - woonde. 

Op 3 juli 1604 speelde er voor de Vierschaar van De Group een zaak tussen Cornelis Ruttens en Lenert 
Ghijsbrechts. Cornelis had op zijn dijk rechtelijk doen schutten zekere schapen van Lenert.'0 

In 1604 en 1609 huurde Cornelis Ruttens gors in Cromstrijen." 
Bij tiendverpachtingen in 1609 is Cornelis Ruttensz van Reijnoij nog vermeld als landgebruiker in 

het zesde blok van Striemonde onder De Grou p." 
Bij haar thuis kwam Ingetgen Henricx, weduwe en boedelhoudster van zaliger Corn(elis) Ruttens 

van Reijnou, in leven in De Group woonachtig, met haar geëligeerde voogd (haar vader misschien?) 
Hendrick Pauwels van Sillaershouck, op 22 december 1609 met haar kinderen Ruth, Jan, Adriaentgen, 
Hendrick, Pieter Ariens, man en voogd van Annetgen Corn( elis), Dirck Huijbrechts, getrouwd met Ma
rij tgen Corn(elis), Aeltgen en Neeltgen Cornelis, voor hen zelf en ook vervangende hun zuster Janne
ken Corn(elis), en Gerrit Corn(elisz), allen kinderen en erfgenamen van Corn(elis) Ruttens bij Ingetgen, 
tot verrichting vanwege hun vaderlijke besterfenis. Ingetgen zou in de boedel blijven zitten, bestaande 
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uit een 'bouwstede als huys, berghen, keet ende schuyr', met toebehoren, alsmede de erbij behorende 
bruiklanden, inboedel, vee en bouwgereedschappen. Daarvoor zou zij aan elk van haar kinderen twaalf 
pond groten vlaams uitreiken.'' 

Op 19 juni 1610 en 25 september 1610 wordt de weide van zaliger Cornelis Rutgers genoemd bij werk
zaamheden in de polder Oud-Beijerland.•• 

Inge Henricks, weduwe van Cornelis Rutger(s), wonende in De Group onder (het baljuwschap van) 
Strijen, constitueerde op 3 mei 1613 voor het Hof van Holland.•• Er blijkt niet in welk proces zij betrok
ken was. 

Bij de Grafelijkheids korentiendverpachtingen in De Grouppolder van 1621 is de weduwe van Corne
lis Ruttensen vermeld als landgebruikster in het elfde blok aldaar.•• 

Inge Heijndrick . w eduwe va n Corn(eljs) Rutgerts cn, verklaarde bij akte van 1z dece1nber 1615 53 

Carolus gulden 10 stuiver schuldig te zijn aan (haar kleinkinderen) de twee onmondige weeskinderen 
van Ariaentge Ariaensen geprocreëerd bij Jan Corn(elis) Reijnoeij en dat verwege de verkoop van de 
kleding van hun moeder. Zij stelde haar persoon en goederen als zekerheid voor de aflossing, terwijl 
de Cromstrijense schepen Arien Corn(elis) Meeldijck en (de vader der weeskinderen en haar zoon)Jan 
Corn(nelis) Reijnoeij zich als haar borgen stelden. '7 

Op 23 maart 1622 liet Ingenten Heijn(dricks), weduwe van Cornelis Ruijttensen van Reijnoeij , voor 
het gerecht in De Group in het openbaar koeien, schapen, jonge beesten en inboel verkopen. Onder de 
kopers en borgen zijn genoemd (haar zoons) Gerard Cornelis Reijnoeij / van Braeckel, Ruijt Cornelis 
Reijnoeij, Heijn(drick) Cornelis Reijnoeij en (schoonzoon) Arije Aerts 'aen Stouge' . De opbrengst be
droeg 437 gulden 2 stuivers.•• 

Heijndrick Cornelissen van Reijnooij deed op 9 november 1628 voor schout en schepenen van de 
Group rekening van de nagelaten goederen van zijn overleden moeder Ingentge Heijndrixs, weduwe 
en boedelhoudster van Cornelis Ruttensen van Reijnoij, en dat ten behoeve van haar gemene erfgena
men. Het betrof onder andere termijnbetalingen van het eerder door Heijndrick overgenomen ouder
lijk huis met de bruiklanden, alsmede de opbrengst van verkoop van de door zijn moeder nagelaten 
'meublen'. Vanwege het huis en de huurlanden bracht Heijndrick in de boedel de 'paeyen' van de jaren 
1626, 1627 en sedert het overlijden van zijn moeder die van Bamisdag 1628 à 60 Carolus gulden jaarlijks 
en dat volgens de minuut van de verrichting tussen Heijndrick en zijn moeder Ingentge, 'mitsgaders 
sijne verdre vrinden gemaeckt'. De 'meublen' hadden 180 gulden 6 stuiver opgebracht. Voorts is een 
bedrag vermeld van 23 Carolus gulden die Heijndrick in het jaar 1626 nog aan zijn moeder schuldig 
was gebleven. Onder de uitgaven zijn vermeld een te betalen bedrag van 25 gulden aan de weduwe van 
Jan Corn(elis) binnen Dordrecht vanwege de pacht van 1'/, morgen, waarvan de pacht was 'verschenen' 
bij leven van zijn moeder. In de marge is daarbij opgetekend: 'bij kennisse van Geerit van Brakel sijnen 
broeder over tgene angehaelt is'. Dit broederschap moet wel slaan op Heijndrick's broer Gerrit, die zich 
dus Van Brakel noemde. Voorts zijn genoemd kosten voor verteringen tijdens Ingentge's begrafenis, 
de grafmaker en 3 gulden 18 stuiver voor de timmerman die haar doodskist had gemaakt. Heijndrick's 
zuster Anneken Cornelis kreeg betaald voor een achtendeel tarwe en voor het 'overluyen', alsmede nog 
elf gulden die zij nog van haar moeder tegoed had. Adriaen Aertsen, als man en voogd van Neeltgen 
Cornelis, kwam nog 32 Carolus gulden toe als rest van voldoening van de vaderlijke goederen van zijn 
vrouw. Aan Aerjaentgen Cornelis, 'sijne suster', die bij Heijndrick inwoonde, beloofde Heijndrick de 
som van 72 gulden als volle betaling van haar vaderlijke goederen. Ook is er melding gemaakt van 
een betaling aan de secretaris voor het opmaken en registeren van de uitkoopbrief tussen Heijndrick, 
zijn moeder, broeders en zusters, welke minuut was ontworpen door de voorgaande secretaris Jacob 
van Meuwen. Na het opstellen van de rekening bleek Heijndrick aan de gemene erfgenamen nog 179 
gulden 11 stuiver 8 penning schuldig te zijn, welke onder tien hoofden (de tien nagelaten kinderen; 
inclusiefHeijndrick) verdeeld dienden te worden.•• 

Cornelis van Reijnoij zal verwant zijn geweest aan ene Lijsken Reijnoij, die vóór 1604 erfpacht betaal
de in Cromstrijen als opvolger van een Fransz Jansz die, als zijnde arm, in 1604 opgevolgd werd door 
GrietJacob(s). In 1612 betaalde zij erfpacht voor twee erven aldaar waarvan de ene in 1614 op naam stond 
van Rienke (= Reijmken?) Cornelis en het andere in kennelijk 1613 op Cornelis Bastiaens Moijman.'0 

Lijsken zou een zuster of eventueel een schoonzuster, die met haar mans familienaam was aangeduid, 
van Cornelis kunnen zijn geweest. Indien zij zijn moeder of stiefmoeder was zou zij wel op de hoeve 
van Cornelis hebben gewoond en is het minder voor de hand liggend dat zij zelf erfpacht verschuldigd 
zou zijn geweest. 
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Uit dit huwelijk: 

1. Ruth Cornelis Reijnoeij, volgt lla. 
2. Jan Cornelis Reijnoeij, volgt lib. 
3. Adriaentgen Cornelis, overl. na 9-11-1628. 

4. Hendrick Cornelis Rennoeij, volgt lic. 
5. Anna (Annitgen) Cornelis, overl. na 18-7-1652, tr. (1) wrs. 1607 Pieter Ariens Pons, woonde te 

Klaaswaal (1609), overl. tussen 22-12-1609 en 1620, zn. van Adriaen Pons(z) (Pontiaensz), 
woonde aan de Mijnsheerenlantsche Dijk, te Westmaas, en Sijtje Cornelis; tr. (2) Cornelis 
Gillis Herweijer. geb. ca. 1583, bouwman in Nicuw-Cron1strijen, overl. vóór 18-7-1652, zn. 
van Gillis Jacobs Herweijer, boer op de hoeve 'Zuydtwyck' te Nieuw-Beijerland, heem

raad, dijkgraaf van Nieuw-Beijerland, en LijsbethJans. 
Pieter tr. (1) vóór 1600 Beateres Cornelis, over!. vóór 1607, dr. van Cornelis N.N. en Aeltge Cornelis. 
Blijkens de rekening van de nagelaten goederen van haar moeder van 9 november 1628 kreeg 

Anneken Cornelis betaald voor het leveren van een achtendeel tarwe en het 'overluyen', dat wil 
zeggen het overluiden van de kerkklok bij het begraven van haar moeder. Tevens nog elf gulden 
die zij van haar moeder tegoed had. '9 Kennelijk had zij voor het luiden van de klok de betaling aan 
de koster voorgeschoten. Zie voor haar en haar echtgenoten: Ons Voorgeslacht 2006." 

6. Marijtgen Cornelis, over!. na 9-11-1628,19 tr. vóór 22-12-160913 DirckHuijbrechts, overl. na 22-

12-1609.•3 

7. Aeltgen Cornelis, overl. na 9-11-1628.19 

8. Neeltgen Cornelis, overl. na 9-11-1628,19 tr. vóór 23-3-1622Adriaen (Arije)Aerts, woonde 'aen 

Stougen' (= Stougjesdijk) (1622), over 1. na 9-11-1628.19 

Op 23 maart 1622 kocht Arije Aertsz 'aen Stougen' op een openbare verkoping in De Group in
boedel van zijn schoonmoeder.•• 

9. Janneken Cornelis, overl. na 9-11-1628.19 

10. Gerrit (Gerard) Cornelis Reijnoei_j alias van Braeckel, volgt lid. 

Ila. Ruth (Ruijt) Cornelis (van) Reij·noeij, geb. vóór 1580, aannemer van grondwerkzaamheden 

/ polderwerker, woonde te Cillaarshoek (1598), aan de 'Sidewijdick' onder de jurisdictie van 
Maasdam (1636), heiligegeestmeester van Maasdam (1618), over 1. na 8-4-1640, begr. Maasdam, 
tr. vóór 20-9-1608 Mariken Staes, begr. Maasdam (in de kerk) 1649, dr. van Staes Jacobs, boer te 
Maasdam, heemraad van Maasdam, en N.N. 

Heijndrick Jans van Nuijssenborch machtigde op 5 oktober 1598 voor het gerecht te Puttershoek 
Gerit van den Buerch, procureur voor het Hof van Holland, om zijn zaak waar te nemen tegen Ruijt 
Cornelis, wonende op Cillaarshoek, waarbij verwezen is naar zeker 'ampointemente' voor genoemd 
Hof van 21 september 1598." 

In 1599 ontvingen Ruth Cornelisz en Joris Cornelisz 28 gulden 'over t leggen van de groote en cleyne 
Loo aen wederzijde' in de polder het Land van Essche'3 en in 1600 kregen Ruth Cornelisz en Barent 
Bastiaensz de aanbesteding van het maken van 14 roeden van de Schenkeldijk aan de westzijde van de 
Nieuwe Haven te Strijen, waarvoor zij 280 gulden 10 stuiver 3 penning extra ontvingen.' 4 

Op 6 april 1605 is Ruth Cornelis van Renoy vermeld als aannemer van het verhogen en verzwaren van 
een gedeelte van de Schenckeldijck vanwege de polder het Oudeland van Strijen.'' In 1612 naam hij de 
besteding aan voor het bestorten van de 'stoup' en voor aarde halen.'6 

Maeiken Staes werd in 1613 lidmaat te Maasdam, terwijl Ruth Cornelissen op een in 1639 opgemaakte 
Maasdamse lidmaatlijst vermeld is. ' 7 

Rut Corn(elis)z van Reijnoeij is in een akte van 27 maart 1616 genoemd als bloedvoogd van Maritge, 
zeventien jaar, Ariaentgen, elf jaar en Pieter, acht jaar oud, nagelaten weeskinderen van Cuijntge Lucas 
bij de aan 's Keijserdijck te Strijen wonende Claes Pieterssen.'8 De vermoedelijk bestaan hebbende fami
lieband van Rut met de moeder der weeskinderen ontgaat mij tot op heden. 

Op 23 maart 1622 is Ruijt Cornelis Reijnoeij genoemd als koper en borg op de in De Group gehouden 
openbare verkoping van vee en in boel van zijn moeder.•• 
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In 1633 is vermeld dat de Armen van Maasdam Ruth Cornelisz vier gulden gaven vanwege zijn moe
der 'toen sij gestorven was'.•• Deze uitreiking moet dan een jaar of vijf eerder verricht zijn, want zijn 
moeder overleed uiterlijk in 16z8. 

In een akte van 11 maart 1636 is het huis en de 'worff van Rut Cornelis genoemd als belending van een 
huis met toebehoren aan 'den Sidewijdick' onder de jurisdictie van Maasdam.30 

Op 27 januari 1639 kwam Ruth Corn(elis) als grootvader en voogd van zijn kleindochter Aeltge 
Corn(elis) (Esseboom) tot vertichting met zijn schoonzoon Corn(elis) Gijsbertsz (Esseboom).3' In dat 
jaar is hij als Ruth Cornelissen vermeld als lidmaat te Maasdam. Zijn vrouw is niet genoemd.'7 

De zieke Ruth Corn(elis) en zijn gezond zijnde vrouw Marijken Staessen, wonende op het dorp Maas
dam, maakten op 9 april 1640 een testament op de langstlevende. Na overlijden van de langstlevende 
dienden hun goederen door hun respectievelijke erfgenamen te worden geërfd en gede eld . Ruth zette 

zijn merkje; zijn vrouw tekende in het geheel niet. '' Vermoedelijk hadden zij toen geen kinderen meer 
in leven, maar nog slechts één kleinkind, en wel kleindochter Aeltge Cornelis (Esseboom). Nog in 1640 
overleed Ruth en betaalde zijn weduwe acht stuivers aan de Armen van Maasdam voor het gebruik van 
het doodskleed. '7 

Op 1 mei 1641 verklaarde de Maasdamse schout HeijmanJacobs 171 Carolus gulden aan de mede al
daar wonende Mary ken Staesen, weduwe van Ruth Cornelis, schuldig te zijn, welke geldlening hij van 
haar ontvangen had.33 

In 1649 betaalden de erfgenamen van Mariken Staesen 19 stuivers godsgeld aan de Armen te Maas
dam en Jacob Cornelisz Sneukeleaer betaalde zes gulden voor haar begraven in de kerk aldaar. '7 

Op 20 december 1653 kwamen de kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelis Snuekelaer (getrouwd 
met Bastiaentje Staes, een zuster van Mariken Staes) en Cornelis Gijsbrechts als vader en Heijndrick 
Cornelis Post als voogd van Aeltge Cornelis, nagelaten weeskind van Annetge Rutten, tot liquidatie en 
afrekening van de goederen die door Maerijken Staesen en Rut Corn( elis ), beiden zaliger, waren nagela
ten.34 Dezelfde dag werd er een inventaris opgemaakt van akten betreffende deze nalatenschap die zich 
in de weeskist te Maasdam bevonden." 

Uit dit huwelijk, volgorde onzeker: 

1. Cornelis Ruttens Rennoei:J, aannemer van grondwerkzaamheden/ polderwerker, overl. tus

sen 1644 en 20-12-1653 (geen nageslacht). 
Op 15 juni 1629 nam Cornelis de besteding aan van het schoonmaken van een watering in het 

Westmaas Nieuwland.36 

In 1637 was hij wegens Klaaswaal 21 dagen uitgezonden naar het beleg voor Breda. Vermoedelijk 
wel als 'poynier', dat wil zeggen voor het verrichten van allerhande grondwerkzaamheden zoals 
maken van loopgraven, oprichten van schansen, ondergraven van de stadsmuur etc. Hij kreeg hier 
voor 52 gulden 10 stuiver uitbetaald.37 

Hij werd in 1639 door Hendrick Cornelis Rennoeij, die hem dan 'sijn cosijn' noemt, benoemd tot 
executeur en voogd.38 

Voor het laatst is Cornelis Rutten met zekerheid bij leven vermeld in 1644 toen hij twee gulden 
tien stuiver ontving uit de boedel van Jan Hendricx Scheurwater omdat hij diens schuit tot Geer
truidenberg had helpen brengen en over 's-Gravendeel weer terug naar Cromstrijen.39 Wel wordt 
er in de rekening van de polder Oud-Beijerland over 1652 op 5 juni melding gemaakt van Cornelis 
Rutten als belender van de vliet40 en zelfs op een lijst uit 1658 van restanten van alsnog te betalen 
schoorsteengeld is Cornelis Rutten in Groot-Cromstrijen genoemd voor één schoorsteen,4' maar 
dit kunnen postume vermeldingen van hem zijn. 

Vóór 20 december 1653 moet Cornelis kinderloos zijn gestorven, daar dan niet zijn erfgenamen 
zijn genoemd bij de afrekening van de nagelaten boedel van zijn overleden ouders.34 

2. Anna (Anneken) Rutten, ged. Maasdam 20-9-1608, j.d. van Maasdam (1636/1637), over 1. vóór 

27-1-1639, tr. Cillaarshoek ( otr. Maasdam tussen 31-10-1636 en 5-4-1637) 1636/1637 Cornelis 
Gijsberts Esseboom, j.g. van Cillaarshoek (1636/1637), boer, woonde aan 'Sheerendijck' te 

Maasdam (1639), onder Sint Anthoniepolder (1656, 1659), in de jurisdictie van Strijen (se

dert 1660), armmeester van Maasdam (1653-1655), overl. na 14-6-1679. 
Hij tr. (2) wrs.1639 Neeltge Pieters Lopicker; otr. (3) Strijen (huw. voorw.) 14-6-1679 Neeltje Cors

tiaens Spruij t. 
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Anneken Rutten was op 24 februari 1630 te Maasdam doopgetuige bij een kind vanJacobAriens
sen en Ariaemgen Dircxen. Zie voor dit echtpaar verder: Ons Voorgeslacht 2008.4 ' 

3. Aelken Rutten, ged. Maasdam 26-2-1612, over 1. vóór 20-12-165334 (geen nageslacht). 

lib. Jan Cornelis van Reijnoij, weduwnaar wonende Klaaswaal (1615), woonde te Cromstrijen, 

overl. tussen 1615 en 1618, tr. (1) vóór 1603 Adriaentgen Adriaens, overl. vóór 13-12-1614; otr./ 

tr. (2) Heinenoord 19-7/9-8-1615 Neeltgen Cornelis, j.d. (1615), weduwe (1619), wonende op de 

Blaak (1615), overl. vóór 1630. 
Zij otr. (2) Heinenoord 20-4-1619 (attestatie gegeven om te Strijen te trouwen 11 mei) Jan Pietersz 

Huijs, weduwnaar van Sijtgen Pieters. wonende Strijen . 

In de jaren 1607-1609 en 1614-1620 is Jan Cornelisz van Reijnoij vermeld gevonden als betaler van een 
erfpacht in Cromstrijen voor een erf van vijf roeden. Nog in 1605 werd deze betaling verricht door een 
Cornelis Willemsz." 

Op 13 december 1614 kwam Jan Corn(elis) Reijnoeij als vader van zijn twee kinderen bij zijn overle
den huisvrouw Ariaentge Ariaens, genaamd Neeltge Jans, elf jaar, en Baeltge Jans, negen jaar oud, met 
Willem Ariaensen, Willem Corn(elis) van der Schoor, als man en voogd van Neeltge Ariaens, en Ariaen 
Ariaenen., als man en voogd van Stijntge Ariaens, tezamen ooms en voogden van de weeskinderen, 
tot vertichting. Vader Jan zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis met erf, inboedel, een 
koe en een kalf, hooi en etenswaar, in- en uitschulden, en daarvoor zou hij zijn kinderen tot de leeftijd 
van zestien jaar naar behoren alimenteren en met Bamis 1615 22 gulden uitreiken. De kleding van hun 
moeder zou ten profijte van de kinderen worden verkocht. Voor dit alles stelde Jan zijn huis en erf en 
verdere goederen als zekerheid.43 

Op 12 december 1615 verklaarde Inge Heijndrick, weduwe van Corn(elis) Rutgerts, 53 Carolus gulden 
10 stuiver schuldig aan (haar kleinkinderen) de twee weeskinderen van zaliger Ariaentge Ariaensen bij 
Jan Corn(elis) Reijnoeij en dat vanwege de verkochte kleding van Ariaentge. Jan stelde zich onder meer 
als borg voor zijn moeder.'7 

Arijen Arijens Nieuwenboer met zijn borg, de Cromstrijense schout Roelant Jans Weeninck, ver
klaarde op 20 januari 1627 aan de twee weeskinderen van Jan Cornelisse Reijnoij bij Arijaentge Aerij ens, 
beiden zaliger, 110 Carolus gulden schuldig te zijn en dat vanwege cassatie en verlopen interesten tot 
12 december 1626 van een op 12 december 1615 gepasseerde obligatie van 53 Carolus gulden 10 stuiver 
inzake de verkochte kleding van hun moeder Arijaentge, alsmede over het sluiten van de rekening van 
de kinderen hun vaderlijke goederen en door Nieuwenboer van Heijndrick Cornelissen Reijnoij ont
vangen. Vervolgens is er een obligatie geboekt waarin Corn(elis) Herweijer Gillis vanwege aangetelde 
penningen 100 Carolus gulden verklaarde schuldig te zijn aan de voornoemde weeskinderen. Tevens is 
er sprake van een in deze akte niet meer leesbare datum van een gepasseerde obligatie ten laste van Cor
nelis Herweijer met als borg Heijndrick Cornelis Reijnoij , ter somme van 63 gulden 10 stuiver, staande 
ten behoeve van het weeskind van Jan Reijnoij geprocreëerd bij Neeltge Corn(elis). Deze geldsom was 
het kind aangekomen zo bij overlijden van ene Ariaentge Jans en als bij het sluiten van de rekening 
door Heijndrick Reijnoij. Deze obligatie werd op 8 april 1634 geroyeerd44 met het passeren van de hier 
volgende akte: Jan Pietersen, wonende op de Logger (onder Cromstrijen) met zijn borg Gerrit Jans Ba
rendrecht verklaarde op 8 april 1634 77 Carolus gulden 7 stuiver schuldig te zijn aan het weeskind van 
Jan Corn(elis)z Rennoeij geprocreëerd bij Neeltgen Corn(elis) of diens voogden en dat vanwege cassatie 
van een voorgaande obligatie verleden bij Corn(elis) Gillis Herweijer.•5 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Neeltge]ans, geb. ca. 1603,43 over!. na 20-1-1627.44 

2. Baeltge]ans, geb. ca. 1605,43 over!. na 20-1-1627.44 

Uit het tweede huwelijk: 

3. N.N.Jans, over!. na 8-4-1634.45 
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Ilc. Hendrick Cornelis (van) Rei_jnoij (Rennoeij) alias Rutten, boer in Nieuw-Cromstrijen, nadien 

(sedert 1623?) op de hoeve van Joachim van Mierop in Striemonde onder De Group omtrent 

de Klaaswaalse korenmolen (1636, 1639 ), pachter van het gemaal van Dordrecht en omliggen

de eilanden (1622),46 begr. Klaaswaal 24-2-1639, tr. (1) vóór 1608 Gerrigen (Geertgen)Adriaens 
(Dijckhuijsen), over 1. vóór 14-6-1614; tr. ( 2) vóór 1623 Annitgen Hessels, woonde aan 'den Molen

dijcl{' onder Klaaswaal, overl. Klaaswaal (Cromstrijen) tussen 7 en 30-3-1660. 
In 1609 pachtte Hendrick Corn(elis) Reijnoij een tiend in Striemonde onder De Group in het zesde 

blok waarin (zijn vader) Cornelis Ruttensz van Reijnoij landgebruiker was. Als zijn borgen stelde zich 
(zijn zwager) Pieter Pons op Klaaswaal, Bastiaen Cornelis van der Schoor en Cornelis Ariens Nieuwen
boer.4' 

op de cromscrijense rechtdag van 14 januari 1612 eiste Jan Huijgens van Heijndrick Corn(elis) Reij
noij voldoening jegens Govert Ariaenssen over een 'wijncoop' ten huize van Jan. Heijndrick ontkende 
de eis. De zaak werd voortgezet op de rechtdag van 23 november 1612.•' 

Bij akte van 10 april 1612 kocht Hendrick van Meeus Egberts vier schapen voor 55 gulden, waarvoor 
hij zijn 'huys, schuyr, berch, telagie op te erve', staande op vijf mergen in Nieuw-Cromstrijen als zeker
heid stelde. Aan de zuidzijde werd dit goed belend door de Cromstrijense Zeedijck en oostelijk door de 
60 roeden.•• 

Heijndrick Cornelis Reijnoeij, als vader van zijn twee onmondige kinderen geprocreëerd bij zijn 
overleden huisvrouw Gerrigen Ariaens, genaamd Lentge Heijndrickx, circa zes jaar, en Cornelis Heijn
drickx, circa vijf jaar oud, geassisteerd met Inge Jacobs, kwam op 14 juni 1614 voor het gerecht te Crom
strijen met Jan Ariaens, oom en voogd der kinderen, tot verrichting. Heijndrick zou zijn dochter tot 
de leeftijd van 16 jaar en zijn zoon tot 18 jaar naar behoren grootbrengen etc., waarbij het meisje naast 
lezen en schrijven zou leren naaien, en bij hun mondigheid zouden zij elk een albartijn ter waarde van 
vijf gulden acht stuiver uitgekeerd krijgen. De kleding en lichaamsjuwelen van hun moeder zouden 
ten behoeve van de kinderen terstond worden verkocht. Hun vader zou in de boedel blijven zitten, 
bestaande uit een 'huys, hooff, schuer en brech (= berch) mitte bouwerij', paarden, koeien, schapen, 
varkens, koren te velde, ongedorst en gedorste landbouwprodukten, inboedel en huisraad. Voor deze 
alimentatie stelde Heijndrick als zekerheid zijn in Nieuw-Cromstrijen staande woning op 4'/, morgen 
toebehorende Dingeman Pauwelij en voorts zijn persoon en overige goederen. Bij onmondig voorover
lijden van zijn kinderen mocht Heijndrick het aan zijn kinderen toegezegde behouden.50 

Een ongedateerde akte maakt melding van Heijndrick Cornelisse van Reijnoij als wonend op de hoe
ve van de heer ontvanger Joachim van Mij erop in De Group op de grond vanouds genaamd 'Strijemon
de' omtrent de Cromsrrijense molen.' ' Deze hoeve lag aan de Molendijck aan het zogenaamd 'Ruitjes 
Vlietje', aan de zijde van Oud-Cromstrijen met Oud-Beijerland bedijkt onder Westmaas (nu Klaaswaal), 
ook aangeduid als bij de Klaaswaalse korenmolen. De naam Ruitjes Vlietje is mogelijk ontleend aan her 
versteende patroniem Rutten in de familie Reijnoij. 

Op de Cromstrijense rechtdag van 6 november 1618 eiste Heijndrick Corn(elis) Reijnoij van P(iete)r 
Willemssen Schipp(er) dat hij zou rekenen en passeren een obligatie voor de door hem voor de zomer 
van 1618 aangenomen huur van zekere 1'/, morgen land. In deze akte is hij ook als 'Heijndrick Rutten' 
aangeduid, dus met het 'versteende' patroniem van zijn vader.' ' 

Op 23 maart 1622 is Heijn(drick) Cornelis Reijnoeij genoemd als koper en borg op de openbare verko
ping te De Group van vee en inboedel van zijn moeder.'' 

Omstreeks Pasen 1623 had de hond van Bastiaen Huijbrechts in of nabij de boomgaard van Hendrick 
Cornelis Renoij 13 van diens schapen en lammeren doodgebeten, wat tot een zaak voor het gerecht van 
Cromstrijen leidde.53 

Op 12 december 1631 legden een drietal inwoners van Cromstrijen voor het gerecht aldaar ten ver
zoeke van Henrick Corn( elis) Ren no ij een verklaring af hoe dat hij in de maand oktober van 1629 onder
dijks langs de molen van Klaaswaal liep en door molenaarsknecht Hubrecht Jacobsen bijna geslagen 
was met een 'houthaeck'. Henrick had dit voorwerp uit zijn hand genomen en was naar 'de Maes' 
gelopen, waarmee Westmaas bedoeld zal zijn. De molenaar Lenert Jansen had vanuit de molen tegen 
zijn knecht geroepen dat hij zich niet door Henrick zou laten slaan en hem beter een mes in zijn hart 
omgedraaid kon hebben. 54 

Bij de verrichting op 18 april 1633 van de moederlijk besterfenis van de in 1631 geboren SijtgenJacobs 
(dochter van Jacob Cornelisz Nij eu wenboer en zaliger N eel tgen Jans), is Hendrick Corn( elis )z Rennoeij 
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's-kinds oudoom van vaderswege genoemd.55 Het is mij nog niet duidelijk op welke wijze deze familie
band in elkaar stak. 

Blijkens een verklaring die op 30 mei 1635 door de Klaaswaalse notaris Adriaen van den Houck ten 
verzoeke van Henric Corn( elis) Rennoeij in een akte werd vastgelegd, was Rennoeij toen gegijzelde van 
de weduwe van Willem Henricxz Mijs, collectrice van de verponding van De Group, en dat vanwege 
achterstallige betaling voor het jaar 1634 van 'sijne stee int landtjen van Strijmonde gelegen'. Hij op
perde dat hij bij de schout van Strijen was gegijzeld 'als (men) een vagabondt doet bewaren'. Rennoeij 
zegde toe zijn schuld te betalen, maar men wilde hem niet laten gaan aleer hij ook alle kosten voor zijn 
gijzeling en dergelijke betaald zou hebben.56 

Hendrick Cornelissen Rennoeij, wonende bij de 'Claeswaelse corenmolen', verklaarde in een akte 
van 27 juni 1636 aan z ijn zoon Cornelis Henricxz Rennocij uit z ijn huwelijk mee Geercgen Adriaens 
vanwege een lening 700 Carolus gulden schuldig te zijn en dat tegen interest van de penning 16. Tot 
dan toe had hij de interest hiervan voldaan (hij had dit bedrag dus al langer onder zich), mits dat hij van 
zijn zoon zal hebben een 'wintervaersen' en een 'bruynblest vulck veulen'. Het eerste jaar interest zou 
27 juni 1637 verlopen zijn. Voor de aflossing stelde Hendrick zijn persoon en goederen garant. Indien 
hij vóór de inlossing van de gehele en gedeeltelijke schuld zou komen te overlijden, zou zoon Cornelis 
- die hiermee instemde - het eigendom verkrijgen van de 'huysinge, barch ende schuyer, potagie ende 
plantagie', waarin Hendrick dan woont, met daarbij de beterschap (bruik) van circa 12'/, morgen waarop 
deze woning staat, alsmede circa 3'/, morgen in Nieuw-Cromstrijen in de eerste cavel, en dat alles in 
huur gebruikt van de ontvanger Nijerop (Mierop) in Den Haag. Daarbij zou zoon Cornelis wel de 400 

Carolus gulden voor zijn rekening nemen die Nijerop op de woning te vorderen had en diende hij aan 
zijn stiefmoeder Annitgen Hessels en zijn 'halve susters en broeders' een soms geld betalen volgens 
zekere uitkoopbrief die vader Hendrick gemaakt had met diens moeder, zusters en broeders. Hetgeen 
vader Hendrick dan eventueel al van de lening van 700 gulden afgelost had diende daarmee verrekend 
te worden. Indien Hendrick bij leven al wel de 700 gulden aan zijn zoon afgelost zou hebben, mocht 
Cornelis, indien hij dit wenste, tegen het in de voornoemde uitkoopbrief gestipuleerde bedrag de stee 
met huurlanden overnemen met het bloten van de schoof in het overlijdensjaar van vader Hendrick.57 

Des namiddags omtrent vier uur van 20 februari 1639 testeerden de ziek te bed liggende Hendrick 
Cornelis Rennoeij en zijn gezond zijnde vrouw Annetgen Hessels ten hunnen huize 'ontrent den Claes
waelse corenmolen' voor de notaris van Klaaswaal op de langstlevende, die hun kind of kinderen tot de 
leeftijd van 18 jaar naar behoren diende te alimenteren etc. en vervolgens aan ieder kind diens portie 
in 700 Carolus gulden diende uit te keren. De kleding en juwelen van de eerstgestorven ouder zouden 
worden verkocht en de opbrengst daarvan ten behoeve van de kind of kinderen worden belegd. Tot exe
cuteurs en voogden benoemden zij van zijn zijde zijn 'cosijn' Corn(elis) Ruttens Rennoeij en van haar 
zijde haar 'cosijn' Jan Rijcken. De in dit register ingeschreven akte is niet door hen getekend.58 

Op 13 oktober 1646 liet Annicken Hessele, weduwe van Henderick Cornelisz Renoij, voor schout en 
schepenen van De Group kalveren en vlas in het openbaar verkopen. Hessel Hendericxz stelde zich 
daarbij als borg voor ene Huibert Corn(elis) Capteijn en kocht een zekere Hessel Evertsz partijen vlas. 
De ceel bracht 79 gulden 5 stuiver op, welke op Nieuwjaarsdag 1647 door de kopers voldaan diende te 
worden worden. 59 

Op 4 maart 1647 en 17 oktober 1647 is de weduwe van 'Henrick Rutte(n)' enige malen vermeld gevon
den als koopster op veilingen in Cromstrijen. 60 

Op 16 juni 1649 was Anneken Hessels koopster op een veiling in De Group. Als haar borgen stelden 
zich (haar mans neefje= tantezegger) Corn(elis) Gerritsz Brakel en (haar verwant?) Hessel Evertsz.6' 

Uit naam van joncker Johan van Mierop werd Anneke Hessels, weduwe van Henderick Cornelisz 
Renoij, op de rechtdag van 21 juli 1649 gedaagd vanwege achterstallige betaling.6' Op de rechtdag van 
28 juli compareerden geen van beide partijen en een dag later stelde de in Oud-Beijerland wonende 
Willem J ansz van der Graeff zich als borg voor Anneke. 63 

Op 1 mei 1650 transporteerde - na verkoop op 13 februari - de Oud-Beijerlandse penningmeester 
Willem Jansz van der Graeff - met last en procuratie bij akte voor het gerecht van De Group van 29 

juli 1649 van Anna Hessels, weduwe Heijnderick Cornelisz Renoij - aan de in De Group wonende Aert 
Arensz Leeuwenburch het recht van 'supercsies' en de beterschap van de 'betimmeringhe, bepotinge 
en beplantinge' en het daarop staande winterkoren van 19 morgen 560 roeden toebehorend aan de te 
Amsterdam wonende jonker Jan van Mierop, alsmede nog het gebruik van drie morgen 300 roeden in 
Nieuw-Cromstrijen, waarvan de huurcedule op Leeuwenburch zou overgegaan volgens de akte van 

552 Gens N os tra 64 ( 2009) 



consent van 29 juli 1649. Tevens gaf Anna aan Leeuwenburch over 'een swarten ruyn paert', een beste 
wagen met toebehoren en onder andere bouwgereedschappen. •• Dezelfde dag werd door de koper een 
schuldbrief van 1750 Carolus gulden ten behoeve van Anna opgemaakt en Leeuwenburch zou tevens 
voor zijn rekening nemen de 400 Carolus gulden die op het aan Van Mierop toebehorende huis rustten, 
alsmede de verschuldigde pachtsom over 1649 van 420 Carolus gulden.65 

Op 20 mei 1650 verklaarde Annitgen Hessels, weduwe van Henrick Cornelis Rennoeij, geassisteerd 
met de secretaris van Klaaswaal, 50 Carolus gulden schuldig te zijn aan de te Oud-Beijerland wonende 
Hendricxken Goossensen, weduwe van P(iete)r Dircxen, en dat vanwege afgerekende schuld en ge
leende penningen. Voor deze schuld verhypothekeerde Annitgen haar 'huysgen ende erven' aan 'den 
Molendijck annecx den dorp van Claeswael tegen over de kerkstraet buytendijcx'.•• 

Annitgen Hessels, weduwe van Hendrick Rutten.sen Rennoij , g eassisteerd 1ne t de sec1·ctaris van 
Klaaswaal, verklaarde op 8 oktober 1654 vanwege een lening 50 Carolus gulden schuldig te zijn aan de 
te Nieuw-Beijerland wonende (haar schoonzoon) Cornelis Jacobsen Veerman. Hiervoor verhypothe
keerde zij haar huis en erf aan de Molendijck annex het dorp Klaaswaal. 67 

Het huis van Anneke Hessels op het dorp Klaaswaal werd in de verponding van 1655 aangeslagen. 68 

Nog op 7 maart 1660 nam Annitgen Hessels bij een openbare besteding te Cromstrijen een weeskind 
in huis, maar er werd bij genoteerd dat dit kind bij een andere vrouw was besteed,69 hetgeen met haar 
overlijden te maken moet hebben. Binnen enkele weken overleed zij namelijk te Cromstrijen ofwel 
Klaaswaal,7° want op 30 maart 1660 werden in het openbaar het huis, annex Klaaswaal gelegen, en 
inboedel, kleding etc. verkocht die waren nagelaten door zaliger Annitgen Hessels. Het huis werd door 
106 gulden gekocht door Arij Cornelis Taselaer en onder de kopers en borgen zijn genoemd CrijnAertsz 
Clootwijck, Cornelis Jacobsz Veerman en Cornelis van Brakel. Het collecteren van de boelceel werd op 
10 oktober 1660 uitbesteed aan Isaack Arijens Jonghste.'' 

In december 1661 deed Isaack Arijens Jongste, als aangenomen hebbende het collecteren van de 
boelcedule van de verkochte goederen op 30 maart 1660 in Cromstrijen, nagelaten bij Anneken Hessels, 
voor het gerecht aldaar rekening etc. Vermeld is onder meer een betaling aan (haar schoonzoons) Crijn 
Arijensen en Cornelis Jacobsen Veerman op rekening van de doodschuld. Het batig saldo bedroeg 112 

pond 17 schellingen.'' In haar boedel bevond zich een huis en melioratie van erf aan 'den Molendijck 
van Claeswael' dat belast was met een op 20 mei 1650 afgesloten hypotheek die in 1664 stond op naam 
van de erfgenamen van Hendricxen Goosens73 en dat op 30 maart 1660 voor schout en schepenen te 
Klaaswaal in het openbaar was verkocht voor 106 gulden aan Arijen Cornelisen Taselaer. Echter bleef de 
nieuwe eigenaar onwillig om zijn aflossingen van de koopsom aan de crediteuren te voldoen en op 29 
januari 1664 werd de gerechtsbode van Oud-Beijerland, als gestelde curator der boedel, gelast om zich 
bij de aldaar wonende Taselaer te vervoegen en hem de insinuatie over te brengen. Taselaer antwoordde 
'ick sa! sondach op Claeswael bij den secretaris comen'.74 Kort nadien werd Taselaer het huis ontnomen 
en werd zijn onafgeloste schuldbrief in het openbaar voor schout en schepenen te Klaaswaal geveild.75 

De aldaar wonende Jasper Thonisen Cleijn werd de nieuwe eigenaar en op 27 april 1664 verklaarde hij 
125 Carolus gulden aan de best gerechtigde crediteuren in de boedel schuldig te zijn.76 Onder de best 
gerechtigde crediteuren zijn in een ongedateerde akte uit waarschijnlijk 1664 genoemd: de weduwe 
van Cornelis Jacobs, zijnde dochter van Anneken Hessels, voor 100 gulden als vaderlijke erfenis van
wege haar preferentie volgens het voornoemde testament van 20 februari 1639, alsmede Crijn Aertsen, 
getrouwd hebbende Geertien Hen(dricks), mede dochter van Anneken, eveneens voor 100 gulden va
derlijke erfenis.77 

Op 1 oktober 1667 deed De Cromstrijense secretaris Adriaen Vos, als bij schout en schepenen van 
Klaaswaal aangesteld als curator in de nagelaten boedel en goederen van de onder Klaaswaal overleden 
Anneken Hessels, weduwe van Henderick Reijnooij , rekening etc. Onder de ontvangst is onder meer 
genoemd een bedrag van 108 gulden voor het in het openbaar verkochte huis annex het dorp Klaaswaal 
aan Adriaen Cornelisen Taselaer en onder de uitgeef onder andere betaalde verpondingen over de 
jaren 1657-1660 en een geveilde schuldbrief. Het batig saldo bedroeg 135 gulden 4 stuiver en onder de 
crediteuren zijn genoemd ( dochter) Ingen tien Hendricxs, weduwe van Cornelis J acobsen, geassisteerd 
met Cornelis Lantheer, en (schoonzoon) Crijn Aertsen, die de rekening op 1 oktober 1667 overgeleverd 
kregen.'' 

Blijkens een hierna nog te behandelen akte van 27 juni 1636 had zoon Cornelis toen halfzusters en 
halfbroeders, maar uit het tweede huwelijk van vader Hendrick zijn mij slechts een zoon en een dochter 
met naam bekend. 
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Uit het eerste huwelijk: 

1. Lentge Hendricks Rennoij, geb. ca. 1608,50 over 1. vóór 26-9-1624 of na 30-5-1647 (?). 
Zij kan identiek zijn met de Leentje Henricx Rennoij die op een op 30 mei 1647 te Cromstrijen 

gehouden openbare verkoping vier mutsen, twee neusdoeken en 'pocijtten' kocht, waarbij Lau
rens Wouters haar borg was.79 Het is evenwel niet uitgesloten dat deze vermelding betrekking 
heeft op een eventuele gelijknamige dochter uit het tweede huwelijk van haar vader (zie verder bij 
haar broer Cornelis, zie !Ic-2). 

z. Cornelis Hendricks Rennoeij, geb. ca. 1609,50 steensnijder (1633), begr. Klaaswaal (kerkhof) 

12-4-1638. 
De s t edehouder en schepenen van Cromstrijen verklaarden op 26 september 1624 dat de tot Cil

laarshoek wonende Jan Arienssen oom en enige voogd is van Cornelis Heijndrixsen, zoon van za
liger Geertgen Ariens geprocreëerd bij Heijndrick Cornelissen Reijnoeij. ' 0 Dezelfde dag machtig
den de schout en schepenen van Cromstrijen Jan Arienssen in die hoedanigheid om uit hun naam 
als oppervoogden der wezen vanwege het weeskind voor het gerecht van de Kethel te compareren 
en al het nodige te doen voor diens erfdeel in de goederen van zaliger Leentgen Ariens.' ' Uit deze 
akte zou men kunnen opmaken dat Lentge Hendricks (zie IIc-1), zuster van wees Cornelis, toen 
niet meer in leven was, omdat oom Jan Arienssen dan niet ook als háár voogd is genoemd. 

Kuijnera Bastiaens, weduwe van Cornelis Cornelis van Drijel, leende bij akte van 8 juni 1630 214 
gulden van Jan Ariensen Dijckhuijsen, als zijnde voogd van Cornelis Henricsz, zoon van Henrick 
Cornelis Rennoeij bij Geertgen Ariens. '' 

Op 23 juni 1631 deed Jan Adriaens (Ariens ), als oom en voogd van Cornelis Henricxsen Rennoeij , 
nagelaten weeskind van Geertgen Ariens bij Henrick Cornelisz Rennoij, rekening sedert 3 maart 
1628, de overleveringsdatum van zijn voorgaande rekening. De akte noemt een reeks van uitstaan
de schuldbrieven ter waarde van circa 1200 gulden, onder andere ten laste van zijn vader en (oom 
en voogd) Jan Ariensen Dijckhuijsen. Laatstgenoemde was twee maal naar De Kethel gereisd 'om 
des kints saecken te verrichten'. Behalve de reeks schuldbrieven kreeg het weeskind 113 gulden 
18 stuiver in kon takten uitgereikt, welke Cornelis dezelfde dag verklaarde ontvangen te hebben, 
zodat hij toen mondig moet zijn geweest. 83 

Op 30 maart 1633 wordt melding gemaakt dat de jongen (hij was toen echter al circa 24 jaar oud) 
Cornelis Reijnoij door de Diakonie van Oud-Beijerland als steensnijder besteed was bij Pieter 
Geeritsz Cluijs. Van het geld dat hij verdiend had was twee gulden aan zijn de moeder gegeven.•• 
De betreffende moeder moet dan ten rechte zijn stiefmoeder zijn geweest, maar ook zijn vader was 
toen nog in leven. 

Op 12 april 1638 werd hij als Cornelis Renoij op het kerkhof te Klaaswaal begraven waarbij zes 
stuivers werden betaald. 85 

Uit het tweede huwelijk (voor zover bekend): 

3. Hessel Hendricks Reijnoij, volgt IIIa. 

4. Ingetie (Engeltie) Hendricks Renoy, j .d. geb. De Group, wonende Hekelingen (1654), woonde 

als weduwe in het gemenelandshuisje op de Breevaart onder Nieuw-Beijerland, overl. 

in of na 1670, tr. Hekelingen 26-4-1654 Cornelis Jacobs Veerman, weduwnaar wonende 

Nieuw-Beijerland (1654), sluiswachter op de Breevaart te Nieuw-Beijerland (zeker in de 

periode 1637-1659 ), veerman (zeker in de periode 1637-1651), woonde in het gemenelands

huisje op de Breevaart, over 1. in 1664. 
Hij tr. eerder J annighien Willems. 
Op 12 april 1656 deed Ingetie belijdenis te Nieuw-Beijerland.86 

Tussen 1637 en 1664 komt Cornelis Jacobsz, vanaf 1655 met de naam Veerman, vele malen voor 
in de rekeningen van de polder Nieuw-Beijerland; als sluiswachter en veerman sedert 1637 en voor 
diverse werkzaamheden zoals reparatie, schoonmaken en lossen. In de jaren 1665-1670 komt zijn 
weduwe voor, die ook nog woonachtig was in het 'gemenelantshuysken' op de Breevaart. In 1670 
ontving zij nog 20 gulden voor het bedienen van de sluis.87 
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5. Geritje (Geertje, Geerken) Hendricks Reijnoij, j.d. wonende in De Group onder Klaaswaal 

(1655), overl. tussen 3-3-1666 en 1682, otr. Oud-Beijerland 15-12-1655 Crijn Aerts Cloot
wijck, geb. Kleine Lindt ca. 1613, j.m. van Heerjansdam (1641), weduwnaar wonende Hei

nenoord (1655), woonde op het dorp Heinenoord (1700), bebouwde land (1646), molenaar 
van de Oud Zomerlandse molen 1647-1697), administreerde kerkelijke goederen (1679), 

ouderling te Heinenoord (1697), overl. tussen 20-5-1700 en 2-5-1702, zn. van Aert Qui

rijns, boer te Kleine Lindt, schout, heemraad van Kleine Lindt, heiligegeestarmmeester 

van Heerjansdam en Kleine Lindt, en Maria (Mariken) Jans. 
Crijn tr. (1) Heinenoord (attestatie gegeven te Oud-Beijerland naar Heinenoord 27-11) 8-12-1641 

Janneken (Jannetje) Dingemans~j.d. van Heine noord" wonende onder Oud-Beijerland, ovcrl. tus
sen 1647 en 1655; tr. (3) Maria Gerrits, over!. vóór 20-5-1700. 

Zie voor Geritje en haar man: Ons Voorgeslacht 2001. 88 

Illa. Hessel Hendricks Renoi.J, geb. vóór 1624, boer in De Group, over 1. tussen 1653 en 8-2-1654, 

tr. vóór 1649 Ariaentgen Hendricks (van (der) Zijll), weduwe wonende De Group (1654), over 1. 
vóór 18-3-1665. 

Zij otr. (2) Westmaas 27-9-1654 Wouter Ariens Brommer(t), j.m. van Puttershoek, wonende onder 
Oud-Beijerland (1654), weduwnaar, wonende Westmaas (1665), boer in De Group, begr. Poortugaal 21-9-
1691. Hij hertr. Poortugaal 1665 Luikje Hendricks Pervaes. 

Hessel Hendericxz stelde zich op 25 juli 1641 als borg op een in De Group gehouden veiling van land
bouwproducten, zodat hij toen tenminste wel 18 jaar oud moet zijn geweest.•• Nadien komt hij diverse 
malen voor als koper en borg op veilingen; laatstelijk te Heinenoord in 1653.90 

In 1647 doneerde Hessel Hendricks Renoij te 'landewaert' (= buiten het dorp in de polder wonende) 
een vrijwillige gift voor de opbouw van de kerk te Klaaswaal.•• 

In de jaren 1648-1652 verrichtte Hessel Reijnoij werkzaamheden voor de polder Oud Beijerland, zo
als het schoonmaken van een vliet.9' 

Op 16 juni 1649 is Hessel Henricxz Renoij genoemd als koper en borg op een veiling in De Group, ter
wijl ook zijn niet bij genoemde vrouw koper was. Voor Hessel was onder meer ene Hessel Evertsz borg.93 

In een enigszins gehavende en gedeeltelijk onleesbare akte van 26 juli 1649 legden twee personen uit 
Amsterdam ten verzoeke van Dirck J acobsen 'backer' voor het gerecht te Cromstrijen de verklaring af 
dat Hessel Hendricxsen de dag ervoor, zijnde een zondag, voor de deur van Dirck enige 'kijffachtige 
woorde' tegen diens huisvrouw had geuit, waarna zij hem gemaand had weg te gaan. Vervolgens drong 
hij haar huis binnen en trapte de vrouw tegen de buik. Toen zij hem maande weg te gaan weigerde hij 
dat wederom. Toen haar man tevoorschijn kwam sloeg hij deze met een 'schaert' of stuk kan tegen de 
wang.•• 

Op een veiling te Heinenoord kocht de vrouw van Hessel Renoij twee 'plateelen'.95 In 1653 komt Hes
sel daar zelf nog als koper van een merriepaard en als borg voor, maar op 8 februari 1654 betaalde de 
weduwe van Hessel 15 gulden voor het genoemde paard.•• 

Op de rechtdag van 25 maart 1655 in De Group eiste Wouter Ariensz Brommen, als getrouwd heb
bend de weduwe van Hessel Hendricx Renoij, van Hendrick Cornelisz van Dijck de betaling van 38 gul
den 8 stuiver vanwege de verkoop van een koe door Hessel destijds gedaan voor Leendert van Dijcl<.97 

Op 18 maart 1665 stelde het gerecht van De Group de in Heenvliet wonende Arien Bastiaensen Zeg
her en de in Geervliet wonende Pieter Hendericks van der Zijll aan tot voogden van moederswege van 
Henderick Hesselsen, het kind van zaliger Ariaentgen Hendericks bij haar eerste echtgenoot Hessel 
Hendericks, en van Maijken Wouters, haar kind bij haar tweede man Wouter Ariensen Brommen. Pie
ter was een broer van de moeder der weeskinderen en Arien was getrouwd met een zuster van haar.98 

Op dezelfde dag kwam Wouter Ariensen Brommert, weduwnaar van Ariaentgen Henderick, met voogd 
Van der Zijll, die tevens de medevoogd verving, en in bijzijn van Zijtgen Henderickx, de vrouw van de 
afwezige voogd Zeger, na de staat der boedel aanschouwd te hebben tot akkoord over de kinderen hun 
moederlijke besterfenis. Wouter zou in de boedel blijven zitten die hij met zijn vrouw bezeten had, 
bestaande uit 'huys, hoff, haeffelijcke en meuble goederen, en daarvoor zou hij de circa negen jaar oude 
Maijken Wouters (zijn eigen dochter) tot de leeftijd van 18 jaren naar behoren groot brengen en vervol
gens kleden en een uitzet naar staat der boedel uitreiken. Aan het voorkind (zijn stiefzoon) Henderick 
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Hesselsen Renoij zou hij bij het op zichzelf gaan wonen zijn kist en 'de kleeren machtich is te verdie
nen' uitreiken en in voldoening van zowel zijn vaderlijke als moederlijke besterfenis zou hij met mei 
1665 zes Carolus gulden betalen en aan hem of zijn voogden 'de grootste 'goude rinck' van zijn moeders 
juwelen laten volgens, terwijl Maijken Wouters de daarop volgende grootste 'goude rinck'zou krijgen. 
Voogd Pieter tekende als met de naam 'Van Si!', terwijl Zijtgen haar merkje plaatste.•• Eveneens op 18 
maart 1665 verklaarde Wouter Ariensen Brommer in presentie van de schepenen van De Group dat hij 
de beloofde zes gulden en de grootste gouden ring aan voogd Pieter en aan diens zuster Sijchen Hein
drickx uitgereikt had.•00 

Hessel en zijn vrouw en zoon zijn nimmer als lidmaat van de kerkelijke gemeente te Westmaas ver
meld gevonden. 

Uit dit huwelijk: 

1. HenderickHessels Renoij, j .m. onder Sint Anthoniepolder (1667), boer te Cillaarshoek, over 1. 
na 18-4-1680, otr./tr. Cillaarshoek (met certificatie van Sint Anthoniepolder) 8/30-10-1667 

Lijntje Dirx (Langheweg?), j.d. van Cillaarshoek (1667), over 1. na 1679. 
Op 23 september 1668 compareerde Henderick Hesselsen Renoij, inmiddels getrouwd zijnde en 

diengevolge geacht meerderjarig te zijn, voor het gerecht van De Group en verklaarde uit handen 
van zijn voogd Pieter Hendericksen van der Zijll de som van zes Carolus gulden met de interesten 
en nog 'den grooten gouden rinck' ontvangen te hebben, die zijn stiefvader Wouter Arien Bromert 
hem als zijn vaderlijke- en moederlijke 'goede' beloofd had. Hij bedankte vervolgens zijn voogd 
voor zijn gedane diensten met het voornemen voortaan zijn eigen goederen te regeren.'0

' 

Een akte van 13 april 1672 noemt Hendrick Hessels Renoij als inwoner van Cillaarshoek. '0 ' 

In 1674 was Hendrick Reijnoij bruiker van vier morgen 320 roeden in Oud-Strijen'03 en in 1680 
van twee morgen 60 roeden in het Oudeland van Strijen van het Gasthuys te Dordrecht. '°' 

Op 18 april 1675 stelden Heijndrick Heijndricks Rennoij en Willem Aeris van der Wael zich te 
Heinenoord als borgen voor Hendrick Hessels Reijnoij.'04 Het is nog onduidelijk hoe eerstge
noemde borg in deze genealogie in te passen is. Een naamgenoot werd verder in geen enkele an
dere bron vermeld gevonden. 

De laatst gevonden vermelding van Hendrik Hesselsz is als hij zich op 18 april 1680 op een ver-
koping te Strijen als borg stelde voor Pieter Dircxe Langewegh. '05 

Uit dit huwelijk, ged. te Cillaarshoek: 
1. AriaentjeHendricks,ged. 29-7-1668. 
2. DirkHendricks, ged.1-3-1671. 
3. Ariaentje(Adriaentie) Hendricks alias Hesselse, ged.17-12-1673. 
4. Meinsje (Mens ken, Mansje)Hendricks Renoij (Reinoij) alias Hesselse, ged.14-6-1676. 
5. HesterHendricks, ged.14-1-1680. 

2. NeeltieHessels, ged. Westmaas 5-6-1650 (get. Sijchien Hendricks), over 1. vóór 22-9-1652. 

3. Neeltje Hessels, ged. Westmaas 22-9-1652 (get. Dirckxen Heijnricksen), overl. vóór 22-10-

1653. 
4. Neeltjen Hessels, ged. Westmaas 22-10-1653 (get. Carel Joosten en Dirckjen Hendricks), 

overl. vóór 18-3-1665.99 

Hd. Gerrit (Gerard) Cornelis Reij·noeij alias van Braeckel, woonde te Stougjesdijk onder Mijns

heerenland, over 1. vóór 22-5-1653, tr. N.N. 
Als Gerard Cornelis Reijnoeij en Gerard Cornelis van Braeckel is hij op 23 maart 1622 als koper en 

borg genoemd op de veiling in De Group van vee en inboel van zijn moeder.'8 

Op 22 mei 1653 compareerden voor het gerecht van Cromstrijen Cornelis Dircxen van der Meulen, 
getrouwd met Maertgen Willems, Jan Jansen Broeder, getrouwd met Neeltgen Willems, en Cleijs Wil
lems, getrouwd met Maertgen Gerrits, dochter van Gerrit van Brakel, allen mede-erfgenamen nomine 
uxoris van Jan Cornelis Stelleman, in leven gewoond hebbende in 'de Plaet' (Ooltgensplaat) en over
leden onder Mijnsheerenland van Moerkerken, en machtigden Huijch Cornelisen Vogelaer, bode van 
Cromstrijen, oom van de kinderen van Cornelis Willemsen Vinck, en Cornelis Gerritsen van Brakel, 
hun mede-erfgenaam, om uit hun naam zich te vervoegen en te transporteren etc. uit het sterfhuis van 
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Stelleman.'06 Erflater Stelleman zal identiek zijn geweest met de Jan Stelman, die op 23 maart 1622 in 
De Group aankopen deed op de openbare verkoping van Ingen ten Heijn(dricks), weduwe van Cornelis 
Ruijttensen van Reijnoeij, en waarbij Gerard van Braeckel zich als zijn borg stelde.'' Het is mij nog niet 
duidelijk hoe de familieband van Van Braeckel met Jan Stelleman in elkaar stak. Waren zij mogelijk 
zwagers? 

Er is geen akte gevonden waarin de naam van de vrouw van Gerrit vermeld wordt. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maertge Gerrits, van Stougjesdijk, wonende onder Oud-Beijerland (1640 ), over 1. vóór 1658, 

otr. Oud-Beijerland 15-4-1640 Cleijs Willems, j.m. van en wonende onder Oud-Beijerland 
(1640), weduwnaar wonende Oud-Beijerland (1658), polderwerker, overl. na 29-5-1670, 

zn. van Willem Gerrits en Leentje Cornelis. 
Hij otr. (2) Oud-Beijerland 26-5-1658 Perijntje Ariaens,j.d. wonende Oud-Beijerland. 
Bij de ondertrouw was voor de bruid getuige Dirck Crijnen (=? Van der Tas uit Westmaas). 
In akten van 26 mei 1646 en 24 september 1652 is Cleijs Willemsen vermeld als belender te Oud

Beijerland. '07 

Voor het eerst op 27 september 1647 en laatstelijk op 29 mei 1670 kreeg Cleijs schoon te maken 
watergangen in de polder Oud-Beijerland aanbesteed.'08 

Vier van hun kleinkinderen voeren later de naam Van Brakel. '09 

2. Cornelis Gerritsz van Brakel, volgt IIIb. 

Illb. Cornelis Gerrits van Brakel, j.m. van Mijnsheerenland (1648), woonde op Stougjesdijk 
in de jurisdictie van Mijnsheerenland (zeker in de periode 1673-1676), polderwerker, weer
baar man te Mijnsheerenland (1673), overl. 1673/1676 (in juni 1676?), tr. Westmaas 10-5-1648 

Maertge (Marigie) Leenderts Ackersdijck, j .d. van Vlaardingen, gekomen te Westmaas met attes
tatie uit De Korendijk (1648), overl. na 17-11-1677, dr. van Lenen Foppe Ackersdijk en Neeltje 
Pieters van der Waal. 

Op een op 16 juni 1649 gehouden openbare verkoping in De Group stelde Corn(elis) Gerritsz Brakel 
zich als borg voor (zijn aangetrouwde tante) Anneken Hessels."0 

In 1651 is Cornelis Gerrits van Brakel genoemd bij aanbestedingen voor schoon te maken wateringen 
in de polder het Westmaas Nieuwland"' en op 1 mei 1660 nam hij de besteding aan van het schieten van 
bermsloten in de Numanspolder. '" 

In de jaren 1672-1676 werd het huis van Van Brakel aan Stougen onder Mijnsheerenland in de ver
ponding aangeslagen. "3 

Op 31 maart 1673 is Cornelis Gerrits van Brakel vermeld op de lijst van weerbare mannen te Mijnshee
renland."• 

De weduwe van Cornelis van Brakel is in 1676 genoemd in de verponding over Mijnsheerenland."' 
Marigie Leenders was op 17 november 1677 te Oud-Beijerland nog doopgetuige bij een kleinkind. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit (Geradt) Cornelis van Brakel, j.m. van Mijnsheerenland (1679), huisman/bouwman 
te Stougjesdijk in het Westmaas Nieuwland onder de jurisdictie van Mijnsheerenland, 
schepen (1700, 1722), diaken (1699-1700, ouderling (1708-1709, 1716-1717, 1723-1724) van 
Mijnsheerenland, heemraad van het Oudeland van Moerkerken (1717), overl. na 1730, 

otr,/ tr. Mijnsheerenland 18-3/9-4-1679 Johanna (Anna) Cornelis van sGravendeel, j.d. van 
's-Gravendeel (1679 ), over 1. na 7-8-1712, dr. van Cornelis Bastiaens (sGravendeel) en Jan
nigje Lauwen (Goedhart). 

In het ' rampjaar' 1672 werd Gerrit na loting te Mijnsheerenland op de lijst geplaatst om aan de 
veldtocht van eind dat jaar deel te nemen.''6 

Geerit van Brakel betaalde op 8 oktober 1679 de verponding te Mijnsheerlenland"7 en in het in 
dat jaar of kort daarna opgestelde kohier van het Familiegeld is hij als wonende te Stougensdijk 
onder Mijnsheerenland genoemd met vrouw en twee dienstboden."' 
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Op 12 december 1682 is de op Stougjensdijk wonende Gerrit van Brakel vermeld als lidmaat van 
de gemeente Mijnsheerenland. "9 

Op 25 maart 1684 voldeed Gerrit daar 2ijn aanslag over de verponding van 1683."0 

Gerrit Cornelis van Brakel transporteerde op 14 april 1685 een huis met erf aan Stougiesdijk, 
westelijk belend aan de bermsloot, aan Isaack Gijsberts Tol, die 75 gulden contant voldeed en het 
restant van 100 gulden met een dezelfde dag opgemaakte custingbrief. '" 

Op 25 augustus 1689 transporteerde de Mijnsheerenlandse secretaris uit naam van de in ' s-Gra
venhage wonende jouffrou Catarina Verbis voor 600 Carolus gulden aan Gerrit van Brakel, - in de 
akte van haar procuratie 'huysman' genoemd en in die van het transport 'bouman' - wonende aan 
Stougjesdijk, een 'huys, berghe ende schuyr' staande op één morgen in het ambacht van Moerker
ken. Aan de westzijde was dit goed belend door 'Stougicsdijck' en zuidelijk door 'de blauwe Steene 
Wegh'. Dezelfde dag werd voor het gehele bedrag een schepenschuldbrief opgemaakt, welke op 29 
maart 1696 geroyeerd werd."' 

In de jaren 1690-1694 betaalde hij pacht aan de Heiligegeestarmen van Mijnsheerenland."' 
Op 27 mei 1693 stelde de Mijnsheerenlandse schepen Gijsbert Bastiaens sGravendeel zich borg 

voor een som van 700 gulden die Gerrit van Brakel 2ou komen te beuren en ontvangen wegens de 
erfenis van Pieter Arijens de Ruijter."4 

In 1695 betaalde Van Brakel de verponding te Mijnsheerenland."' 
Een akte van 8 juli 1703 spreekt van Gerrit Cornelisz van Brakel als gebruiker van drie morgen 

300 roeden huurland aan de 'Blauwsteensewegh' in de jurisdictie van Moerkerken. "6 

Op een publieke veiling kocht Gerrit van Brakel van Dirk Dirks Cranendonk voor 210 gulden 
een huis met schuur en de beterschap van erf aan Stougjesdijk onder Moer kerken, oostelijk belend 
door de dijk en westelijk door de bermsloot. Op 30 mei 1711 kreeg hij dit overgedragen."' 

Van Brakels vrouw Anna is op 7 augustus 1712 nog te Mijnsheerenland als doopgetuige vermeld. 
In 1715 is Gerrit van Brakel genoemd als landeigenaar in het Westmaas Nieuwland."" 
In de 100' penning over Mijnsheerenland van 1716 betaalde Gerrit vier gulden voor zijn portie in 

de erfenis van Arie Pieters(= Pieter Aries?) de Ruijter voor één morgen en twee huizen."• 
Op 17 februari 1722 transporteerde schepen Gerrit van Brakel voor 600 gulden aan zijn zoon 

Leendert van Brakel zijn 'huys, berge en schuyr' etc. aan Stougensdijk onder Moerkerken, weste
lijk belend door de 'Stougiensdijck' en zuidelijk door de 'Blaauwsteensendijck'•30 en aan zijn zoon 
Gijsbert van Brakel voor 150 gulden een 'huys, schuyr' en de beterschap van het erf aan Stoutgjes
dijk onder Moer kerken, oostelijk belend door de dijk en westelijk door de bermsloot. ''' 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, ged. Mijnsheerenland 12-1-1681 (get. Gijsbert Bastiaensen huyrvrou). 
2. Mar[jtge, geb. onder Moer kerken, ged. Westmaas 5-4-1682 (get. Gijsbert Bastiaense, Bastiaen

tje Cornelis). 
3. Jacob, ged. Mijnsheerenland 19-4-1683 (get. Gisberdt Bastiaanse vans Gravendeel, Bastiaan

tje Cornelis). 
4. Bastiaan, ged. Mijnsheerenland 20-8-1684(get. Gijsb(er)t Bastiaens s Gravendeel, Bastiaentie 

Cornelis). 
5. Marijtjen, ged. Mijnsheerenland 10-2-1686 (get. Margriedt Cornelis,Jacob Pieterse Vervoorn). 
6. Arij, ged. Mijnsheerenland 22-2-1687 (get.Job Leendertse Vette, Beatris h(uys) v(rou)). 
7. Gijsbert, ged. Mijnsheerenland 5-2-1690 (vader: Cornelis van Brakel(!); get. Gijsbert Bastiae

nsse met sijn vrouw). 
8. Gijsbert, ged. Mijnsheerenland 21-4-1691 (get. Gijsbert Bastiaensse Schravendeel, Bastiantje 

Cornelis). 
9 Sijmon, ged. Mijnsheerenland 31-1-1694 (get. Maertie Sijmons, CornelisJanse Water). 

10. Maria, ged. Mijnsheerenland 24-4-1695 (get. Maria Merenburgh, Willem Pieterse de Geus). 
11. Cornelia, ged. Mijnsheerenland 12-9-1696 (get. Job Leenderts en vrou Beatris Cornelisse). 
12. Leendert, ged. Mijnsheerenland 18-10-1698 (get.Job Leendertse en sijn vrou).''' 
13. Cornelis, ged. Mijnsheerenland 9-5-1700. 
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43. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 75, akte d.d.13-12-1614. 
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44. Idem, inv.nr. 81, fol.19 vs. e.v. 
45 . Idem, inv.nr. 76, akte d.d. 8-4-1634. 
46. Als noot 1, kolom 455. 
47. NA, ora Westmaas, inv.nr. 7, akte jaar 1609. 
48. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 75, akten d.d.14-1-1612 en 23-11-1612. 'Wijncoop' betreft een oude ge-

woonte om na een gesloten koop/verkoop van land of een huis een traktatie van drank te geven. 
49. Idem, inv.nr. 75, d.d. 10-4-1612. 
50. Idem, inv.nr. 75, akte d.d. 14-6-1614. 
51. AAC inv.nr. 1120. 
52. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 75, akte d.d. 6-11-1618. 
53, Idem, akte jaar 1623. 

54. Idem, inv.nr. 76, akte d.d.12-12-1631. 
55. SAD, weeskamerarchief Cromstrijen, inv.nr. 1, akte d.d. 18-4-1633. 
56. SAD, ona Klaaswaal, inv.nr. 5095, akte d.d. 30-5-1635. 
57. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 50, akte d.d. 27-6-1636. 
58. SAD, ona Klaaswaal, inv.nr. 5095, akte d.d. 20-2-1639; idem ora Cromstrijen, inv.nr. 79, akte d.d. 

20-2-1639. 
59. NA, ora De Group, inv.nr. 5, fol. 97 vs. e.v. 
60. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr.13, akten d.d. 4-3-1647 en 17-10-1647. 
61. NA, oraDe Group, inv.nr. 5, fol. 176 vs. 
62. Idem, inv.nr. 6, fol. 7. 
63. Idem, fol. 8 vs. 
64. Idem, inv.nr.1, fol.15 vs. e.v.; zie ook SAD, ona Oud-Beijerland 534, fol. 8 e.v., akte d.d.13-2-1650. 
65. NA, oraDe Group, inv.nr.1, fol. 16 e.v. 
66. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 50, akte d.d. 20-5-1650. 
67. Idem, inv.nr. 76, fol. 251 vs. e.v. 
68 . Idem, inv.nr. 68, akte jaar 1655. 
69. Idem, inv.nr. 46, akte d.d. 7-3-1660. 
70. Idem, inv.nr. 81, akte d .d. 26-7-1663. 
71. Idem, inv.nr. 85, akte d.d. 30-3-1685. 
72. Idem, inv.nr. 42, akte d.d. dec.1661. 
73. Idem, inv.nr. 84, akte d.d. 24-12-1661. 
74. Idem, inv.nr. 42, akte d.d. 29-1-1664. 
75. Idem, akte jaar 1664. 
76. Idem, akte d.d. 27-4-1664. 
77. Idem, inv.nr. 64, akte ongedateerd. 
78. Idem, inv.nr. 41, akte d.d. 1-10-1667. 
79. Fiche Streekmuseum Heinenoord zonder bronopgave, d.d. 30-5-1647. 
So. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 75, akte d.d. 26-9-1624. 
81. Idem, akte d.d. 26-9-1624. 
82. Idem, inv.nr. 76, akte d.d. 8-6-1630. 
83. SAD, weeskamerarchief Cromstrijen, inv.nr. 25b, akte d.d. 23-6-1631. 
84. Archief Ned. Herv. Gemeente Oud-Beijerland, inv.nr. 4, akte d.d. 30-3-1633. 
85. Archief Ned. Herv. Gemeente Klaaswaal, ongeïnventariseerd. 
86. Archief Ned. Herv. Gemeente Nieuw-Beijerland, ongeïnventariseerd. 
87. WAG w, Polder Nieuw-Beijerland, inv.nrs. 60 tot en met 90. 
88. K.J. Slijkerman, 'De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse Eilanden ca. 1500-1700', in: 

Ons Voo1geslacht 56 (2001), pag. 247-248. 
89. NA, ora Westmaas, inv.nr. 8, akte d.d. 25-7-1641. 
90. NA, ora Heinenoord, inv.nr. 25, akte jaar 1653. 
91. Fiches Streekmuseum Heinenoord, particulier archief 3, nr.1216, akte jaar 1647. 
92. WAGW, Polder Oud-Beijerland, inv.nr. 5, akten jaren 1648 tot en met 1652. 
93. NA, ora De Group inv.nr. 5, fol. 168 vs., 173,174 vs., 176,176 vs. 
94. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 69, fol. 56. 
95. NA, ora Heinenoord, inv.nr. 24, akte d.d. 16-9-1652. 
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96. Idem, inv.nr. 25, akte jaar 1653 en idem inv.nr. 54. akte d.d. 8-2-1654. 
97. NA, ora De Group inv.nr. 6, fol. 18 e.v. 
98. Idem, inv.nr. 1, fol. 38 e.v. 
99. Idem, fol. 38 vs. e.v. 
100. Idem, fol. 39 vs. e.v. 
101. Idem, fol. 40. 
102. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht, inv.nr. 34, akte d.d.13-4-1672. 
103. Archief gemeente Strijen, inv.nr. 71. 
104. NA, ora Heinenoord, inv.nr. 27, akte jaar 1675. 
105. Archief gemeenre Strijen, inv.nr. 45. 
106. SAO, ora Cromstrijen, inv.nr. 69, fol.100 vs. 
107. NA, ora Oud-Beijerland, inv.nr.8, akten d.d. 26-5-1646 en 24-9-1652. 
108. WAGW, Polder Oud-Beijerland, zonder inv.nr., akten jaren 1647-1670. 
109. Hun oudste kind: Gerard (Gerrit) Cleijs, ged. Oud-Beijerland 11-8-1641, j.m. van Oud-Beijerland 

(1667), otr. Oud-Beijerland 17-4-1667 Annichie Tomas (Tooms), ged. Oud-Beijerland 16-1-1643, dr. van 
Thomas Dircksz (de Wilde) en Trijntje Carels. 

Uit dit huwelijk, ged. te Oud-Beijerland (later voeren de volwassenen onder hen de naam Van 
Brake0: 

1. Catalijntje, ged. 19-8-1668. 
2. Marigje (Maritie, Maartje) Gerrits van Brakel, ged. 6-10-1669, er. Dirk Dirks Spaenjaert. 
3. Cornelia, ged. 25-6-1671. 
4. Cleijs, ged. 11-2-1674. 
5. Cornelis Gerritsz van Brakel, ged.17-11-1677, er. (1)Agnitie Salomons van der Pael. 
6. Care! Gerritsz van Brakel, ged. 1-1-1683, tr. Haasje Teunis Roos. 
7. Jo(h)annes Gerritsz van Brakel, ged. 4-8-1686, tr. (1)Jannitje Pieters Deust (Duijt, Deugt); 

er. (2) Lijsbeth Pieters van der Weijde. 
110. NA, ora De Group inv.nr. 5, fol. 176 vs. 
m. WAGW, Polder Westmaas Nieuwland, inv.nr. 428, akte jaar 1651. 
112. SAO, ora Cromstrijen, inv.nr. 239, akte d.d.1-5-1660. 
113. Archief gemeente Mijnsheerenland, inv.nr. 43, akten jaren 1672-1676. 
114. Idem, inv.nr. 303, akte d.d. 31-3-1673. 
115. Idem, inv.nr. 43, akte jaar 1676. 
116. Idem, inv.nr. 303, akte jaar 1672. 
117. Idem, inv.nr. 43, akte jaar 1679. 
118 . Idem, inv.nr. 48. 
119. Archief Ned. Herv. Gemeente Mijnsheerenland, ongeïnventariseerd. 
120. Archief gemeente Mijnsheerenland, inv.nr. 44, akte jaar 1683. 
121. SAO, ora Mijnsheerenland, inv.nr. 11, fol. 144, fol. 144 vs; zie ook: Archief gemeente Mijnsheeren-

land, inv.nr. 50, akte d.d.14-4-1685. 
122. SAO, ora Mijnsheerenland, inv.nr.12, fol. 8 vs. e.v. en fol. 9 vs. e.v. 
123. Archief gemeente Mijnsheerenland, inv.nr. 77, akten jaren 1690-1694. 
124. SAO, ora Mijnsheerenland, inv.nr. 28, akte d.d. 27-5-1693. 
125. Archief gemeente Mijnsheerenland, verpondingskohier jaar 1695. 
126. SAO , ora Strijen, inv.nr. 5, fol. 284 vs. 
127. SAD, ora Mijnsheerenland, inv.nr.12, fol. 210 vs. 
128. SAD, ora Cromstrijen, inv.nr. 29, akte jaar 1715. 
129. Archief gemeente Mijnsheerenland, inv.nr. 301, akte jaar 1716. 
130. SAD, ora Mijnsheerenland, inv.nr.13, fol. 63 vs. 
131. Idem, fol. 64. 
132. A.P. van den Hoek, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard 'De Hoeksche Waard', Heinenoord 

2007, pag. 44. 

Het register 2008 is nog niet geheel klaar en volgt zo spoedig mogelijk na afronden. 
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rubriei boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

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

Genealogie 
M . P. van Bc:ck, Vandaag is morgen alweer giste
ren. Genealogie Van Beek, Voorschoten 2008, 
171 pp., ill. + index [As]; M.P. van Beek, Van
daag is morgen alweer gisteren. Genealogie Van 
Woerkens, Voorschoten 2008, 245 pp., ill. + 
index [As]. 

Ter gelegenheid van de 6ostc trouwdag van 
het echtpaar Van Beek-Van Woerkens zijn de 
beide boeken door de dochter geschreven. 
De familie Van Beek stamt af van Martinus 
Goorts van Beeck (t 1725). Hij kreeg met zijn 
vrouw Petronella Dirx tussen 1687 en 1696 
zeven kinderen te Stiphout. Hieruit is een 
uitgebreid nageslacht ontstaan via drie 
zoons. Tevens is vanaf pagina 96 een genea
logie van een Utrechts geslacht Ket opgeno
men, stammend uit Jacobus Kedt die in 1683 
te Utrecht trouwde met Johanna Jans van 
Blommensweerd. Het echtpaar Van Beek-Ket 
betreft de grootouders van de auteur. 

De oudste generatie van de familie Van 
Woerkens wordt door de auteur opgevoerd 
als 'stamvader Van Woerkens' om de beide 
takken via de twee zoons bijeen te kunnen 
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houden. Zijn naam is weliswaar onbekend. 
maar zou hypothetisch - gezien het voorko
men van de naam Johannes in verschillende 
takken bij zijn kleinkinderen- een Johannes 
kunnen zijn geweest. Deze stamvader had in 
ieder geval twee zoons (Hessel en Lansloet), 
uit wie twee takken met nakomelingen met 
de naam Van Woerkens zijn gesproten. De 
familie woonde in en om Breda. 

E. Kolf, Kroniek van de familie Kolf, Schoorl 
2008, 116 pp., ill. + index; ISBN 978 90 6455 
5831 [As]. 

De slavin Mary (ca. 1780-1858) is de stam
moeder van het Surinaamse geslacht Kolf. Zij 
heeft de afschaffing van de slavernij niet meer 
meegemaakt, maar haar kinderen wel. Zij had 
vier kinderen: twee jongens en twee meis
jes. Gezamenlijk hebben zij gezorgd voor 
vele naamdragers Kolf. Met de naamgeving 
is soms wat vreemds aan de hand. Hoewel de 
namen van de partners van vrouwelijke le
den van deze familie vaak wel bekend zijn, 
blijkt de naam Kolf desondanks op de kinde
ren overgegaan te zijn. Boeiend is echter, dat 
één en ander niet heel consequent gebeurde, 
zodat dezelfde personen ook wel onder twee 
familienamen voorkomen. Al met al maakt 
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dat onderzoek in Surinaamse archieven niet 
eenvoudig en kan de familie Kolf trots zijn op 
deze fraai uitgegeven genealogie. 

B.F. van Rooijen, Stamboom Van Rooijen. Wij'k 
bij Duurstede 1675-2007, De Meern 2008, 500 
pp., ill. + index; [As] (verkrijgbaar voor € 30,
excl. porto via: benvanrooijen@planet.nl). 

,_..;. 
ll'mEI 

Jan Gerrits (ook: Johannes Gerardus) van 
Gelder trouwde in 1702 te Puiflijk met Aaltje 
Ariaans ( ook: Aldegundis Adrianusse). Uit de 
naamgeving wordt direct duidelijk, dat het 
hier om een echtpaar van r.-k. huize gaat.Jan 
Gerrits zal wellicht uit Gelre afkomstig zijn 
en derhalve voorzien zijn van de toenaam 
Van Gelder. Zijn nageslacht, dat zich ves
tigde te Wijk bij Duurstede, ging zich echter 
tooien met de toenaam Van Rooijen. Over de 
hypothese rond de vader van stamvader Jan 
Gerrits schiet de auteur iets door, door aan 
te geven, dat hij Gerrit Gerrits moet hebben 
geheten. Gerrit als voornaam (Jan heeft ook 
een zoon Gerardus/Gerrit) zal ongetwijfeld 
kloppen, maar Gerrits patroniem is niet af 
te leiden uit de naamgeving van de kinderen 
van Jan Gerrits. Het boek is opgebouwd per 
generatie en rijkelijk voorzien van (zo'n 700) 
illustraties. 

M.E.A.J. Spaan, Genealogie Spaens - Spaen -
Spaan. Een familiegeschiedenis in documenten, 
Nütterden 2008, 242 pp., ill. + index; [A4] 
(verkrijgbaar voor € 24,95 excl. porto via: 
marijkespaan@tiscali.de ). 
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De oudste generaties van deze genealogie 
zijn woonachtig in Duiven in Gelderland. 
Gardtte Spaens (ca. 1554-ca. 1612) trouwde 
met Fijcken Cloecken en kreeg drie kinderen. 
Uit de oudste zoon stamt de huidige familie 
Spaan. De familie is tot op heden grotendeels 
rooms-katholiek. Onderzoek in de regio 
rond Duiven wordt bemoeilijkt doordat het 
gebied viel onder Kleve, zodat veel gezocht 
moet worden in Duitstalige protocollen met 
lastig schrift. Als bijlage zijn vanaf pagina 
177 documenten over de familie opgenomen, 
waarmee aan de titel recht gedaan is. 

Parenteel 
S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse bur
gers tot Europese aristocraten. Hun geschiedenis en 
hun portretten. De Heijnen-maagschap 1400-1800, 

Den Haag 2008, 2 banden, 1135 pp., ill. + in
dex; ISBN 978 90 805689 s 2 [A4] (verkrijg
baar bij de boekhandel voor€ 75,-). 
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In dit werk - een parenteel over vier eeu
wen - wordt in de inleidende hoofdstuk-
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ken ingegaan op de verhoudingen binnen 
de oligarchieën in Amsterdam, zowel vóór 
als na 1538, de lotgevallen van de rooms-ka
tholieke nakomelingen en de protestanten 
in Amsterdam. Een apart hoofdstuk is gere
serveerd voor de afstamming van Henriëtte 
d'Oultremont (1792-1864), de tweede vrouw 
van koning Willem I, die meer Hollands/ Am
sterdams bloed door de aderen had vloeien 
dan Willem zelf en zowel via roomse als 
protestantse lijnen afstamt van Claes Heijn 
Claesznszn alias Claes Heijnen Heijniken 
Hannenszn (t 1408/1410). Met deze persoon 
zijn we gekomen aan de stamvader van de
ze parenteel. De parenteel is uitgewerkt tot 
1800 en dat heeft een enorme hoeveelheid 
gegevens opgeleverd. Zowel in mannelijke 
als vrouwelijke lijn blijken vele bekende en 
minder bekende (Amsterdamse) families, af 
te stammen van de stamvader Claes. Een deel 
hiervan behoort thans tot de Nederlandse 
adel, een ander deel tot de meer eenvoudi
ge lieden. Wat het boek mede zo bijzonder 
maakt, is het enorme aantal portretten van 
afgebeelde personen, waarvan de oudste al 
uit de 16de eeuw dateren. Vele genealogen, 
(kunst)historici en anderen zullen kunnen 
putten uit dit prachtige werk. 

Biografie 
P. Sanders, Emmelijn Crombeecke 9-6-1934 - 26-4-

2008, Eindhoven 2008, 213 pp., ill. [A4]. 

Als buitenstaander geeft het lezen van een 
uitgave die gemaakt is kort na het overlij-
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den van een dierbare en die bedoeld is als 
een herinnering aan die dierbare vaak een ge
voel van voyeurisme. Voyeurisme omdat je 
plotseling leest over het leven van iemand 
die je niet hebt gekend door de ogen van de 
mensen die die persoon dierbaar waren. Het 
resultaat is een heel persoonlijk, zelfs intiem 
document, aan de overledene, in dit geval 
Emmelijn Crombeecke. Een mooi en indruk

wekkend werk door haar levenspartner, de 
genealoog Piet Sanders. Het is in die zin ook 
niet verwonderlijk, dat de bundel over Em
melijn Crombeecke wordt afgesloten met 
haar kwartierstaat, die in de vierde generatie 
de familienamen Cromheecke/De Neve, Cor
nelis/Maas, Verbeem/Steenbakker en Van der 
Plas/Polvliet bevat. De stamreeks Crombeec
ke (vanaf haar grootvader in België Crom
heecke geheten) loopt tot ongeveer 1600 met 
als stamvader Joannes Crombeke, de rest is 
overwegend afkomstig uit Zeeland. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
C. Kooman, Zaltbommel 1942-1945, een gemeente 
onder nationaalsocialistisch bestuur, Zaltbom
mel 2008, 392 pp., ill + index; ISBN 978 90 
5994 208 o [A4]. 

Boeken over de Tweede Wereldoorlog zijn 
er reeds in groten getale verschenen. Boeken 
over specifiek een periode waarin de NBS bur
germeester de scepter zwaaide zijn er veel 
minder. Dit boek beschrijft de invloed van de 
NBS-er Jan Boll als burgermeester van Zalt-
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bommel vanaf zijn installatie in 1942. Boll 
was overtuigd nationaal socialist en lid van 
de NSB vanaf 1933. Sinds zijn benoeming in 
1942 probeerde hij door het leidersbegin
sel van de NSB geestverwanten te benoemen 
op interessante posten. De auteur geeft met 
kennis van zaken de gebeurtenissen gedu
rende de jaren 1942-1945 gedetailleerd weer. 
Boll was enerzijds een gedreven NSB-er die 
n1eewerl<te a=tn razzia, 1naar aan de andere 

kant op het matje werd geroepen door Rau
ter omdat hij het voor gemeentepersoneel 
opnam die niet mee wilden werken aan door 
de Duitsers opgelegde maatregelen. Boll 
werd in 1945 gearresteerd en veroordeeld tot 
71

/, jaar gevangenisstraf. 

F.A.M. van Riet, Handhaven onder de nieuwe 
orde. De politieke geschiedenis van de Rotterdamse 
politie tijdens de Tweede wereldoorlog, Zaltbom
mel 2008, 816 pp., ill. + index; ISBN 978 90 
5994193 9 [As]. 

De rol van de politie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is een zeer complexe. Goed 
en fout, zwart en wit, het is niet altijd even 
duidelijk. Werkte je mee met de bezetting 
of probeerde je door de informatie die je 
had toch nog wat te doen voor onderduikers 
of verzet? Hoe zat dat in Rotterdam? Rot
terdam, dat op 14 mei 1940 al buitensporig 
met de gevolgen van de oorlog werd ge
confronteerd. Dit uitgebreide werk belicht 
alle aspecten van de rol van de politie in Rot
terdam gedurende de jaren van de Duitse 
bezetting. De maatregelen tegen de joden, 
de komst van NSB-er J.J. Boelstra als hoofd
commissaris, de Ordnungspolizei, de ' fou
te' Groep 10 met onder meer de moord op 
hun kameraad P.H. Bruyn, komen alle aan 
bod. Niet altijd konden archieven worden 
gebruikt, omdat veel is vernietigd in 1944, 
maar mede door interviews en de wel be
waarde archieven van de bijzondere rechts
pleging is een genuanceerd beeld ontstaan 
over de Rotterdamse politie in de Tweede 
Wereldoorlog. 
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N. Vis en P. van der Kruk, Nootdorpse Olympiërs, 
Nootdorp 2008, 44 pp., ill.; ISBN 978 90 7379 
6287[A4]. 

Nootdorpse Olympiërs 

N,ooo,•~cnPin.,uJerKl'W. 
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Zes Olympiërs is Nootdorp rijk geweest: at
lete Puck Brouwer, zwemmer Wieger Menso
nides, wielrenner Jan Janssen, gewichtheffer 
Piet van der Kruk, schaatsenrijder Menno 
Boelsma en atlete Stella Jongmans. In ver
band met de Olympische Spelen van 2008 is 
dit boek met herinneringen aan en van de zes 
Olympiërs uitgegeven. Van deze zes is slechts 
Jan Janssen - die uiteraard meer bekend
heid verwierf door het winnen van de Tour 
de France in 1968 dan zijn 47st< plaats op de 
Olympische Spelen van Rome in 1960 - een 
geboren en getogen Nootdorper. De rest is 
import, soms al sinds prille jeugdjaren, soms 
op latere leeftijd (en ruim nadat de betref
fende Spelen waren geweest). Voor de echte 
Nootdorper zal dat wellicht weinig uitma
ken: hij is trots op z'n zes Olympiërs. 

Overig 
C.E.G. ten Houte de Lange m.m.v. V.A.M. 
van der Burg, Heerlijkheden in Nederland. Welke 
namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 
1848?, Hilversum 2008, 128 pp., ill.; ISBN 978-
90-8704-080-2 [As]. 

Dit werk over heerlijkheden valt uiteen in 
twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt 
uitgelegd wat heerlijkheden zijn ten tijde 
van de Republiek (1581-1795), wat er gebeur
de ten tijde van de eerste afschaffing (1795-

565 



1814), het herstel (1814-1848) en de definitieve 
afschaffing bij de Grondwet van 1848. Wel
iswaar zijn de heerlijke rechten grotendeels 
afgeschaft in 1848, de heerlijkheden zelf be
staan tot op de dag van vandaag. Daarnaast 
is er een link met het naamrecht (zijn namen 
van heerlijkheden wel of niet onderdeel van 
de geslachtsnaam) en het wapenrecht. 

Het grootste deel van dit boek beslaat het 
tweede deel, waarin de heerlijkheden in lijst
vorm zijn opgenomen. In de inleiding is al 
aangegeven, dat sinds 1841 geen monogra
fieën over heerlijkheden zijn verschenen. De 
lijst is voornamelijk gebaseerd op het Aard
rijkskundig Woordenboek der Nederlanden van 
A.J. van der Aa, verschenen in 14 delen tus
sen 1839 en 1851, dus contemporein met de 
afschaffing van de heerlijke rechten in 1848. 
En juist daar zit het probleem van dit werk. 
De ondertitel suggereert, dat - voortbordu
rend op het werk van Van der Aa - duidelijk 
wordt welke namen van heerlijkheden nog 
gevoerd worden en welke families of perso
nen eigenaar zijn van bepaalde heerlijkhe
den. En dat is niet terug te vinden. Grijsoord 
in Zuid-Holland staat in dit werk te boek als 
eigendom van de familie Steelandt en/of ver
schillende leden van de familie Verspyck met 
als jaartal 1843. Heden ten dage is echter ons 
oud-bestuurslid en oud-gemeentearchiva
ris van Leiden, mr T.N. Schelhaas, heer van 
Grijsoord. De Heerlijkheid Oegstgeest is tot 
1849 eigendom van de gemeente Leiden ge
weest, waarna het is verkocht aan Jhr. D. Th. 
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Gevers van Endegeest. Eigenaar kan dus niet 
de in dit boek vermelde erven A.C. Sweig
holt-Vosmaer in 1845 zijn geweest. Ten slotte 
de heerlijkheid Zoeterwoude. De gegevens in 
dit boek zijn summier: eigenaren waren in 
1610 de stad Leiden en blijkbaar later (geen 
jaartal vermeld) Elout. Zoeterwoude was in
derdaad van 1610-1850 eigendom van de stad 
Leiden. In dat laatste jaar kocht de politicus 
Pieter Jacob Elout de heerlijkheid. Bij Ko
ninklijk Besluit van 14 maart 1854 (nummer 
82) werd Elout in de adelstand verheven met 
het predicaat jonkheer, waarbij de geslachts
naam werd bepaald op 'Elout van Soeter
woude'. De adellijke familie Elout van Soe
terwoude is inmiddels uitgestorven, maar de 
titel Heer van Zoeterwoude berust nog altijd 
binnen de niet-adellijke tak bij Paulus Justus 
François Elout, heer van Zoeterwoude. Uit
eindelijk blijkt de summiere informatie bij 
Zoeterwoude dus min of meer correct, maar 
dat lijkt gezien de aangehaalde literatuur te 
berusten op toeval. Het idee voor dit boek 
lijkt me uitstekend, de uitvoering is echter 
matig. 

CdG 

Aanwinsten 
A.M. C. Evertse-Crince Le Roy (e.a.), Kadastra
le atlas Overijssel 1832, Kampen, Grafhorst, Kam
perveen, Schok/and, Wilsum, Ysselmuiden en Zalk, 
Kampen 2007; prijs€ 30,-(incl. CD-rom). 
P. Kranenberg, Het geslacht Kranenberg, een 
Oost-Groningse familie 1600/2007, Epe 2007. 

Kranen berg 
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Geknipt en gedigitaliseerd 
Een paar jaar geleden is in het Verenigings
centrum (vc) een begin gemaakt met het di
gitaliseren van ruim 18 miljoen(!) familiebe
richten. Een verzameling die, met dank aan 
de vele knippers in het land, nog dagelijks 
groeit. Veel mensen hebben maar nauwelijks 
een voorstelling hoe digitalisering - in dit 
geval - in z'n werk gaat. Dat is snel verteld 
en aanmerkelijk minder snel gedaan. Van 
elk knipsel worden de relevante gegevens 
overgetikt in een door het vc ontwikkeld 
invoerprogramma. Dat overtikken gebeurt 
door, het mag nog wel eens gezegd worden, 
vrijwilligers. Via dat programma komt alle 
tikwerk terecht in een centrale database. Die 
database is van het begin af aan in hetvc voor 
bezoekers beschikbaar geweest. Maar sinds 
kort zijn de op de kop af vijfhonderdvieren
vij ftigd ui zend tweehonderd vierentachtig 
(zo krijgt u een goede indruk hoeveel 554.284 

wel is!) knipsels via internet doorzoekbaar. 
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Daarmee is de toegankelijkheid van deze da
tabase enorm toegenomen. Het geeft maar 
weer eens aan dat het NGv-lidmaatschap ex
tra aantrekkelijke kanten krijgt. 

Maar dat is nog niet alles. Dank zij onze 
knipseldienstmedewerker Teun Goudriaan 
zullen zeer binnenkort de overlijdensadver
tenties uit 18 jaargangen van het nog spring
levende Indische maandblad 'Moesson' ge
knipt worden. Dit periodiek stond voorheen 
bekend onder de namen 'Tong Tong' en 'De 
Brug' . Ook deze knipsels zullen in de eer
der genoemde database worden opgenomen. 
Voor mensen met Indische kwartieren in 
hun genealogie misschien een welkome en 
nuttige aanvulling. 

Ondanks al dit goede nieuws kunnen we 
ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent te 
weten wanneer alle 18 miljoen knipsels gedi
gitaliseerd zullen zijn. Voorlopig is het stre
ven er op gericht om de overlijdensknipsels 
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vanaf 1980 onder handen te nemen. Arian 
Brouwer, hoofd van de Knipseldienst, schat 
dat er, met de huidige snelheid, nog wel voor 
een aantal decennia werk op de plank ligt. 

Over monnikenwerk gesproken! Maar mocht 
u deze monnikenorde willen komen verster
ken, graag. Vrijwilligers voor dit thuiswerk 
zijn welkom dus meld u aan! 

Prijslijst Dienst Bestellingen 
De NGV heeft de volgende artikelen te koop. 
Bestellingen kunnen schriftelijk en via e
mail gedaan worden. Schriftelijk: N G v Dienst 
Bestellingen, Postbus 26, 1380 AA Weesp; 

e-mail: info @ngv.nl. Zie ook de webshop 
op www.ngv.nl/shop/homepage.php. Waar 
voor niet-leden geen prijs is vermeld, is de 
ledenprijs van toepassing. 

Art.nr. Prijzen in€ Leden Niet-leden 
NGv-Publicaties Verenigingscentrum 

80253 Inventaris Heraldisch Archief, 2e herziene druk 
80256 De Contactdienst, van kaartenbak tot Gens Contact 

Gens Nostra, Karel de Grote, bewaarbanden 
80001 Gens Nostra, nummers (tot en met 128 pagina's) 
80000 Gens Nostra: Molennummer(2007) 
80011 Gens Nostra: Dordrechtnummer(2009) 
80002 Gens Nostra: Karel de Grote, 1968 herdruk 
80003 Gens Nosrra: Karel de Grote, deel I 
80004 Gens Nostra: Karel de Grote, deel II 
80005 Karel de Grote, addenda et corrigenda en registers 
80006 Inbindband voor gezamenlijke Karel de Grote-nummers 
80007 Boek: Van Aken naar heden, Karel de Grote, ingenaaid 
80945 Bewaarband Gens Nostra, met boekbinderspelden, geen jaaraanduiding 
80900 Inbind band Gens Nostra met jaaraanduiding(alle jaargangen voorradig) 

Abonnement voor jaarlijks toezenden van de band (per jaar) 

Formulieren 
80400 Proefzending bestaande uit één exemplaar van 15 formulieren 
80404 f4 kwartiers raat: 16 kwartieren, 2-bladig 
80405 f4a kwartiers raar: 8 kwartieren 
80406 f4b kwartierstaat: 32 kwartieren, 4-bladig 
80408 f6 gezinsblad, achterzijde in de breed re (landscape) 
80409 f6a gezinsblad, achterzijde in de lengte (portrait) 

CD-DVD 

80261 co 1200 kwartierstaten uitgegeven t.g.v. 60 jaar NGV (2006) 
80262 DVD Gens Nosrra 1946-2005, 60 jaargangen 
80263 CD Hertogen van Brabant, afstammingsreeksen (2006) 

Fotokopieën 
Vaste kosten per bestelling 

80500 Fotokopieën, per stuk 
80501 Fotokopieën bidprentjes (alleen voor leden) per stuk, 

zie ook bij Collecties Verenigingscentrum op www.ngv.nl 

Computerprogramma 

5,00 
1,50 

3,50 
12,00 

12,00 

3,50 
3,65 
3,65 
3,85 
4,60 

34,00 
6,20 
4,20 
4,20 

4,00 
0,30 
0,20 

0,40 
0,20 

0,20 

10, 00 

17,50 
10,00 

4,00 
0,50 
0 , 50 

15,00 
25,00 
15,00 

81026 Genealogisch programma GensDaraPro versie 2.8, genealogische software geschikt 60,00 70,00 
voor Windows 95/98/2000/ 2000NT /xP/Vista, incl. handleiding en support 

81028 Handleiding GensDaraPro versie 2.8 12,50 
81027 Update GensDataPro versie 2.8; alleen te bestellen door overmaken van dit bedrag 

naar ING Betaalrekening 3639286 met vermelding van co-nummer 10,00 

co-rom 
83007 co-Genealogie 003 klapper voor Windows en 345 bronbestanden 
84001 co-Public Domain/Shareware/Demo's en Gens Data jaargangen 1983-2000 

20,00 
6,oo 

25,00 
8,oo 
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Geen Zoeklicht in 2010 

Recent heeft de Stichting Zoeklicht te Nij

megen vragen gekregen of al ingetekend 

kan worden op Zoeklicht 2010. Helaas moe

ten we aan belangstellenden meedelen dat 

het bestuur van de St ichting besloten heeft 

met Zoeklicht 2005 de vijfjaarlijkse reeks 

te beëindigen en de Stichting op te heffen. 
De publicatie van bronnen, zoals in de zes 
verschenen Zoeklichten, zal digitaal worden 

voortgezet op de website van het Regionaal 

Archief Nijmegen. 

urn activiteiten ontplooien waaronder onge

twijfeld een gedrukte uitgave. Voor inlichtin

gen en eventuele intekening op een dergelijke 

uitgave kan men zich richten tot de secretaris 

van de afdeling:}. Ren gers, Avondster 29, 6661 

PR Elst, e-mail: j.rengers @wanadoo.nl. 

Velen betreuren het verdwijnen van deze 

serie boeken, temeer daar in 2010 de afdeling 

Kwartier van Nijmegen juist haar 40 jaar be

staan herdenkt. De afdeling zal bij dit jubile-

Er zijn (behalve de delen die uitverkocht 
zijn) nog exemplaren uit de se rie Zoeldich

ten verkrijgbaar bij de penningmeester van 

de Stichting Zoeklicht, P.W.G. Peters, e-mail: 

zoeklichtnij megen@hotmail.com of pwgpe

ters @planet.nl. Eveneens bij N.A. Hamers te 

Malden, voorzitter Stichting Zoeklicht, tel. 

024-3580735, e-mail: n .a.hamers @hetnet.nl. 

Nieuwe leden 

132613 dhr P.P. L. Bloemen, Peterskamplaan 80, 7576 TJ Oldenzaal 
132614 dhr A. TH.M. Verhaart, Provincialeweg 15, 4494 NA Geersdijk 
132615 dhr J.J.K. Daemen, Koningin Astridlaan 7, B-2920 Kalmhout, België 
132616 dhr R. L.J. M. Mulkens, Telderskade 34, 2321 TE Leiden 
132617 dhr P.C. Buyk, Feithlaan 34, 4707 JM Roosendaal 
132618 dhr W.P.J. Schramade, Yweinstraat 5, 5625 ES Eindhoven 
132619 dhr H. Stoel, Beringstraat 24, 7532 CP Enschede 
132620 mw W.H.J.M. van Daalen, Adriaan Banckertsingel 13, 5224 HM 's-Hertogenbosch 
132621 dhr T.J. M. Steijn, Ereprijshof 18, 3991 G v Houten 
132622 dhrH.J. Knijp, Kervel 1, 8101 HE Raalte 
132623 dhr S.G. Kalverdijk, Patrijsakkers 17, 1852 EN Heiloo 
132624 dhr D. Arkema, Colombiahof 31, 2622 AD Delft 
132625 dhr J.G. Wie bes, Krelagestraat 84, 2163 Je Lisse 
132626 mw C.M. Elsen ga, Sijgersmaheerd 49, 9737 VE Groningen 
132627 dhr A.J.H.M. Prinsen, Kerkstraat 11, 4581 BV Vogelwaarde 
132628 mw J.A. Vergers-Piers, Salv. Allendestraat 28, 2033 CAHaarlem 
132629 dhr A.G. Hengeveld, Kervelstraat 32, 7383 XP Voorst 
132630 dhr H.T. M. Deckers, Jan van Goyenstraat 12, 6464 AZ Kerkrade 
132631 mw J.L. Stam,Jaagweg 1, 1145 PT Katwoude 
132632 dhr E. Beijer, St. Maartenslaan 74, 6039 BM Stramproy 
132633 dhr L.W.J. Hartman, Tsjibbe Geertswei 15, 8915 HJ Leeuwarden 
132634 dhr J. Arends, Weegakker 74, 3851 MD Ermelo 
132635 dhr J. H.T. Flint, Lage Giessen 21, 4223 SH Hoornaar 
132636 dhr J. de Vos, Peetersdreef 218, 3562 CJ Utrecht 
132637 mw C. Groenendal, Eelerberg 57, 3825 BD Amersfoort 
132638 mw A.D. Denis, Allee Verte 13, B-4840 Welkenraedt, België 
132639 dhr D. Kuhlman, Kaartmakersring 24, 5641 VG Eindhoven 
132640 dhr R. Hofstee, Merellaan 919, 3145 GJ Maassluis 
132641 dhr P.D. As, Pompenburgsingel 32, 3135 P s Vlaardingen 
132642 dhr J. Versluis, Heckemerstraat 33, 1962 WK Heemskerk 
132643 dhr H.J.C. Ger hards, Nijlstraat 60, 1148 NX Purmerend 
132644 dhr M. Schurg, Haven 2, 3274 BRHeinenoord 
132645 mw R. Norp-Kruiderink, Reijmerinkstraat 34, 3815 MHAmersfoort 
132646 dhr drs. J. Schol te, Leeuwerikstraat 13, 3853 AA Ermelo 
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Agenda 
1-okt 20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 

Gemeentearchief in Gemeentehuis, Bergstraat 4, Ede 
Lezing door Peter van Beek: De digitalezoekmogelijkheden bij het archief. 

10-okt 13.00 uur.AfdelingTwente 
Stefans-Hof, Grotestraat 207, hoek Stationsstraat, Borne 
Lezing door Wil Schackmann: Twente en de landbouwkoloniën. 

13-okt 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn e.o. 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door de heer G. B. M. Delaha ye: De Vaderlandse geschiedenis in het eerstemillennium-herschrijven? 

13 -ol<t 20.00 uur. AfdelingAmersfoortc.o. 

Jongerencentrum De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden C. 
Lezing door Wil Schackmann: Amersfoortse wezen naar de Drentse proejkoloniën. 

13-okt 20.00 uur.Afdeling Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Lezing door de heer M. Spruit: Digitaal archiveren van genealogische documenten. 

13-okt 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door drs. M. Zoeteman-van Pelt: Voorouders met een academische titel. 

14-okt 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum 'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar-Zuid 
Lezing door de heer K. Bant: Praten over Westfriese families. 

14-okt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door mevrouw Dorenbosch: Bevolkingsregister. 

14-okt 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
EvL kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door Jos Kaldenbach: Het King's German Legion (1803-1815), een Europees geallieerd leger. 

15-okt 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Lezing door de heer drs. J. P.C. M. van Hoof: Genealogisch onderzoek naar militairen. /J 

17-okt 10.30 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Meiveld 2, Veldhoven 
Genealogisch spreekuur in de Veldhovense bibliotheek. 

17-okt 13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14, Rolde 
Lezing door Jan Lim pers en Jan Netel beek: Aldfaer, wat kan het allemaal? ;q 

17-okt 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door Jan Faber en Jelle Hoeks tra: Het Bevolkingsregister 1848-1940. 

20-okt 19.30 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
Lezing door Jos Kaldenbach: Een Europees geallieerd leger. N 

20-okt 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer A. H . G. Verouden: Belastingen en het belang voor genealogisch onderzoek. 

22-okt 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door mevrouw dr. Ingrid van de Vlis: De Stationsbuurt in Delft. 

28-okt 20.00 uur.Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum 'De Schakel', hoek Schoterweg/ Pijnboomstraat, Haarlem Noord 
Lezing door mr. drs. H.L. F. du Corbier: De Hugenoten. 

30-okt 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door ir. R.A.J. Dix: Verervingfamilienaam in de vrouwelijke lijn. !1 

31-okt 14.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Jongerencentrum De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden C.: Computergenealogie. 
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Het portret van ... 1 

[Rinnert Hogendorf en Tietje Hes] 
DOOR}AN S. WOLF 

Rinnert Hogendoif, geb. Franeker 20-8-1840, boerenarbeider, voerman, overl. Groningen 1-2-

1900 (Ganzevoortsingel), zoon van Fredrik Hogendorf en Berber Ploeg, tr. Aduard 10-3-1866 

Tietje Hes, geb. Oostrum 11-10-1840, over 1. Groningen 11-2-1902 (Zoutstraat), dochter van Ton
nis Hes en Frouwke van der Gulden. 

Rinnert was boerenarbeider en komt in dienst bij Klaas de Boer te Oostum, van wie hij een 
landarbeidershuisje huurt voor fl 40,00 per jaar. Ze wonen naast de NH-Kerk, waarvan hij de 
klok luidt als het nodig is, hoewel hij gereformeerd is. In Groningen vindt hij werk als voer
man. Het huis in Groningen, de helft van een twee onder één kap, staat er nog, maar het ge
heel is later samen gevoegd tot één huis. Hier werd onder andere mijn grootmoeder geboren. 

De foto is gemaakt door H. Sanders & Co uit de Hoogstraat te Groningen. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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archiefnieuws 
Wie een kuil graaft voor wat anders ... 

DOOR PETER MIEBIES 

... moet goed b edenken wa r de gevolgen kun
nen zijn. Want wat zou u denken als u op 
een goede (lees: kwade) dag hoorde dat het 
Stadsarchief van Amsterdam aan de Vijzel
straat was ingestort doordat de aanleg van 
de Noord-Zuidlijn wat onbedoelde bijeffec
ten had? Als cultuurminnend mens zou u dat 
toch wel als een schok ervaren, nemen wij 
aan. 

Hi storisch 
Archief 

•••• Gro ndw aterd ruk 

Met zo'n schok werden de inwoners van Keu
len geconfronteerd toen zij op 3 maart j.l. 
hoorden dat het Historisch Gemeentearchief 
was ingestort. Oorzaak: een breuk in de bo
dem van de aangrenzende bouwlocatie van 
de 'U-Bahn' waardoor het gebouw letterlijk is 
omgevallen. Dank zij de tegenwoordigheid 
van geest van een paar archiefmedewerkers, 
die verdachte geluiden juist en snel inter
preteerden, wisten alle bezoekers het archief 
binnen drie minuten te verlaten. In belen
dende huizen vielen helaas wel slachtoffers. 
Op de zes ingestorte etages was in totaal 26 

kilometer archief opgeslagen. Dat lag nu al
lemaal tussen het puin. Wel kon veel materi
aal in een onbeschadigd gebleven deel van de 
kelder gered worden. Daar werd op de avond 
van die 3 dc maart al een begin mee gemaakt. 

Kort daarna begonnen zo'n 3 0 0 (!) archief
medewerkers, leden van de vrijwillige en be
roepsbrandweer, mensen van de Duitse tech-

568 

nische hulpdienst (THW) en medewerkers 
van een sloopbedrijf met het uitzoeken van 
wat er nog aan historisch materiaal te redden 
was. Veel hulp werd ook geboden door men
sen van andere archieven uit bijvoorbeeld 
Nordrhein-Westfalen, maar ook uit Neder
land. 

Een van de eerste maatregelen bestond uit 
het overkappen van de puinhoop om de ar
chiefrestanten tegen regen te beschermen. 
Vervolgens werd al hetgeen nog als archief
restant herkenbaar was, met blote handen 
uitgezocht en in kartonnen dozen gedaan. 
In een school aan de overkant van de straat 
werden die door archivarissen, restaurateurs 
(niet de culinaire variant van deze beroeps
groep) en vrijwilligers verder behandeld. Dat 
was trouwens nog een riskant karwei omdat 
ook voor instorten van die school werd ge
vreesd. 

Een eerste selectie betrof vochtige, en vaak 
natte archiefstukken die onder het grond
waterniveau terecht waren gekomen. Die 
stukken werden in speciale verpakking naar 
koelhuizen elders gebracht om later verder 
behandeld te worden (bijvoorbeeld vriesdro
gen). Droge stukken werden door medewer
kers zoveel mogelijk geïdentificeerd, geregi-
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streerd en in een voorlopige opslag onderge
bracht. 

In de tussentijd werd continu puin afge
voerd, puin dat na afvoer nogmaals op ar
chiefrestanten werd onderzocht. Geen ge
ring werkje wanneer u weet dat tegen eind 
april al 900 m3 puin verwijderd is. Bij dit 
puin zaten ook nog resten van de ook inge
storte aangrenzende huizen. Dus ook privé
eigendom,nen daaruit dienden ges orteerd cc 

worden. 
In een later stadium werd weer een on

derscheid gemaakt tussen natte, vochtige en 
klamme stukken, die elk weer een eigen be
handeling kregen. Met name bij deze stuk
ken loerde het gevaar van aantasting door 
micro-organismen (schimmels e.d.). 

Gebleken is ook dat verrassend veel stukken 
slechts in geringe mate, of zelfs helemaal niet 
beschadigd waren. Dit wordt toegeschreven 
aan bepaalde typen archiefdozen, onder an
dere de zogenaamde Kölner Kartons, die sinds 
de zeventiger jaren gebruikt werden, karton
nen dozen die kennelijk tegen een 'stootje' 
kunnen. 

Al dit werk is in belangrijke mate verricht 
door vrijwilligers. Elke dag weer, met twee 
ploegen van elk 40 tot 60 personen. Omdat 
vrijwilligers niet over ongelimiteerde hoe
veelheden vrije tijd beschikken, is de aard 
van de werkzaamheden betrekkelijk eenvou
dig gehouden. Op die manier is het moge
lijk om zo veel mogelijk mensen zo efficiënt 
mogelijk (zonder veel en ingewikkelde in-
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structies behoeven te geven) in te zetten. Het 
zal duidelijk zijn dat er tijdens al deze werk
zaamheden toch veel kennis van zaken nodig 
was. Gekozen is om elke ploeg te plaatsen 
onder leiding van een dienstdoend archivaris 
en een d.d. restaurateur. Deze werknemers 
van het Keulse archief hadden voldoende 
parate kennis om te beslissen wat er met be
paalde stukken moest gebeuren of om stuk
ken ce identificeren. 

Tijdens het hele bergingsproces is een een
voudig nummersysteem gebruikt om stuk
ken (letterlijk!) te identificeren en op te slaan. 
Al deze gegevens zijn ingevoerd in een data
base die later weer zal dienen om een syste
matische reconstructie mogelijk te maken. 

' .- - ... .::, .. .:i.- ~ __ .,.,._. - ·- --~-···--- -~·- ... ----- ~-
w- ·- ~ ;__;;,- ,.; ;;;,.y- -~ l-':.·· 
,.. -. ~"~~- ~-- ... ~, _ 
•• ,,. - ~ i;.w -

/ 4 ! '1&' ... -
Hoewel sinds het plaatsvinden van de ramp 
zes maanden zijn verlopen, en enorm veel 
werk is verricht, moet het meeste nog komen. 
Ondertussen is verder assistentie vanuit het 
buitenland op gang gekomen. Dat zal men 
goed kunnen gebruiken want praktisch de 
gehele collectie zal moeten worden schoon
gemaakt, gerestaureerd en/of gerepareerd. 
Een monnikenwerk van de eerste orde maar 
in Keulen heeft men er alle vertrouwen in 
dat de archiefbezoeker op enig moment in de 
toekomst het overgrote deel van de collectie 
weer zal kunnen aanschouwen. 

Volgens het ontwerp van de Noord-Zuid
lijn zullen in Amsterdam onder de Vijzel
straat twee tunnels geboord worden op korte 
afstand van het Stadsarchief. Dat dit niet 
zonder risico's is, mag na de gebeurtenissen 
in Keulen als bekend worden verondersteld. 
Een gewaarschuwd metro-aanlegger telt voor 
twee. Dus in Amsterdam zal het zo'n vaart 
nietlopen, toch? 

[Amstelland 75, augustus 2009, 
pag.49-51] 
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Zuidoost-Utrecht 

Mijlpaal genealogische website 
Op 20 december 2008 bereikte de website 
www.genealogiezuidoostutrecht.org 
een mijlpaal. Alle openbare akten van de 
burgerlijke stand waren toen ingevoerd en 
raadpleegbaar. In totaal gaat het om ruim 
626.000 namen uit de jaren 1811 tot 1950. Zo
als bekend, zijn op deze site genealogische 
basisgegevens van inwoners van het Krom
me-Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug te 
vinden. Het gebied dus van het gelijknamige 
Streekarchief te Wijk bij Duurstede. Sinds de 
lancering in juli 2003 droeg het bezoekers
aantal van de site bijna 300.000. 

Grotendeels verwerkt zijn ook de gege
vens uit de Doop-, Trouw en Begraafboe
ken van vóór 1811. Daarbij gaat het om ruim 
270.000 (vaak moeilijke leesbare) namen van 
personen die werden gedoopt, begraven of 
die trouwden in de kerk of voor het gerecht. 
Tenslotte zijn er nog bijna 19.000 namen uit 
de Memories van Successie te vinden. Alles 
bij elkaar bevat de website de basisgegevens 
van 915.000 personen uit de regio. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers kon dit resultaat 
worden bereikt. 

[Hans van der Linden, Het Kromme
Rijngebied 43 (2009), nr.1, pag. 26] 

Website Regionaal Archief Nijmegen uitgebreid 

Vanaf 15 juni is de website van het Regionaal 
Archief Nijmegen (RAN) uitgebreid met een 
nieuwe zoekmogelijkheid. Bezoekers van 
onze site kunnen nu van thuis uit een groot 
deel van de zogeheten nadere toegangen 
van het RAN raadplegen. Voorheen moesten 
onderzoekers hiervoor naar de studiezaal 
aan de Mariënburg komen. De nadere toe
gangen bevatten gedetailleerde informatie 
over personen, locaties en dergelijke zaken 
vanaf circa 1600. Deze informatie is onder 
meer afäomstig uit kerkelijke doop- trouw
en begraafboeken van vóór de invoering van 

de burgerlijke stand in 1811, en bestekteke
ningen van bouwwerken uit de periode 1873-

1941. Vele tientallen vrijwilligers van het 
RAN werken al jarenlang hard aan het toe
gankelijk maken van deze archiefbronnen. 
De nadere toegangen vormen een ware Fund
grube voor genealogen, onderzoekers en an
dere belangstellenden. Op dit moment zijn 
al meer dan 400.000 records beschikbaar. De 
URL is: www.nijmegen.nl/archief. 

[Archievenblad ( 119) 2009, 

juli 2009, pag. 6] 

Zeeuwen Gezocht 

De genealogische gegevens die het Zeeuws 
Archief aanbiedt via internet, de website 
www.zeeuwengezocht.nl worden steeds 
meer in publicaties als bronvermelding ge
bruikt. Dat is een goede zaak, alleen merk ik 
dat dit onvolledig is en dat dit bij toekom
stige onderzoekers alleen maar vragen zal 
oproepen. Ik kom als bronvermelding vaak 
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tegen '!SIS'. Dat is niet juist. Ik adviseer om 
de omschrijving 'Zeeuw Archief, database 
Zeeuwen Gezocht' te gebruiken. 

[L.M. Hollestelle, Van Zeeuwse Stam, 
Zeeuws Genealogisch Tijdschrift, 

nr.143, dec. 2008, pag. 210] 
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rubrieA signalering 
Herman Reinderink, 'Genealogisch onderzoek geslacht Rein
derink', in: Old Nee, Historische Kring Neede 2008, nummer 71, 
pag. 9-37. 

De genealogie start met Gerrit Reinerink, zoon van Hendrik 
Rienerinl<, die op 17 april 1774 te Goor trouwt met Geertruid 

ter Welle, dochter van Gerrit ter Welle en Trijntjen Finkers. 
Uit hun oudste zoon Toone (1779-1822) ontstaat te Neede de 
familietak Reinderink en uit hun jongste zoon Hendrik Jan 
(1782-1847) te Lonneker en omgeving de familietak Reinders. 

De auteur beschrijft hoe hij met het onderzoek is begonnen, 
allerlei bijzonderheden van verschillende leden Reinderink en 
Reinders en de invloed van enkele boerderijnamen ten noor
den van Neede, te weten: Peppelenbos, Den Tuut'n, Heuver
horst en 'n Pingel. Het geheel is verluchtigd met 38 zwart/wit 

OLD NEE 

Historische Krin~ Neede 

foto 's. Op het eind volgt een genealogisch overzicht Reinderink/Reinders van de eerste vijf 
generaties en twee van de zesde generatie (gemaakt met GensDataPro). Het onderzoek van 
de auteur leidde tot zijn boek: H. Reinderink, Geslacht Reinderink-Reinders; geschiedenis van een 
bijzondere familie, Zutphen 2008, ruim 400 pagina's. 

Machiel Bosman, Elisabeth de Flines. Een onmogelijke liefde in de 
achttiende eeuw, Amsterdam 2008, 160 pp., ill.; ISBN 978 90 253 
6362 8 (verkrijgbaar in de winkel voor€ 17,50 ). 

Het artikel van Gilbert de Flines, 'De dramatische geschie
denis van Elisabeth de Flines (1681-1746)', in: Gens Nostra 46 
(1991), pagina's 17 tot en met 27, is de basis voor dit boek. Wan
neer eind 1700 Elisabeth de Flines, dochter van een steenrijke 
Amsterdamse koopman, ervandoor gaat met vaders knecht, 
Eduart Back (1684-1741), is dat het begin van een verbeten con
flict tussen Elisabeth en haar vader. Haar vader laat haar onge
wis van een grote erfenis van haar vroeg overleden moeder. Uit
eindelijk trouwt ze op dringend verzoek van haar vader begin 
1704 met Adriaan Penterman (1679-1713) en gaat in Friesland 
wonen, alwaar ze acht kinderen krijgt. Als ze daarna terugkeert 
naar Eduart Back, met wie ze 1701 al een voorkind Maria had, 

\l ,\C 1111: 1. 1\0', ,\! :\" 

8/isabeth d 

J1lines 

~ 

krijgt ze van hem tussen 1715 en 1718 buitenechtelijk nog drie kinderen. 
Op basis van rechtbankstukken reconstrueert de auteur het familiedrama. Het is een mee

slepend vlot geschreven verhaal, volledig op feiten gebaseerd: de verantwoording beslaat 32 
pagina's. 

Voor het overzicht van de familie en de in het boek genoemde personen is het handig Gens 
Nostra 1991, pagina 25, ernaast te leggen. 

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

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 
Amstel Mare (www.historischamstelveen.nl), 
jg. 20, nr. 1, maart 2009. Monumenten in Amstel
veen: Wester Amstel [buitenplaats; drie bijdra
gen]; P. van Scha ik: Het gemeentewapen; J. M. Pekel
haring: Rimpelingen in het dorpse leven. 

Amstelodamum, 99e jaarboek (2007). C.L. Verkerk: 
Schout Claes de Grebber en de Hoekse machts
overname in Amsterdam (1441-1445); G. van Tus
senbroek: Joost Janszoon Bilhamer (1521-1590), 
landmeter en ingenieur; aannemer en beeld
houwer; H. Battjes: Het netwerk van Hendrik de 
Keyser, rederijker en lootjesverkoper [1565-1621, 
architect; hij verkocht in 1616 loten aan familie
leden, collega's, kunstbroeders, buren en andere 
bekenden; de rijmpjes op de loten en bijzonder
heden over de makers]; B. Gerlach: Eduard Cuy
pers en Amsterdam, de eerste vijfentwintig jaren 
[Roermond 1859 - Den Haag 1927, architect]; R. 
Blom: Anarchisten en radicaal-socialisten in Am
sterdam. Harm Kolthek en de oude Socialistische 
Partij [geb. Westerbroek/Hoogezand 1872; exm. 
Van Eerden]. 

Idem, 10oste jaarboek (2008). W. van Bennekom: 
Bij het honderdste jaarboek; B. Bebel/G. Vermeer: 
Amsterdam en haar problematische verhouding 
met het Centraal Station; P. van Reijen: Mozart 
in Amsterdam. Over componeren, uitvoeren en 
uitgeven [1765-66]; I. Matthey: 'Dit kan er wel in 
blijven' . Toneel- en operacensuur in Amsterdam, 
1827-1866 [censors van kleine schouwburgen: Je
ronimo de Vries (1818-1880) in de jaren 1836-44, 
zijn broer Abraham de Vries (1817-1879) in de jaren 
1844-49, Théophile van Hoorn (1808-1870) vanaf 
1849, Nicolaas Willem Berlage (1824-1887) van
af 1854, en officieus Abraham Zubli (1827-1857) 
sedert 1854; redenen voor afwijzing en aanpas-
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sing, handhaving van regelgeving, protesten; 
burgemeester Cornelis Fock (1828-1910) maakte 
een einde aan het vooraf censureren]; N. van den 
Berg: Het vriendenboek van Bartholomeus Ru
loffs. Een cultureel netwerk uit het einde van 
de achttiende eeuw [1741 Amsterdam 1801 (exm. 
Vahlfeldt), o.a. organist, orkestmeester, violist, 
componist; met vermelding van de 124 bijdragen 
in dicht- of proza vorm en 14 tekeningen]; l:'. Col-ijn: 
Amsterdamse graanhandel, 'sincere' katholieken 
en keizer Karel V. Over de politieke context van 
Cornelis Anthoniszoons gezicht in vogelvlucht 
op Amsterdam [1538; o.a. ontwikkeling van het 
stadsgezicht in vogelvluchtperspectief; stadspor
tretten met een representatieve en juridische of 
politieke functie]. 

Archievenblad, jg. 113, nr. 4, mei 2009. I.C. Blasc
zyk: We hebben het in Keulen horen donderen 
[verslag van herstelwerk]; I. Koch: De broodjes
zaak: mag het of mag het niet? 

[van 1939 tot 1994 hielden gemeenten de 
bevolkingsadministratie bij op persoons
kaarten. De gemeente Amsterdam heeft de 
kopieën hiervan (de zgn. archiefkaarten, 
bewaard in metalen doosjes, bijgenaamd 
'broodjes') in 2006 laten digitaliseren en 
indexeren. Hierna werd een machtiging 
aangevraagd om de archiefkaarten te mo
gen vernietigen. Het verzoek werd afgewe
zen o.a. omdat 'de huidige kwaliteit van het 
e-depot nog niet dusdanig is dat er voldoen
de zekerheid is dat de digitale informatie 
duurzaam kan worden bewaard'. De recht
bank oordeelde het beroep ongegrond. De 
originele archiefkaarten mogen voorlopig 
niet vernietigd worden]; 
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I. Deserno: Een delicaat evenwicht. Toegang tot do
cumenten en het recht op bescherming van per
soonsgegevens [spanning tussen beide rechten]; 
Het archiefbestel: reacties van veldspelers; R. van 
den Belt: Methadon in het archief. Het bewaren 
van een steekproef van cliëntendossiers [gevormd 
door de GG&GD, ontstaan bij de methadonver
strekking 1979-2003]; Een nieuwe methode van 
waardering en selectie (deel 4); F. Smeets: Over de 
(waan)zin van het dragen van handschoenen; H. 
BerendeJP. Sijnhe: Eric Ketelaar [interview t.g.v. 

zijn afscheid als hoogleraar]. 
Idem, jg. 113, nr. 5, juni 2009. Ch. Jeurgens: En

compass en de archieven uit de koloniale peri
ode. Krijgen we archieven weer aan de praat?; De 
beeld bank van het Gemeentearchief Hoogezand
Sappemeer [ www.hoogezand-sappemeer.nl]; 
]. BiemansfB. Yap: De Wet bescherming persoons
gegevens: een vloek of een zegen?; M. Lulofs: Priva
cy in het geding? De Wet bescherming persoons
gegevens (Wbp) en de ontsluiting van archieven 
door publieke archiefdiensten; Een interview met 
Theo Thomassen (1950). 

De Bewaarsman (www.historischekringhoog
land.nl; secr.: G. van Piggelen-Voskuilen, Le 
Corbusierstraat 10, 3822 EA Amersfoort; lidm. 
€ 12,50 p.j.), 15e jg., no. 1, april 2009. L. Keizer: 
Jeugdecho. Een braaf jongerenblad uit de jaren 
vijftig; G. van den Beid-van Willigenburg. Jeugdher
inneringen [Gerrie van Willigenburg (geb. 1918; 
exm. Ebing) en de freules Van Tuyll van kasteel 
Coelhorst];J. Penterman: Eggenkamp. Een familie 
van rietdekkers [sinds 1827; Johan Heinrich Eg
genkamp (ca. 1760-1817), tr. Anna Negbering, 
te Zwillbrock (Vreden); zoon Willem (1797-1870) 
tr. 1829 Elisabeth van de Fijnegeer; nageslacht]; 
Bronswerkers in Hoogland (2). 

1 
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Bie c Schilde (Historische Vereniging voor de dor
pen Hellum, Siddeburen, Steendam en Tjuchem; 
secr.: D. Wiersma, Noorderholt 33, 9628 BV Sid
deburen; lidm. € 16,50 p.j.),jg. 9, nr.1, april 2009. 
Reint Dijkema - Verzetsheld 1920-1944 (deel vu, 
slot); Twee Jannen, één motor [interview met Jan 
Vegter]; J. Steenhuizen: De familierelatie tussen 
Jan Brons, stichter van de Bronsmotorenfabriek 
te Appingedam en Wolter, Jan en Trijntje Brons, 
stichters van 'Groot Bronswijk' te Wagenbor
gen [s tan1n-1en :i.f van Wessel Jurjcns, kleennaker 

(over!. Wagenborgen 1809) en Hilke Jans (over!. 
ald. 1814)]; J. Hammenga: Simon van Hasselt, on
derwijzer en dichter (1900-1943). 
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De Brabantse Leeuw (http://www.erfgoed
brabant.nl), jg. 58 (2009), nr. 1. W. Cöp: Lambert 
Mattheussoen (1500-1581). Ruim 35 jaar ('s heren) 
schepen van Drunen [tr. (1) Lijske Peter Keijsers, 
tr. (2) Marie de Beer, tr. (3) Marike Goderts; en 
nageslacht]; Verv. Van Berckel in wol en laken. 
De Bossche textielhandelaars [16e-17e eeuw]; A.J. 
Stasse: Genealogie Van Diependael. Een nieuwe 
tussenstand [Willem Jan Willems van Diependael, 
van Princenhage, 1557 poorter van Breda, over!. 
1579, tr. 1561 Jenneke Cornelis Goden Joris (van 
den Broeck); nageslacht; fragment Van Diepen
dael te Grave (afk. van Warmenhuizen), 18e eeuw]; 
A.M. Bosters: De Wit in Brabants Westhoek. De 
oudste generaties [Jan de Widts te Steenhuijsen, 
tr. Digne Poortgoet, met zoon Thijs vermeld in 
1559; nageslacht]; M.M.M. Horsten: Zes generaties 
Horsten in Dongen [oudst bekende: Heyn Peter 
Horsten tr. Juetken N.; 15e-16e eeuw]; Verv. Otto 
Becanus. Stamboom Otten [16e-17e eeuw]; Verv. 
Hof Bruheze [Verlegh en Houtepen verkoch
ten het goed in 1671 aan Abraham Leclerq, Van 
Griensven (1676); Over de familie Houtepen, 17e 
eeuw]; Aan v. Brocatus [Brouchatus, Brucatus]. 
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Idem, 2009, nr. 2. L. Adriaenssen: Van Susteren. 
Bossche bierbrouwers, Iberische kooplieden, Am
sterdams-Antwerpse bankiers [oudste bekende: 
Peter Frans Corneliss van Susteren, poorter van 
Den Bosch 1577, tr. Merken Eduwaert Wellens]; 
A.C.M. Neggers: Wouter van Elmpt, schout van 
Oirschot en zijn familie [15e-17e eeuw]; Verv. Lam
bert Mattheussoen (1500-1581 [schepen van Dru
nen]; Verv. Hamers [te Tilburg; 19e-2oe eeuw]; 
Verv. Otto Becanus [Otten; 17e-18e eeuw]; Verv. 
Horsten [16e-17e eeuw); Aa n v. Van Weesp, 

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stich
.ti.ng (hugenotenstichting@hetnet.nl; contr. 
min.€ 15,- p.j.), 33/34e jg. (2998-2009). Johannes 
Calvijn, 1509 Noyon - 1564 Genève [familie, stu
die, levensloop]. 

Burgerzaken & Recht, 16e jg., nr. 3/4, maart/april 
2009. De GBA als basisregistratie in 2010; Wakker 
worden alstublieft! (last call). De Wet dwangsom en 
beroep niet tijdig beslissen, deel 2; 123456789-huwe
lijk [een paar wil trouwen op 7 augustus 2009 om 
12:34:56 uur; www.vlaardingen.nl/trouwen]. 

Bussums Historisch Tijdschrift (www.histo
rischekringbussum.nl; secr.: K. Oosterom; 
Documentatiecentrum, Huizerweg 54, 1402 
AD Bussum; contr. min. € 15,- p.j.), jg. 25, nr. 
1, april 2009. J. van Welsen : De Brigade Bussum 
van de Koninklijke Marechaussee; N. Krijnen-van 
Gog: De Rozenboom, deel 3 [Jacobus G.J. Majoor 
verkocht het hotel in 1919 aan Johannes Th.M. 
Zweesaardt (over!. 1940); exploitanten: Hen
drik Arkenbout (1945-52), Marten Castelein uit 
Leeuwarden (1953-71)]; M. Heyne: De Naarder en 
Bussummer Eng vóór 1902; K. Oosterom: Het Dolle 
Kerkje [gebouwd 1891]. 

De Croosduyker (Oudheidkundige Vereniging 
Landsmeer), nr. 19, jg. 10, voorjaar 2004. Uit
treksel van de memories van de in 1877 geboren 
Purmerlander timmerman Gerbrand Kat; Lex 
Bol genaamd Goede verhaalt over zijn grootou
ders; Boerderij van Gerri t Oostindië [Hil (1666), 
Jongejan (1673), Kappendijk (1763), Stark (1766), 
Meijn (1777), Beijer (1794), Draak (1836), De Geus 
(1880), Oostindië (1918)]. 

Idem. nr. 20. najaar 2004. 1994-2004. Een 
bloemlezing van 10 jaar verzamelen. De Oudheid
kundige Vereniging Landsmeer. Een samenvat
ting van activiteiten en gebeurtenissen van de 
afgelopen 10 jaar van haar bestaan [met heel veel 
fotomateriaal dat op tentoonstellingen te zien 
was]. 
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Drents Genealogisch Jaarboek (Postbus 243, 9400 
AE Assen; www.dhv-drenthe.info), Jaarboek, 
jg. 15 (2008). W ten Kate: Genealogie Steenbergen 
op Zuidwolde [pleidooi voor afstamming uit de 
familie Van Echten (fragment met vier genera
ties, 13e-15e eeuw); Genealogie Steenbergen, 14e-
15e eeuw]; C. de Graaf!H. Homan Free: De schuiten 
van Drenthe (5) [zeven kwartierstaten met vijf 
generaties van: Henricus C. Prins (1754-1817; 
-, Olffen, Bloemers, Hidding), Arent Danne
bergh (geb. 1696), Willem Hidding (1730-1788; 
-, Wildervanck, Hemsinck, Hoorn), Albert van 
Cuyck (1655-1705; -, Van der Veen), Pierre Ketel 
(ca. 1641-1688; -, Slotboom, Piers, N.N.), Albert 
Steenbergen (1751-1812; -, Steenbergen, Ten Heu
vel, Van Dashorst), Johan Struuck (1696-1737; -, 
Mauricks, Van Asselt, N.N.)]; T. Thalen: Het be
graafboek van Koekange. Ouderdom en ziekte in 
een Drents dorp tussen 1762 en 1781;]. W van Hoorn 
(t 2008)/R. Sanders: Het geslacht Marissen afkom
stig uit Rolde [Claas Marissen, vermeld te Loon 
1742, 1748, tr. Aaltje Hendriks; nageslacht]; A. 

van der Laan/S.G. Hovenkamp: Cremers en Smitsen 
te Emmen. Herbergiers, geen smeden [in beide 
families valt op de voornaam Remmelt; vermoed 
wordt dat ze tot dezelfde stam behoren; genea
logie Cremer(s)/Kremers, eind 16e-19e eeuw; en 
fragment Smits/Oldesmits,17e eeuw]. 

Geestgronden (Egmond), jg. 9, nr. 1, april 2002. 
C. Blaauboer: Uit de beginjaren van de Prins Hen
drik Stichting [uit bewaard gebleven stukken van 
penningmeester Cornelis de Groot (1831-1919)]; 
Roodenburch in Egmond [Jan Hendriksz Vakks 
ontving in 1625 een morgen land (Roodenburch) 
in leen en noemde zich er naar]; B. Hummel: Ds. 
Johan Picardt en Egmond. 
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Idem, nr. 2/3, aug. 2002. C. Oorthuijsen: Veertig 
jaar Egmonds fotoplezier [de vereniging De Eg
mondse Foto Amateur (DEFA) in 1962 opgericht]; 
Verv. Slotkapel (4) [graven van schoolmeesters: 
Bruyningh. Kuyper, Vroon, Leur, Krans]; Bij 
het eeuwfeest van loodgieterij Wesselingh [Pie
ter (1866-1933), pompenmaker en zoon en klein
zoon]; Drie doden na aanrijding met trein [1869; 
drie kinderen van Arie Bakkum en Aafje Weel]; 
Sporen van Isaäc Ie Maire in Egmond [tr. Maria 
Walraven, begr. Egmond 1624 resp. 1621]. 

Idem, nr. 4, dec. zooz. R. Leijen/P. Groen: Egmond 
en de Verenigde Oostindische Compagnie [o.a. 
stranding van de 'Overhout', schipper Pieter An
gelvorst, bootsman Jan Emanuel Uytsinger]; A. 
van der Zeijden: Kieviet en Egmond [ C. Joh. Kieviet 
(1858-1931), kinderboekenschrijver]; G.N.M. Vis: 
Pieter van Foreest en de genezing van een waan
zinnige Egmondse monnik in 1552. 

Genealogie (http://www.cbg.nl),jg.15, nr. 2,juni 
2009. G. Kruithof De ondergang van een eiland. 
Exodus van de Schokkers herdacht; B. Lever: Ge
nealogische prijs naar Maleisië; G. van Breugel: 
Wapens in goud en steen. De laatste heraldische 
graveurs van Nederland [Wim Biesheuvel (1930) 
en Henk de Groot (1937)]; N. Bijleveld: 'Familiege
schiedenis volgt andere wetten'. Ursula den Tex 
over het leven van haar ouders [exm. Bentinck]; 
]. van den Borne: Huishoudens in kaart. De gezins
kaarten in de bevolkingsregistratie; S. Craft-Giep
mans: Gedenk je voorouders? Leidse ' portretten 
in portretten'. 

Gens Germana (wGoo), jg. 35, nr. 1, maart 2009. 
M. Degenhard: Archieven in Nordrhein-Westfalen 
[informatie over bestanden te Viersen, Düren, 
Brühl. Düsseldorf]; D. Paetzel: Joodse genealogie; 
K. de Koning: Kromschee/Grumbscheidt [Kromp
scheid, te Tholen; oudst bekende: Kas par Grumb
scheidt, over!. Denn 1796, tr. Kesseling (bij Alte
nahr) 1761 Elisabeth Schmitz] . 

GMkwadraat ( www.Iandschaperfgoedutrecht. 
nl; www.hetutrechtsarchief.nl; www.heem
schut.nl/utrecht; www.utrecht.nl/ cultuur
historie), nr. 34, jg. 9, zomer 2009. F. Vogelzang: Al
lemaal familie? [onderzoek bestuurlijke elite]; S. 

Hassink-Burbidge: De poppen aan het dansen [pop
penkasten]; N. Stoppelenburg: Reizigers in Utrecht; 
Idem: Schijnwerper op moment 1296. De heerlijk
heid Hoenkoop; In de voetsporen van paus Adria
nus VI; De Doelsedijk; Nieuwe Hollandse Waterli
nie; De Tuindorp beweging. 

Gens Nostra 64 (2009) 

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en 
wapenkunde (adm.: M.J. de Lange, Pasveerweg 
34, 8934 BX Leeuwarden). 51e jg. (2006) [2009]. P. 
Bos (t)!.T.P. Koers: De oude bewoning van het ker
spel Eexta, met genealogische aantekeningen 
over enkele vroegere bewoners [in het boerde
rijenboek Wold-Oldambt zijn de boerderijen in 
het oosten van dit gebied behandeld. De vroeger 
verdwenen boerderijen werden niet opgenomen. 
Wegens wateroverlast werden bedrijven steeds 
verplaatst. Daarom wordt ook de phatselijke 
geografie besproken]. Bijlage 1. Nakomelingen 
van Lutgert Hillebrants te Eexta [tr. (1) Lammert 
Diurts, over!. 1615/1618, tr. (2) 1618 Gerrit Wilc
kens] . Bijlage 2: Jan Jacobs en Ave, bij het Mee
denerdiep onder Eexta [1e helft 17e eeuw; en hun 
kinderen]; P.J.C.Elema: Lieringa (stad Groningen) 
met een tak Tap (Oude Pekela) [ook o.a.: Leerin
ge, Lieringh, Le(h)ring, Leryn; uit Dunderen en 
Vries; 18e-19e eeuw]; A. van der Laan: Kalk en Kal
kena [oudst bekende: Harm Jans tr. Middelstum 
1736 Anje Olcherts; met Deen, Ten Cate; de over 
een andere familie gevonden gegevens volgen 
in: Genealogie Calck (Kalk), uitgaande van Jan 
Harmens Calck tr. Sappemeer 1667 Wupcke Jans]; 
K.H. van Straten: Fragmentgenealogie Harckes. 
Drie generaties doopsgezinde kremers in de stad 
Groningen en Ulrum [17e eeuw]; A. van der Laan: 
Peter Harckes en zijn nakomelingen (tot ca.1700) 
[molenaar te Meeden, over!. 1644/45, tr. (1) Elle
chien N.N .• tr. (2) Engel N.N., tr. (3) voor 2-2-1630 
Tiacke Jans; parenteel]; R.F. Paping: Boerderijen 
en land rond Westerklooster (Kruisweg) vanaf de 
Middeleeuwen tot ca. 1830 [in de bekende zgn. 
boerderijenboeken wordt alleen de geschiedenis 
van nog bestaande boerderijen beschreven, alle 
andere huizen en stukken land niet. De auteur 
wil laten zien wat de mogelijkheden zijn van een 
systematische aanpak van onderzoek vooral in 
de 17e en 18e eeuw]; R.H. Alma: Schotlijsten van 
het Dorpsterzijlvest (1470-1598) [het gebied in de 
driehoek Loppersum, Delfzijl en Wittewierum]; 
P.J.C. Elema: Schut (Delfzijl) [oudste bekenden: 
Joost Peters Schut (tr. Delfzijl 1690 Anna Michiels) 
en Jochem Schut (tr. (1) Grietje Jans, tr. (2) Delfzijl 
1708 Beeltje Janssen)]; M. C. van Hoorn: De afkomst 
van Ello Tiddens en Epke [te Meeden, tr. ca.1595; 
kinderen en vermeende kinderen; doopsgezin
den; de namen Tjark en Tjacke; familieleden en 
huwelijkscontracten]; P.J.C.Elema: Fabriaan (stad 
Groningen) [oudst bekende: Hindrik Roelfs, van 
Vries, tr. Groningen 1731 Ettien Alberts]; E. Knol: 
De Biestken-bijbel van Kolhol [Nicolaas Biestken 
drukte in 1560 te Emden de oudste vertaling van 
de hele bijbel in het Nederlands; de familieaan-
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tekeningen in deze bijbel werden begonnen door 
Claas Everts (1696-1762) er. 1719 Diewerke Lulofs; 
doopsgezinden; de zeven gezinnen in de aanteke
ningen komen deels voor in het Stamboek Huizin
ga; Dijkema]; R.H.Alma: Butkens en Bucjesstraac 
[te Groningen; 15e eeuw]. 

Heemkundevereniging Roerstreek. jaarboek 15 
(1983). Canisius Hermans. een markante Lin
ner pastoor [geb. Sittard 1866; exm. Wegenaar]; 
Frankische kolonisatie ten zuiden van de Roer en 
het kerkje te Vlodrop; Gebruiken. vroeger en nu. 
De eerste H. Communie; Oude liedjes en versjes; 
G. Venner: Genhof re Melick in de 17e eeuw [de 
Genhof was in 1514 huwelijksgoed van Gertrudis 
van Goor. tr. Dirk van Boetzelaer; Status van de 
Genhof; Meisner (1628). Graus (1645)]; De win
ter van 1845; H. V. R. Museum: de levensloop van 
een gebouw [re Sint Odiliënberg; Schunck (1844). 
Meuwissen (1853). Dreissens (1878); Geenen, Hey
ligers]; P. Geuskens: 'c Zittert te St. Odiliënberg 
[Butkens. De Bejar. De Cocquiel. Van Vrijmer
sum]; P. Bakkes: Willem van Ophoven, een Mont
forese emigrant [1845-1927]; Luchtdrama boven 
Roerstreek [1943]; De pottenbakker van Montfort 
[Leo Hendrix. geb. Brunssum 1923]; Meiscer Ver
schueren: de duizendpoot van Posterholt [Wilh. 
H.H. Verschueren. geb. Roermond 1897; exm. 
von den Driesch]; J. Schreurs: Een genealogische 
toevalstreffer [Caspar van Ool. ged. Swalmen 
1709; verklaring in 1765, tr. Herten 1747 Jacomina 
Stockmans (1709-1775; exm. Cloudt)]; P. Gootzen: 
Inkwartiering 'Battalion van Lubeck' in 1709 te 
Vlodrop. 

Heraldisch Tijdschrift. jg. 15, nr. 2, april-juni 
2009. A.C. Zeven: Het zegel, het wapen en de vlag 
van het Schoutambt van Ede, respectievelijk van 
de gemeente Ede; A.J. de Jong: Wapenbord Per-
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gens - Voetius [te Dordrecht, begin 18e eeuw]; 
N.J.M. Biezen: Cachet met het alliantiewapen Van 
Haersma de With - Van Weede [er. 1876]; A. 

Daae: Een wapen en een vlag voor Dorps belangen 
Boerakker - Lucaswolde; T. Metselaar: Stadswa
pens in de Russische provincie Primorja (deel 1); 
D. Coutereels: Frank van Borselen en zijn glasra
men te Bad Wilsnack [met kwartierstaat; kwar
tierwapens in kleur; banierdragende dieren]; 
Overheidsheraldiek (2); B. Grothues: Schilderhe-
raldi c u s e n w:lpenontwcrpct· Jal-cob B. B1·on.sen:1a 

[geb. Spijk 1922]; P. Leenknegt: Het wit-rood van de 
Wageningse vlag; A.C. Zeven: Het ontstaan van het 
wapen en de helmtekens van twee takken van de 
familie von Sickingen. 

Historische Kring Eemnes (secr.: R.T. van der 
Schaaf, Hasselaarlaan 46, 3755 A W Eemnes; lidm. 
€ 14,- p.j. (excl. porto); www.historischekring
eemnes.nl). jg. 31, nr. 1, maart 2009. H. van Hees: 
Interview met Dien Loep-van Kempen [geb. 
Utrecht 1927; exm. Kroeskamp]; R. Rommes: 
Dringen langs de dijk. Vijf eeuwen bevolkings
ontwikkeling van Eemnes; H. van Hees: Tweelin
gen en andere meerlingen in Eemnes (1675-1930) 
[Perier vierling (1736), Stoutenburg drieling 
(1826), Mossinkhof drieling (1835); niet op de
zelfde dag geboren tweelingen] . 

Historische Vereniging Oud-Dordrecht. Jaar
boek 2007. Water wordt een feest zodra het bij de 
brouwer is geweest. Dordtse brouwerijen door de 
eeuwen heen, samengesteld door de Werkgroep 
Brouwerijen. Bier in verleden en heden; De ingre
diënten en het brouwproces; Dordtse brouwers 
tot 1600; Twee Dordtse zeventiende-eeuwers 
over bier [Johan van Beverwijck (1594-1647) en 
Jacob Cats (1577-1660)]; De Dordtse brouwers, 
van gilde naar confrérie; Dordtse brouwers in de 
zeventiende en achttiende eeuw; Bieraccijns en 
geloof. hand in hand; Drie brouwerijen, opkomst 
en ondergang [I. Het Beerken/De Swaen: fami
lie Van Beveren, Van Meenen (1584), Schut. De 
Vries (1651), Van Volbergen (1726). II. De Bel: Bel
jaerts ( 1580 ). Van den San theu vel ( 1734 ), Vrij thoff 
(1808). III. Den Bock/Oranjeboom: Van Beau
mont. Walburch, Van den Hoogenboom (1644), 
enz.]; De kuipers; Het bier onder ede; Brouwerij 
Het Lam [Du Sair/Dusart (1682), Mels (1725). La
cosce (1777), Vriesendorp (1812)]; Bierbrouwers 
in de negentiende eeuw; De Sleutel 'anno 1433'; 
Eigenaren en directeuren van brouwerij De Sleu
tel 1433-1970 [o.a. Repelaar 1588-1727, Vrolikhert 
1756-1805]; Dodenbier; Brouwerijen in Dordrecht 
[oudste vermelding. adres, verdere gegevens]; Bij-
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lage 3: Lijst met brouwers die lid zijn geworden 
van het Grootkoopmansgilde (1586-1700). 

Historisch Genootschap Wormer (www.genoot
schapwormer.nl), jaarboek 2008. J. Blokker: 'Een 
heele nieuwe weg'. Over het verdwijnen van de 
wegsloot in Wormer; F en P. Tjeertes: De gemeen
teveldwachters van Wormer 1812-1943 [Krijt (1812; 
ged. Wormer), Rem (1821; geb. Wormer), Bekking 
(1864; geb. Den Haag), Van Linge (1905; geb. Won
seradeel), Julius (1916; geb. Bellingwolde), Ool
derts (1918; geb. Bellingwolde), Koopmans (1918; 
geb. Lemsterland), De Boer (1919; geb. Nieuwleu
sen), Blom (1942; geb. Hindeloopen)]; Interview 
met Hendrik Wilhelm Frederik Onderwater 
[geb. Enschede 1936 (exm. Van Heeckeren), tr. 
1960 Gré Wezerijn]; D. Pranger: Maarten Donk 
(deel 2). Zijn strijd voor het zuivere roomse geloof 
tijdens zijn verblijf in Wormer [pastoor aldaar 
1541-58]; R. van Maanen: IJsvereniging Nova Zem
bla 100 jaar; E. Mak: Wormer families: de familie 
Tjeertes [17e-29e eeuw; ontleend aan publicatie 
in 2001]; B. Kemp: Burgemeesters in oorlogstijd 
(1940-1945) [Pieter Kooiman (1884-1956), Pieter 
de Vries (1900-1982)]; E. Mak/R. van Maanen: Uit 
het Waterlands Archief. De 17e eeuwse zeden
meesters van de kerkenraad [Wormer - Knollen
dam 1615-1933 ]. 

Historisch Purmerend (www.vereniginghis
torischpurmerend.nl; Postbus 571, 1440 AN 
Purmerend; contr. € 15,- p.j.), nr. 28, maart 2009. 
]. Stam(t): Purmerender Mannenkoor 1878-1896; 
A.A. Vermeulen: Hoe Maarten Luitjes in de Lid ui na 
Stichting kwam [1870-1945, tr. Antje de Reus]; J. 
Otsen: Het Rode Dorp; W. Schackmann: Purmerend 
en de Landbouwkoloniën (deel 1);J. van der Harst: 
De vrijstaande huizen aan de Purmerweg; J. Ot
sen: Vier generaties Deitmers Herenmode [win-

u .... ,_ .... __ .. _ 
, , .... ...,..i-._ . , ..... _._.,.. __ _ 
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kei geopend in 1882 door Ger hard AdolfDeitmers 
(1856-1938)]; J. Kramer: 100 jaar Hengelsportver
eniging Afdeling XI - Purmerend; A. Blonk: De 
centsprenten en kranten van Schuitemaker; 
]. van Kuier: Zeven hengelaars in Noordhollands 
Kanaal verdronken [1933; Van der Kort, drie 
broers Van Wattingen, Hendr.W. Coster, Auke 
Hendriks Arzbach, allen uit Amsterdam]; J. Goe
zinne: Van 'Centrale Werkplaats Waterland' naar 
'Baanstede'. 

In de Gloriosa, 26e jg., nr. 2, voorjaar 2009. R. van 
Brughem: De laatste tuinbaas van Jagtlust en 's
Graveland [buitenplaats in 1856 gekocht door 
Anton Bernard Sinkel; Six (1861), Ebbinge (1992-
2006); tuinbaas Weel (vanaf 1969)]; D. Buitenhuis: 
Wijdemeren heeft een wapen; De eerste wegwij
zer in 's-Graveland. 

De Indische Navorscher. jg. 20 (2007), nr.1. R.G. de 
Neve: De particuliere landerijen ten Westen van 
de Tjimanoek [o.a. afstand van gouvernements
gronden tijdens het compagniebestuur; In 1790 
nog bestaande landgoederen en hun eigenaren; 
landverkopen tijdens het Engelse tussenbestuur]; 
Idem: Het particuliere land Tjitrap en zijn eige
naren [von Hohendorff, Hartingh, Wildeland, 
Timmerman, Duurveld, Poelman, Wüstenberg, 
Miero, Michiels, Menu, Du Perron, Verstege]; E. 

Hofiand: De Indische familie Hofland en de Pama
noekan- en Tjiassemlanden [uitvoerige inleiding 
(geschiedenis, beheer enz.); genealogie: oudst be
kende: Hermanus Theodorus Hofland, scheeps
kapitein, vermeld 1799, tr. Charlotte Meijer; Mas
q uerier Hofland, Van 't Wout Hofland ( 18 5 5)]. 

Idem, nr. 2/2007. R.G. de Neve: Uitgiften van 
compagniesgronden, vermeld in Realia, Register op 
de generale resolutien van het Kasteel Batavia 1632-1805, 

deel 2 ('s-Gravenhage/ Batavia 1885) [1700-1803; 
Genealogische Index, o.a. Verleij, Van Hoorn, 
De Bollan, Zwaardecroon, Tolling, Douglas, Van 
Loo, Pinet, De Haan, Kolde de Horn/Koldehorn, 
Wesselburg, Ducam, Van Loon, De Witter, Van 
der Schuur, Van 't Hoff, Mossel, Freijer, Hilgers, 
Van der Parra,Jelleke, Ribalt, Rahsche, Hooijman, 
Smith, Vogelaar, Schultz]; Idem: De Indische con
nections van de 'Haagse' familie Cassa [17e-20e 
eeuw; met fragmenten Hardij en Vignon] . 

De Kleine Meijerij (www.dekleinemeijerij .nl), 
6oe jg. (2009), nr. 2. A. van D01p/H. van Ierse/: De 
boerderij van Andreas van Erp en brandkuil 'D'n 
Dronk' aan de Raadhuisstraat te Berkel-Enschot 
maakten plaats voor de bouw van het Trappisten
klooster [rond 1936; met eigendomshistorie: Pig-
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gen (1832), Heijmans (1889); verhuur 1904 aan 
Andreas van Erp {Boxtel 1853 - Berkel 1927)]; F. 
Schejfers: Udenhout, twee honderd jaar geleden; 
N. van de Langenberg-Scheepers: 'Floribus decora', 
eens een bloeiende vereniging in Esch [dahliaver
eniging, opgericht in 1966 door Piet van Boxtel 
(voorzitter), met Ad van Brunschot (secretaris) 
en Wim Doevendans {penningmeester)]; J. van 
Leest: De Oisterwijkse motor- en automobielclub 
'De Vennenrijders' . Achterkantjes {Med. Heemkun
dekring), 2009-2. 

Kringblad {http://www.historischekring
bemmel.nl), jg. 19, nr. 2, mei 2009. Frits Buur
man - Naar een betere tijd [geb. 1913, tr. 1939 Jo
hanna Verhoeven; vakbondslid, schreef over de 
sociale ontwikkeling van Haalderen en Bemmel]; 
]. Minkhorst: Thuiskomst na de bevrijding; Flitsen 
uit de geschiedenis van Doornik (17). In en na de 
Franse bezettingstijd; G. Sommers: De Tweede Ka
merverkiezingen van 1909. 

Mars et Historia (www.marsethistoria.nl),jg. 43 
(2009), nr. 1. A. Stemerdink: Van Oorlog naar De
fensie en oorlog binnen Defensie; L.Ph. Sloos: Het 
boekbezit van Defensie tijdens de Tweede we
reldoorlog; M. van Hattem: La Belle Epoque Mili
taire 1815-1914. Een eeuw militair vertoon; A. van 
der Peet: Een 'opera comique'. De Koninklijke Ma
rine en de interventie op Anguilla 1969. 

Mars~ 
etHistoria 

N.-.ltrt,u,1k.-\ ... tt1•ig,"3"""' Miliu,rc, IIMu,.r ~•l I lQ)'J I Nt.1 

Met Gansen Trou (www.hkkonsenoort.nl), 59e 
jg., nr. 4, april 2009. Rituelen rondom dood en 
begraven; P.C. de]ongh: De veldwachter van Vlij
men schrijft [Krats, Van Engelen (1911), Van den 
Heuvel (1912), Kools, De Vaan (1912)]. Plekbord, 3oe 
jg., april 2009. 
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Idem, nr. 5, mei 2009. B. Meijs: Cornelis Sle
gers, de balthover van de Kuikse Heide [herber
gier, rond 1700, tr. Maria Oerlemans; balthover 
(dieventaal)= tipgever]; B.v.d. Brandt: Hoe man
denmakers uit de gemeente Vlij men in de Tweede 
Wereldoorlog aardappel- en bietenrooiers wer
den; C.H. van Spijk: De toneelclubs van de jonge 
boeren en boerinnen. Plekbord, 3oe jg., mei 2009. 
Biesbosch museum in Werkendam [www.bies
boschmuseum.nl]. 
~ nr. 6 7 juni 2.009. Vernndcdngcn in de 

vesting Heusden tijdens de laatste honderd jaar; 
Enkele Vlijmense dialectwoorden; Sportactivitei
ten van de jonge boeren en boerinnen; B. Meijs: 
Burgerlijke stand van Vlijmen en Vlijmense fami
lienamen. Plekbord, 3oe jg., juni 2009. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 22 (2009), nr. 
2. F. van Vloten: Carry van Biema: Een vergeten 
schilderes [geb. Hannover 1881 (exm. Burg) -
Auschwitz 1942]; Verv. Zusters van ijzer (3)- Wed. 
Go bes en Zoon et al [Marianne K. Sturkop tr. 1831 
Eliazer S. Gobes]; D. Metz: Het lichtend verschiet: 
Kinderboekenschrijfster [Emilie J. Belinfante 
(1875-1944), Caroline J.S. Simons (1903-1943), 
Rika Doodewaard-Godschalk (1898-1943), Betsy 
Blitz-Kater (1882-1943), Marie Logger (1907-
1943)]; In Memoriam Jozeph Michman [oorspr. 
Melkman]. 

Jaargang 22 (2009), nummer 2 
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Nationaal Archief Magazine, 2009/2. M. Bosch: 
Parlementaire praktijken. Verslag van een histori
sche talkshow [1919; over algemeen vrouwenkies
recht]; P. Brood: Een levenslange fascinatie voor 
Amerika [van historicus Jaap Jacobs]; M.Janssen: 
Adellijke erfgenamen. Oud-journaliste beschrijft 
vijf generaties liberale regenten [Ursula den Tex 
(1933)]; P. Tjiook-Liem: Nog steeds achtergesteld 
[Chinezen in Nederlands-Indië]; Negentig jaar 
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vrouwenkiesrecht; Het verhaal van een viool [van 
Abraham Bobbe, 1919-1921 ingeschreven bij de 
Koninklijke Muziekschool]. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxv1, no. 2, april 
2009. K. Nieuwenhuijsen: De afstamming van de 
Hollandse graven [analyse van de argumenten en 
conclusies van H. Jaekel en B.I<.S. Dijkstra; .. .'ge
probeerd wordt om de familiebanden die wer
kelijk aannemelijk zijn op een rij te zetten' ... ]; 
C.]. Kuiken: Een wapenglas in de Boshuizcnlrnpel 
te Leiden [Van Boshuizen, Van der Laan]; J.T. 
Joha: Genealogische Steekproef Nederland; A.F. 
Verdam: Het familiewapen Verdam; M. de Natris: 
Uit de collecties van het Iconografisch Bureau 
[groepsportret (foto) door B. van der Heide van de 
boomkwekerfamilie Jurrissen - Rietveld; 1890]; 
Over heidsheraldiek. 

NHA-nieuws, nr. 9, jan. 2009. H. van Felius: Haar
lem op Malta: een lijfrente voor Gasparus van 
Diemen [1657]; H. Oost; De archieven van de abdij 
van Egmond; Nieuwe archieven en collecties [Flo
riade's 1957-1984; Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw 
en Plantkunde, afd. Bloemendaal 1918-1980]; 
Nieuwe inventarissen Velsen, Beverwijk, Uit
hoorn, Aalsmeer en Haarlemmerliede & Spaarn
woude. 

Idem, nr. 10, april 2009. H. van Felius: De 'chro
nique scandaleuse' van Haarlems burgemeeste
ren [vóór 1811]; K. van der Duin: Het archief van 
de Bloemendaalse Schoolvereniging; M. Broek: 
Noord-Hollands Archief presenteert overzicht 
wetenschapsarchieven; Nieuwe archieven en col
lecties [o.a. archief gemeentebestuur Bloemen
daal 1940-1988 en Dienst Publieke Werken Bloe
mendaal 1931-1998, archief Ned. Chr. Grafische 
Bedrijfsbond, afd. Haarlem 1920-1977; archieftoe
gangen op internet]; Noord-Hollands Archief ver
werft vier tekeningen van Cornelis van Noorde 
[1731-1795]. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 23, nr. 2, 
april 2009. B. Luderer: Bij de afbraak van een stukje 
benedenstad; Idem: Kunstenaar Jan Rijlaarsdam 
in Nijmegen [Nieuwkoop 1911 - Baarn 2007]; V. 
Roothaan: Gewapend verzet in Nijmegen 1940-45: 
Schietgrage jongens of serieuze Nederlanders? 

't Olde Guet (Heemkundekring Vredewold-West; 
secr.: mw.J. Vos-Olijve, Willemstad 5, 9363 XE Ma
rum), nr. 10, april 2009. G. Braam: Bake Ipema, 
van melkventer tot melkboer in Marum [tr. ca. 
1951 Ruurtje de Vries; collega melkboer Hendrik 
Marinus vestigde zich in 1956 in Marum]; A. 
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Daae; Een wapen en een vlag voor Boerakker- Lu
caswolde; T. de Witte; Sechtzehn Streikende, über
wiegend Kommunisten ... mei 1943 in Marum; J. 
de Boer-Jager: Dat heb je weer mooi gedaan jongen! 
[Jan Buitkamp (geb. Trimund 1929), studeerde 
o.a. theologie; predikant, schrijver]; Armoede en 
verstoring van de Openbare Orde in 1847 [aan
stichter Evert Lammerts Kouwenberg; voorts 
Elieveld, Jager (2 x), Pompstra, De Hoop, Teen
stra, Rosema]; S. de Groot-Jager/]. de Boer-Jager: Ver
eeniging tot Hulp voor Vlijtige Annen te De Wilp 

[opgericht in 1847; eerste voorzitter Joan Franco is 
Obbes, burgemeester van Marum]. 

Ons genealogisch Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prome
theus (www.alevo.nl; www.onserfgoed.com), 
17e jg., nr. 2, maart-april 2009.JW. Koten: Nonnen, 
paters en andere heilige zaken (1). Nuttig voor 
genealogisch onderzoek; A.E.D. Hartman van Rij
nenburg: Genealogie en geërfde (?) herinneringen 
(1). Overlevering en kwartierstaatonderzoek [Pa
gano, Van Enckenvoirt]; W. Smeu/ers: Adressen 
- Omgaan met veranderingen (2); H.M. Morien: 
Familienamen [voorbeelden 1. boerderijnamen in 
één familie, o.a. Van 't Hovenhuijs, Hottenhuijs, 
Leuinck, Geerdink, Goorkotte, Oude Avenhuis; 
te Tubbergen, 17e-18e eeuw; 2. te Delft: Godt 
Bewaarie/Dieu te Guardt/Jutegaart]; JW. Koten: 
Tante; Idem: Sociale verwikkelingen bij DNA on
derzoek; H.M. Lups: Tjerk Vermaning [Jan Tjerks 
Vermanje, geb. Zwartveen 1743, tr. (1) Leeuwarden 
1766 Aaltje Laurens van Timmeren; ouders en 
kinderen]. 

1d.e.m, nr. 3, mei-juni 2009. Verv. Nonnen, pa
ters en andere heilige zaken (2); Verv. Adressen -
Omgaan met veranderingen (3);JW. Koten: Grotere 
veranderingen op til bij gebruik van computer
software. Betekent cloud-computing een nieuwe 
doorbraak?; H.M. Lups: Over computergenealogie 
en My Heritage; L. Wolters: Internet en genealo
gie [Myheritage.nl]; K.J. Slijkerman: Het Geslacht 
(den) Decker alias Waardenburg uit Putters
hoek [17e-18e eeuw]; S. van der Woude: Nieuw licht 
op de Friese Koopvaardij. De Sonttolregisters On
line [www.sound-toll.nl]; D. Kranen; Een zorgza
me Overheid. Een kleine (voor)geschiedenis van 
de enting met koepokken; JW. Koten; Reactie van 
een lezer - u noemde niet opoe als benaming voor 
een grootmoeder!; R.A.P. van der Bree: Het aankle
den van een stamboom. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
nr. 610, jg. 64, april 2009. N.P. den Hollander: Pa
renteel Floris Jansz [geb. ca. 1531, over!. tussen 
1606-1613, schepen van Lange Ruigeweide 1580 
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en 1604, tr. Aeltgen Pietersdr; in mannelijke lijn 
stamvader van minstens negen geslachten: Van 
Dijk, Van Es, De Jonge, Oudenes, Oudenhuijsen, 
Ruijsch, Verwey (2x), en Van Vliet; voorts o.a. 
Hoogendoorn, Hollander, Versloot, Loij] . 

Idem, nr. 611, mei 2009. B. de Keijzer: De familie 
De Ridder (Ameide en omgeving) [de familie
naam werd via vrouwen doorgegeven, waardoor 
zes genealogieën konden worden samengesteld; 
16e-17e eeuw]. 

Oud Hoorn (www.oudhoorn.nl; Onder de 
Boompjes 22, 1621 GG Hoorn; open dien do 10-16 
uur, za 10-14 uur; contr. min.€ 20,50 p.j.), 31e jg. 
(2009), nr.1. G. Weel: Kerkgebouwen en geestelijke 
groepen in Hoorn. deel 2; H. van Lunteren: Joodse 
gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog; Af
scheid van Arie Boezaard [geb. Leiden 1944]; A. 

Geerdink: Zeerovers uit Hoorn bliezen hun partij
tje mee; R. Lodde-Tolenaar: Velius in Padua [1593-
94]. 

Idem, nr. 2, 2009. H. den Heijer: In het kielzog 
van Henry Hudson (Horinezen in Nieuw-Neder
land); F. Zack: Wasserij Kwaad was bijna 100 jaar 
een begrip in de regio; T. Hart: Een rode katholiek 
in Hoorn. Willem Hart en de Doorbraak 1945-
1958. 

Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel.nl). 
extra editie, april 2009. Restauratie/renovatie 
schaapskooi 't Vliet. Scherpenzeel (Gld.) [o.a. 
ontstaan. functie, typologie van schaapskooien; 
overzicht van de acht schaapskooien op het land
goed Scherpenzeel; beschrijving, bouwkundig 
verslag]. 

Idem, 21e jg., nr. 2, juni 2009. 50 jaar zwem
bad 't Willaer in Scherpenzeel [o.a. zwemmen 
in vroeger tijden; Gerrit Methorst. bestuurslid 
zwemvereniging (tr. 1914 Jannigje van Setten); 
oprichting zwem- en polovereniging Poseidon in 
1959]; Interview met Andries van den Berg [geb. 
Opheusden 1938 (exm. Minnen), tr. 1962 Pepie 
Smienk (geb. Putten 1937)]; Een markant mede
werkster: mevrouw 'Moe' Huijbers [overl.1997]. 

Oud-Utrecht, Jaarboek 2008. H. Leeuwenberg: 'Een 
curieus paepgen'. Victor Score! (ca.1540-1617) ka
pittel vicaris, landmeter en missionaris [zoon van 
de schilder Jan van Score! bij Agatha van Schoon
hoven. Bijlagen: I. Kaarten door Victor Score!. II. 
Bibliotheek van Victor Score!]; A. Pietersma: 'Di
mittimini, exite' . Utrechtse remonstranten onder 
het kruis 1618-1630. Bijlage: De remonstrantse 
predikanten in de provincie Utrecht in 1618; T. 

Pollmann: Van ingenieur tot Leider. Veertien jaar 
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uit het tumultueuze bestaan van Anton Adriaan 
Mussert 1920-1934 [Werkendam 1894-1946]; W.]. 
de Bruijn: Buurschap en gerecht. De ontwikkeling 
van twee samenhangende instellingen in mid
deleeuws Utrecht [o.a. vergeleken met de opvat
tingen van L.L. Bogaers]; L.L.C.J.J. Bogaers: Repliek: 
Wie organiseerde de straatfeesten in laatmid
deleeuws Utrecht?; M. W.]. de Bruijn: Dupliek: Van 
binnenuit en van onderop of van bovenaf? 

Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl), 
2009-2. Verv. Oude Woudenbergse Families (9). 
Meerbeek [Jan Hermse van Meerbeek, te Velp 
rond 1700, tr. Teun tie Berents ten Voorden; boer
derij Meerbekke te Rekken/Eibergen]; W. de Greef: 
Drie originele koopakten uit 1725, 1729 en 1732 
[Cornelis van Beek aan Berend van Ede (1725); 
Elselina Lagerweij aan Theunis Voskuijl (1729); 
Hendrick Vermeulen aan zijn zus Gijsbertje 
(1732)]. 

Publications de la Société Historique et Archéolo
gique dans Ie Limbourg {Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap), jaarboek deel 144 
( 2008). B. Van Hofstraeten: Costumiere acculturatie. 
De Antwerpse Consuetudines compilatae (1608) als 
model voor het Gelderse Land- en Stadsrecht {1620) 
['rechtshistorische studie waarin de totstandko
ming van het Gelderse Land- en Stadsrecht van 
het Overkwartier Roermond (1620) wordt verge
leken met de codificatie van het Antwerpse ge
woonterecht']; W.A.J. Munier: Over begraven en 
begraafplaatsen in de Landen van Overmaze ge
durende de Staatse Tijd (1632-1795);]. Leerssen: Jan 
Hendrik Bormans (1801-1878). Veldekes Servaas
legende en de nationale geleerdheid; Chi: Dols: 
Dwing'land Alcohol. Een discours-analyse van 
katholieke drankweer propaganda in Limburg; 
A. en H. van Rens: Limburg is Judenfrei. Jodende
portaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereld
oorlog; S. Langeweg!E. Steegen: Het bereik van de 
mijn. Ruimtelijke aspecten van de arbeidsmarkt 
voor mijn werkers in Limburg, 1900-1960 [o.a. 
woon- en wervingsgebieden, werkgelegenheid, 
woningbouw, pendel naar de mijn; kaarten met 
verantwoording]; Verslag over 2007. 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl; secr.: mw. E. Koek, Peseta 41, 8253 ER Dronten; 
secretaris@schokkervereniging.nl), nr. 70a, 
maart 2009. Schokkerportret nr. 36 [Janny Rieff
Grootjen, geb. Kampen; exm. Klappe]. 

Idem, nr. 71, mei 2009. H. Seidel: Met een du
caat en een dubbeltje (2). Het huwelijk van Eber
hard Philip Seidel [muziekleraar, opzichter van 
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paal- en dijkwerken van Ens, schout, tr. (1) Blok
zijl 1752 Derkje Brummelbos (over!. Vollenhove 
1777), tr. (2) Vollenhove 1787 Jacomina van Tij
en wed. Van Guldener]; B. Klappe: De tragische 
dood van Maria Alberts de Boer [1836-1915 (exm. 
Mossel), tr. Vollenhove 1869 Joh. Lod. Polling]; 
Pastoor Ter Schouw (2); De Bataafse revolutie op 
Ens (4); Een treurig ongeluk [Albertus H.J. Toe
ter, 1893-1905 [met kwst. (4 gen.); -, Diender, 
Van der Haar, Broodbakker]; De fotogalerij [Ja
cobus Dubbels Gosen en Catharina Jacobs Dien
der (tr. Kampen 1860) en hun kinderen]. Idem, nr. 
71a, juni 2009. 

Smelnes Erfskip (gemeente Smallingerland; 
www.smelneserfskip.nl; donatie min. € 10,
p.j. ), nr. 18, april 2009. H. Kielstra: Dokter Sie
binga, sa 't wy him meimakke hawwe; E. Kramer: 
Johannes Siebinga (1898-1969). Opeinder streek
archeoloog en zijn verdienste voor de Friese ar
cheologie; Het 'Dokter Siebinga-jaar'; J. Lohoff. 
De merkwaardige lotgevallen van Het Hert. Drie 
eeuwen herontwikkeling van een korenmolen; C. 
Keuning: 175 Jaar Openbaar Onderwijs in Dracht
stercompagnie (1834-2009) [eerste meester F.P. 
Kuipers (over!. 1842); opvolgers Th. Ankringa 
( over!. 1845) en Jan Louws Ferwerda ( over!. 1854), 
Libbe Bokkes Bosma tot 1894 hoofd der school]; S. 
van der Meulen: Over de 'niaer' van de Wipbrugge 
in de Dragster Buuren [niaarrecht = naastings
recht; in de plaats van de oorspronkelijke koper 
treden (tegen dezelfde prijs); familieleden van 
de verkoper en zgn. naastliggers (met eigen bezit 
dat aan het te verkopen item grenst); Liebbe Jo
hannes, kuiper x Marike Gurbes Reiding; 1769]; 
Verv. Pake Tosk en Peije Rasp en zijn verwanten 
[Tosch]. 

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost 
Friesland; secr.: J. de Jager, Postbus 369, 9100 AJ 
Dokkum; http://sneuperdokkum.blogspot. 
com; lidm. € 15,- p.j.), nr. 91, 23e jg., nr. 1, maart 
2009. K.-W. de Jong: Revius in Friesland [oudst 
bekende: Vibrandus (Andries) Revius (ook: Wy
brandt van Hallum), over!. Leeuwarden vóór 15-3-
1589, rector in Delft (1574)]; Groeten uit Amerika 
(5) [de families van Jacob Jans Slot (geb. Akker
woude 1800) en Wopke Hoekes de Haan (geb. 
Bergum 1816)]; A. Musquetier: Kerkdocumenten 
Wouterswoude, Dantumawoude - Driesum [op 
website www.altijdstrijdvaardig.nl]; B.H.J. 
Boekhorst: Een onbekende penning van Dokkum 
gevonden in Moddergat [Auke Wab(b)ers 1654]; H. 
Zijlstra: Iconografisch Bureau online met verras
sende vondsten [ o.a. Higt]; L.Jagersma: Overlijden 
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en begraven. Zoektocht naar bronnen in de ker
kelijke archieven; D. Halbesma: De veepest in 1769: 
Wat waren de (sociaal) economische gevolgen in 
DAMwoude?; R. Tolsma: Stichting school te Ezu
mazijl [1830]; Nogmaals linnenweversfamilies 
[ o.a. Holman, Schoffelmeer]. 

De Stelling (Vereniging Historie Weststelling
werf e.o., Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; 
www.historieweststellingwerf.nl), nr. 108, jg. 
28, april 2009. Het z iekenhuisje van Wolvega; 
De Sickenga's [tekst uit 1910]; Kroniek van West
stellingwerf (7) [1880-1889]; Stellingwarf 700. De 
strijd tegen de Bisschop van Utrecht; S. Bartsma: 
Heer J ancko van Douwama van Oldeboorn, strij
der voor vrijheid en recht [16e eeuw]; Parenteel 
Anne Jans de Groot (3, slot) [Nijenhuis, Haven, 
De Groot, Walda, Jissink, Hankel, Liest, Hoorn
stra; en Aanvullingen]. 

Traditie (www.volkscultuur.nl), jg. 15, nr. 1, 
voorjaar 2009. Kokkelvissers op de Waddenzee; 
Nederland leert zwemmen; Van badhemd tot bi
kini; Mastklimmen; De zeven schoonheden. Op 
zoek naar de ideale vrouw; Izaline Calista [zange
res, tekstschrijfster, componiste]. 

Idem, nr. 2, zomer 2009. J. van der Veer: Jagen 
met getrainde vogels [valkeniers]; Woonwagen
cultuur [in gesprek met Jeffrey Verspaget]; De 
sage van Kiste Trui [Plasmolen - Mook]; Schilder
achtig Volendam [o.a. collectie Spaander]; Tradi
ties in IJzendijke. 

Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechteneem. 
nl), 27e jg., nr. 2, mei 2009. W. de Wagt: De musi
sche architectuur van Piet Elling in ' t Gooi [over!. 
1962, o.a. architect van de Stationspostgebouwen, 
Oosterdokseiland in Amsterdam]; R. Hehenkamp: 
'Een graf in de lucht' . Ter herinnering aan een 
Joodse familie in Huizen 1941-1942 [Lothar La
zarus Leyser tr. Wieringermeer 1940 Alice Bri
gitta Rechnitz]; Interview met Karel Loeff; B. de 
Ligt: Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees 
ten tijde van het Twaalfjarig Bestand [Nicolaas 
Bodecher(us) te Nieuw-Loosdrecht 1603-11, Dirck 
Heijndricks Houtman aldaar 1611-28, Matthias 
Johannis Hovius 1608-36 te Oud-Loosdrecht]; 
W. Frijhoff: Beheerste bloei. Bussums historische 
identiteit begrenst en opengelegd; A. Medema: 
Historische Archieven en Collecties Gooi en 
Vecht digitaal toegankelijk [http://www.gooi
envechthistorisch.nl]; Nieuwe websites [www. 
datavaria.nl (stad en provincie Utrecht); www. 
historiek.net (geschiedenis, achtergrond); www. 
museumhilversum.nl]. 
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Tussen de Voorn en Loevestein (Historische Kring 
Bommelerwaard, Postbus 113, 5300 AC Zaltbom
mel; contr. € 18,- p.j .; www.hkbommelerwaard. 
nl), nr. 136, jg. 45, april 2009. H. Hundertmark: Het 
Maria Magdalenaklooster heronrdekt; M. van Ier
se/: Nederlands Volksherstel helpt Ammer20den; 
Idem: Hoe Bommelerwaarder Jan Hendrik Cre
tier slachtoffer werd van de razzia van Putten; P.F. 
Eibers: Tussen de Waal en Steigerstraat(1). 

Tweestromenland. nr. 139, 1-xnr-2008; 2009/rn 
[!]. C. van den Heuvel: Moeke Mooren. Een korte 
levensschets [AntoniaJohanna Hol (1858-1918) tr. 
1897 Antonius Mooren uit Appeltern];]. enJ. van 
Ooijen: Boerderij de Koekoek in Puiflijk [Mathijs 
van Ooijen (geb. 1830) kwam in 1853 als boeren
knecht uit Weert mee met broodheer Otto Liese, 
tr. 1855 Hendrika van Lent; Van Kampen (1783), 
Van Dodeweert (1863), Brands (1864), Van Ooijen 
(1908), Van Gent (1949)]; A. Theunissen: Pater Jan 
van Wagenberg en zijn missie in Congo [geb. 
Overasselt 1920]; A. Hol: De Vrije Jeugd [jonge
renvereniging]; H. Jurriëns: Kentekenregistratie; 
Kwartierstaat van Geertruida de Kleijn [tr. Ewijk 
1954 Bartholomeus J. Arnts; 6 gen.: De Kleijn (te 
Dreumel), Van den Boogaard (te Alphen, Appel
tern), Van Rossum (te Wamel), De Kleijn (te Al
phen)] . 

Urker Volksleven (Vereniging 'Vrienden van Urk', 
Urker Museum 'Het Oude Raadhuis', Wijk 2-2, 
Urk), 36e jg., nr. 1, maart 2009. De Posten van de 
73 [GeertPost(geb. 1899; exm. Meun) tr. Urk 1925 
Aaltje Pasterkamp]. 

Idem, nr. 2, mei 2009. Van jong naar oud. Een 
bewogen leven door wijlen Klaas Hoekstra [geb. 
Urk 1923 (exm. Willemszoon), tr. 1953 Grietje 
Loosman]; Urk 1948. Geen Calvinisme bij de pap
pot, deel 2; De woningbouw na de Tweede We
reldoorlog; Anekdoten rond een geliefde dokter 
[dokter Andriesen]; Als 6-jarige jongen in de oor
log naar Urk [Meindert G. Koffeman, geb. Den 
Helder 1937]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 145, juni 2009. D. Boekee: 
Het geslacht Bocque/Bocquet/Boekee in Zeeuws
Vlaanderen [oudst bekende: Joos Bocque te Groe
de, tr. ca. 1660 Francijntje van de Woestijne]; 
Verv. Parenteel van Pauwels Leenknecht ( -4slot) 
[Van de Plasse, De Hamer, Versluis, Van Dalen, 
Beneder, De Jonge, Wisse, De Visser, Huissen, 
Schippers, De Windt, Goeree, Gijzel, Mijnsber
gen]; K.P. de Bree: Twee Zeeuwse takken van een 
molenaarsfamilie (Revers) [18e-19e eeuw]; J.A. 
Oostdijk m.m.v. M. Hoveijn: Jan Adriaan Daneel 
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vervult de militaire dienst van 1813 voor Adriaan 
de Zomer [Daneel dagloner te Brugge; Adriaan 
de Somer (1793 Hoek 1848; exm. Dees)]; A.S. Flik
weert: De familie De Waaij, hoofdzakelijk te Drei
schor [oudst bekende: Pieter Hendrickse Waeijs, 
van Steenbergen, tr. Zonnemaire 1695 Bastiaan
tje Jans (Zeeman)]; Toevalsvondsten [te Gouda, 
Schoonhoven, Schiedam]; Aanv. (Van der) Hooft. 

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loe
nen; secr.: mw. E. Edel. Vreelandseweg 2sa. 3632 

ER Loenen; www.hkgl.nl), nr. 30, april 2009. J. 
Jonker-Duynstee: Pieter van Gelder, kunstenaar te 
Vreeland [Jan Pieter Dirk van Gelder (geb. Haar
lem 1902, over!. Vinkeveen 1984; exm. Folmer) 
tr. 1931 Willy van den Broek]; W. van Schaik: Het 
gemeentebestuur van Loenen ten tijde van burge
meester Sanderson [Johannes Sanderson (1778-
1846)]; In gesprek met Arnold Niessen, hoef- en 
siersmid in Vreeland [geb. ald. 1920; exm. Lee
man]; Streng regime bij de Handboogschutters
Sociëteit Sint Joris te Vreeland. Nieuwsbrief, april 
2009. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl), jg. 34 (2009), nr. 3. Het portret van Elbert 
Beekman [1873-1916]; H.G.C. van der Poel: Zijn de 
gegevens in akten altijd wel correct? [voorbeel
den]; A. van den Ham: Genealogische publicaties; 
Verv. Parenteel van Hendrik Eck berg ( deel 4) [Van 
Silfhout, Van den Brink, Mekking, Grutterink, 
Beekhuizen; geknot parenteel]; Verv. Herinne
ringen (deel 3) [Den Herder]; R. vanDijkhorst: Ge
nealogie van Hendrik van Dijkhorst [oudst be
kende: Dirk Hendriks van Dijkhorst tr. Barneveld 
1664 Lijsje Daniels]; Verv. Egbert van Hoecke
lom te Elburg (deel 2); P. van Beek: Over inktvraat, 
schimmelschade en digitale duurzaamheid. 

Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis (Stich
ting Werkgroep Adelsgeschiedenis), jg. 15 (2008). 
Y. Kuiper: Aristocraten aan de top. Recent biogra
fisch onderzoek en adelsgeschiedenis; K. Kuiken: 
Antonius als adelsheilige. Liefdadigheid en me
moriecultuur in de late Middeleeuwen [met af
beelding memorietafel familie Van Zwieten]; P. 
Bakker: De Friese adel en de schilderkunst in de 
Gouden Eeuw: een verkenning [Lambert Ariens 
van der Bos en Hessel Roorda van Eijsinga 
(1648); Wybrand de Geest en Agatha Tjaerda 
van Starckenborgh (1661); maatschappelijke 
positie Friese adel; bronnen schilderijenbezit; 
boedelinventarissen. Bijlage I: Personalia adel
lijke boedeleigenaren 1590-1692. Bijlage II: Per
sonalia enkele boedeleigenaren uit 1605-1701]; J. 
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van Geffen: Hofwijck en de mythe van het genie 
[Constantijn Huygens (1596-1687)]; S. Coene: Het 
geportretteerde huis. Landhuizen op de achter
grond van portretten uit de zeventiende eeuw; M. 
Venborg Pedersen: Gevormd tot het juiste karakter. 
Adellijke mentaliteit en de hertogen van Augus
tenborg aan het einde van de achttiende eeuw; 
P. Stokvis: Haagse raadsleden van 1813 tot 1941. 
Profiel van een bestuurlijke elite; Th. Barth: Der 
Glanz der Familie Westerholt. Imagination und 
Konstruktion einer adeligen Familie in Europa 
[Alexander Johann Westerholt (geb. Wilten/Tirol 
1842), ill. zoon van gravin Anna Maria von Wes
terholt; vermoedelijke vader Heinrich K.F. Frhr. 
von Maltzahn]; K. Kuiken: Van adels- naar elite
onderzoek: de delegatie van 1297 [Bijlage: De Hol
landse en Zeeuwse afgevaardigden naar Engeland 
in januari 1297]. 

Westfriese families (secr.: E.D. Dekker, Woud
rustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; http://www. 
westfriesefamilies.nl), 5oe jg., no. 2, juni 2009. 
H.D.E. Bos: Kwartierstaat van Wilhelmina Kra
mer [Medemblik 1840 - Opperdoes 1914, tr. Me
demblik 1861 Gerrit Bos; 31 kwn.: -, Mes, Lastdra
ger, Laarhoven]; Verv. Genealogie Jonker. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 62, maart 2002. Verv. 
Kwst. Polderdijk;]. W. P. Co melissen: Kwartierstaat 
van Willem Pieter Davidse [geb. Brigdamme 
1885; - , Minderhout, Bosselaar, Labruijère]; 
Verv. Kwst. Van Tatenhove. 

Idem, nr. 63, mei 2002. Verv. Kwst. Polderdijk; 
Kwartierstaat van Cornelis Marcus Klap [geb. 
Nieuw- en Sint-Joosland 1943; eigenlijk van Mar
cus Eikenhout tr. Kortgene 1922 Geertruida Ei
kenhout; o.a. Bouterse, Meulenberg, Provoost, 
Poortvliet]; Verv. Kwst. Van Tatenhove. 

Idem. nr. 64, juli 2002. Verv. en Aanv./Corr. 
Kwst. Polderdijk; L.J. Kosters: Kwartierstaat Janna 
Koopman [geb. Nieuwerkerk 1910; Koopman (te 
Ouwerkerk), Kluijt, Hendrikse, Vermaas (te St. 
Maartensdijk)]; Verv. Kwst. Van Tatenhove. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2009, no. 2. Heraldiek en de weg 
naar een familiewapen [verslag van een lezing 
door W.M.T. van Zon]. 
Delfland, jg. 18, no. 2, juni-juli 2009. T. Hazeu-van 
Veldhuizen: Een Delftse verkoopakte uit 1905 [Cor
nelis Abraham Hazeu c.s. verkochten een woon
huis]; K.].O. Romijn: Claes Vranckensz. Romeijn 
(ca.1570-1635), wie waren zijn voorouders? 
11 en 30 (Friesland), afl. 55,jg.14, nr. 3,juli 2009. A. 
Stiksma: Matriarchale stamreeks van Tietje Hiem-
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stra [geb. Weidum 1944, tr. 1964 Age Stiksma; 
Van Es (te Rauwerd), Hellinga, Westra, Van der 
Veer, Visser (te Hardegarijp; 2x), patr. (3x)]; A. 

Hoekstra: Fryslan scheurkalender 2008 [Van der 
Veer x Van Randen; hun drieling geboren te Slo
ten 1828]; G. Exoo: Franeker poorters van Zierik
zee (2) [Brugmans]; D.A. Zeilmaker: Speurtocht 
naar de herkomst van een letterlap [gemaakt door 
Hendrikje Bentes (Proost; exm. Kuik; geb. 1745) 
te St. Annaparochie 1757]; J. Smink/P. Roetman: Van 
Lijkend ijk naar Smink [Lijkedik, te Rouveen, 17c 

eeuw] . Stamreeks van Willem Smink [geb. 's-Gra
venhage 1921 -;i, Hendrik Alberts tr. Aeltien Jans, 
woonden Rouveen 1675]. Stamreeks Jan Smink 
[geb. Leeuwarden 1954 ➔ Frirk Frirks Smeeng tr. 
Aaltje Alberts Mense, woonden Giethoorn 1698]; 
H. Woudt-Westra: Geneagram Westra - Van der 
Meulen [gemeenschappelijke afstamming van 
Willem Egberts Scholten tr. Haskerland 1870 
GepkeJacobs Ver~. 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 12, nr. 2, mei 2009. 
H. Beulen: Parenteel van Mevis Kruckel [woonde 
te Hattenrath 1615-1648, tr. Catharina N.N.; ook: 
Kreukels; genealogie, met in gen. X het gezin van 
een dochter (Erkens )];J. Emons-Godfroij/H. Alleleyn: 
Elisabeth Bindels van Vijlen [over!. Vijlen 1753, tr. 
Johan Kirckhofs; kinderen Kerckhoff]; l'. Drum
men: Een familie Knols te Schimmert. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 56, juli 2009-2. 
D.P. Goudriaan: Iets over de geschiedenis van de 
Dubbele Buurt; N. Woortman: Eis tot schade ver
goeding wegens vernieling haverveld door koeien 
[Medemblik 1834; eiser Pieter Stam te Midwoud; 
gedaagde Jan Beemster te Benningbroek]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
42, jg. 11, juni 2009. A. Duijf!P. van de Sanden: In het 
archief valt van alles te beleven [interview met 
Luud de Brouwer, hoofd archief RA Tilburg]; 
Leden op internet: Bart van Schijndel; J.S. Wolf: 
Wil de echte Alida opstaan? [Flux]; Sj. Trommelen: 
Heemkundekring Dongen [http://www.heem
kundedongen.nl]; Verv. Veldtocht naar Leipzig 
(13); F. vanAlderwegen: Fragment uit de Bommeler
waard [VanAlderwegen; 17e-18e eeuw]. 
Koggenland, jg. 24, 2009-2. Jubileumnummer 
1984-2009. F. Schoonhoven-Wubbenhorst: Van Ziek
teleer tot Geneeskunst [kort overzicht van de me
dische geschiedenis n.a. v. het overlijden vanJ acob 
Dekker in 1929 aan longontsteking. Bijlage 1: De 
lijst van doctores medicinae, chirurgijns, vroed
vrouwen e.d. in het Arrondissement Hoorn in 
1811. Bijlage 2: Een zestal brieven over de toestand 
van de heelmeester van Urk (Leendert Hoefna
gel). Bijlage 4: Het verhaal Vermande (apothe
ker te Hoorn)];]. Iepenga: Gezondheidszorg in het 
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Burgerweeshuis in Hoorn in de 18e eeuw [Bijlage 
1: De dichtende chirurgijn Claas 't Lam (1666-
1751). Bijlage 2: Vijftien gepokte kinderen (1740-
41)]; M. van Teunenbroek-Land/A . de Kievit: Parenteel 
Sombeek [Frans Sombeeck, over!. Batavia 1713, 
tr. Trijntje Dirks, te Enkhuizen; Van der Velden, 
Slijper, Kickhefer, Van Bleiswijk Sombeek, Roo
zee, Faber, Schnerr, Van Kempen]; N. van der Knok
ke: Van der Knokke, oorsprong roch in België!; L. 

0/ijve: Johannes Nicolaas Olijve, stamvader van 
de Indische Olijve familie [geb. Genua ca. 1750, 
tr. Rotterdam 1775 Sophia van Velthoven); C. de 
Boer: Ondernemers te Alkmaar [Van der Haagen]. 
NoordKOPstukken, jg. 23, nr. 3, juni 2009. Hel
derse genealogische bronnen digitaal [http:// 
www.archiefalkmaar.nl/ ]; Verv. Walvisvaarders 
uit noordelijk Noord-Holland 1770-1803 ( 2 ). 
Rijnland, afl . 41, jg. 14, nr. 2, juni 2009. H. End
hoven: Inleiding over de herbouw in 1582 van de 
Dorpskerk van Voorschoten op 8 maart 2009; H. 
Werk: Een opmerkelijk weefpatroon in Leiden [fa
milie Werk (Warike); (on)wettige kinderen; 18e-
19eeeuw]. 

Uit familiebladen: 
Alweer een Vermeer (bestuur@alweer-een-ver
meer.nl), nr. 25, jg. 13, juni 2009. Genealogisch 
overzicht van de Moordrechtse en Pernisser Ver
meer's [17e-begin 19e eeuw); Gary Jan Vermeer 
(1918-2009) [zijn leven in Iowa]; Verv. Tilburgse 
Vermeer's en Bolswarder Vermeer's; Stamboek
kaarten Oost-Indische ambtenaren [Rhemrev, 
Vermeer]. 
De Drudenvoet. 18e jg., nr. 1, april 2009. Huwe
lijksgiften uit het Spaarnwoudefonds [ twee klein
dochters van Marian Jacobs van Duijn (Marijtje 
en Hendrika Stokdijk) trouwden met een Klap
wijk) . 
't Duikertje, nr. 30, ue jg., april 2009. Stamreeks 
Emanuel C. M.G. A.Duijkers [geb.Heerlem950-,, 
Petrus Ducarts tr. Valkenburg 1695 Elisabeth van 
Abel]; Duyckers'sen van toen [Schinvelder Huus
ke in bezit van familie Duyckers ca. 1714-1793]. 
Hamers Bulletin (n.a.hamers@hetnet.nl), jg. 
25, nr. 3/4, mei/aug. 2009. N.A. Hamers: Draagt het 
'Lagerhebebuch' van 1717 bij aan de kennis van 
onze geslachten Hamers?; Afstammingsreek
sen van Cécile W.I. Eijdems [geb. Heerlen 1965] 
en Matheus G.H. Ortmans [geb. Wittem 1939]; 
De huwelijksdispensatie uit 1767 van Joannes 
Hamers en Catharina Kuckelkorn [1767]; Over
leden naamdragers in 2007; Begeesterde zuster 
Gondulpha haar familieleden? [Catharina He
lena Hamers 1840-1915]; V.W. Breurkes: Wie is Ma
ria Margaretha Hamers (* 1674) uit Fredenberg 
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(D)?; Ook Ham(m)ers in de parochie Laurenzberg 
bij Eschweiler (D); R.J.M. Steeman: Derde afstam
mingsreeks van Maria G.H. Caelen [geb. Geleen 
1958); Stamreeks van Olaf W.J. Haemers [geb. 
Maastricht 1971]; Kirchner-Botti-Hamers [18e-
19e eeuw] . 
Helm-nieuws (www.helmnieuws.nl), no. 99, 
25e jg., nr. 3, zomer 2009. Uit het leven van deur
waarder Thomas van der Helm, secretaris van 
Blomersdijk, Beukelsdijk en Cool [tr. (1) 1645 Mar
tijntje van der Grijp. tr. (3) 1661 Annetje Ari e ns 
Musch). 
Hettinga Stichting (www.hettingastichting. 
nl), nieuwsbrief 16, voorjaar 2009. Buurkinde
ren Atsma - Hettinga [Geert Willems Atsma tr. 
Wymbritseradeel 1926 Hinke Atzes Hettinga; 10 
kinderen; hun kwst. (5 gen.): Atsma, Veldhuis (te 
Uitwellingerga), Hettinga, Cnossen]. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert.htm), 
57e jg., nr. 1, april 2009. Verbinding Hollandse 
en Drentse Kikkerttak m; De beide families Kik
kert in Nederland en wat daaraan vooraf ging [te 
Soest/Westfalen, 15e-16e eeuw; de Drentse familie 
afk. van Mesum/D, 18e eeuw); De Kikkertfoto en 
zijn verhaal. 
Nijs fan'e Hoekema-Stifting (archivaris: h.hoe
kema @solcon.nl), nr. 44, jg. 58, lente 2009. Pau
lus Hoekema Kingma (Makkum 1829 - Leiden 
1868); A. Tiggelman-Hoekema: Het zwanenrecht en 
de familie Fogelsangh [met afstammingsreeks 
Dirck Gerrits Fogelsangh (1485-1572) -,, Maria 
Lansenbergh tr. Leeuwarden 1692 Johannes En
nes Hoeckema). 
De Profeet van de Veluwe (www.callenbach
meerburg.nl), nr. 79, 25e jg., voorjaar 2009. He
lena Maria Callenbach (1903-1982); ].]. Haspels: 
Een druppel Callenbachbloed [herinneringen van 
Jan Jaap Haspels (geb. Groenlo 1940), o.a. oud
directeur Museum Van Speelklok tot Pierement] . 
Ouia nominor Viromandua, nr. 29, 16e jg., mei 
2009. Eretekens in de familie Vermant; De His
toriek van het 6de en het 16de Linieregimenten 
[1914-1918]; Geschiedenis van het 2de en 22ste Li
nieregimenten [1914-1918]; Geschiedenis van het 
7e en 17e Linieregimenten [idem]; Erratum Jaar
gangen. 
Stichting Geslachten Faber (http://www.ge
slachtenfaber.nl), 29e verantwoording ( 2009 ). R. 
Faber: Roelf Derks en Martje Jans uit Wehe (Gr.) 
[hun oudste zoon Jan, ged. Wehe 1748; stamreeks 
Faber]; H. Faber: Cato Faber (1907-1981) en Jan 
Adriaan Goslings (1913-1990). Twee Nederlandse 
emigranten naar Australië; Genealogie van Frede
rika (Ria) Faber [Wijhe Rommerts tr. Minnensga 
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1745 Mentje Sijbrens; nageslacht Faber]; Eiken 
(Bo-jarig) huwelijk [Pieter Ablij tr. Livry-Gargan 
1928 Henriëtte Jeanne Tritsch; kwst. (5 gen.): 
Ablij (te Leeuwarden), Simons (idem), Faber (uit 
Gerkesklooster), Vrij (te Dokkum)]; Lykele Faber 
(1919) - Engelandvaarder; R. Faber: Opmerkelijke 
ervaringen met het Faberbestand; Sportverslag
geefster Dione de Graaff heeft 2 Faber-families 
in haar voorgeslacht; Fabers op Schiermonnikoog 
van Groningse komaf; Verwantschap van Arnold 
Faber met Jacob Rang, de eerste Nationale om
budsman van Nederland [geb. Amsterdam 1931; 
via De Vries te Hollum]. 

Stichting Geslachten 
Faber 
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19' Verantwoording 
I.SSN •br- 17)<1 

Turfkroniek (http://www.veelenturf.eu), 15e 
jg., nr. 2, april 2009. voc-'Turfen'. [Arie Dirksz 
Vu(ij)lturff 1748; Cornelis Klemveelturf 1793; 
Claas Vuijlentreeff 1730]; De stamboom: Hen
drikus Jacobus Velenturf [geb. Mijdrecht 1883, 
tr. Delfzijl 1918 Grietje Ruiter (exm. Van der 
Ploeg)]; De Eerste Aanleg [bistro te Nieuwkoop 
v/h tot 1889 Het Turfschip van Breda; kasteleins 
1748-1889-heden, o.a. Sloff (1748), Van Hemert 
(1765), Zuidevliet (1803), De Jong (1832), Aartman 
(1949)]. 
't Tijschrift (http://www.naamverenigingten
tije.nl), nr. 34 (2009), laatste aflevering. Genea
gram van Gerrit Jan ten Tije [1836 Diep enheim 
1884, tr. ald. 1867 Gezina W. Groothedde; met 
o.a. De Jonge, Koten, Tinselboer, Breteler]; Her
inneringen aan de buitenplaats 'Sparrenheuvel' 
bij Zeist [van Edgar Stapelveld]; Ten Grotenhuis, 
een reconstructie [ vijf generaties te Haaksbergen, 
16e-17e eeuw; Groothuis alias Ter Mollen]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, 46e année, dec. 2006. 
Compléments sur la paroisse de Fléron [aanv. 
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gegevens kerkelijke functionarissen; 15e-18e 
eeuw; o.a. Degeer, Morea, Dardenne, Leclercq/ 
Le Clercq]; Remous dans la communauté de Sou
magne de 1717 à 1754 [met veel persoonsnamen]; 
Endettement de la communauté de Soumagne; 
Soupçon erroné de sorcellerie conduisant à un as
sassinat en 1719 [drie generaties (de) Bastapré; 
17e-begin 18e eeuw]; Propos politiques en 1756 
à Herve du vicaire de Mortier Pierre François 
Dortu [met fragment Dortu]; Familie de Nicolas 
Philippe [ged. Tilff 1683]; Question sur Ie ou les 
meurtres de Pierre Dumont à Bolland [eind 17e
begin 18e eeuw]; Compléments sur des families 
[o.a. Biet met De Loën, des Heselles, de la Haye, 
Fortemps, Gouvy, Hauzeur met Doneux en De 
Loën (17e eeuw), Peralta, Paquot, Pollet/Poulet, 
De Saive met Mordant, Rogister, Trillet, Ziane]; 
Documents nouveaux sur Ie chateau de Wégi
mont; Testaments [o.a. Thon(n)ar (1525), d' Heur 
(1603)]; Notes sur des mariages [Gueury]. 

Idem, 47e année, mars 2007. P. Guérin: La gesti
on de la caisse des pauvres à Soumagne durant Ie 
18ème siècle;]. C. Lebois: Généalogie de la famille 
Troisfontaines [16e-18e eeuw]; Familles Chris
tian de Bolland et Reingens de Saint-Jean-Sart; 
Notes sur des paroisses: Chaineux [met fragmen
ten De Mont, De Bosse, Henroteau/Henrotay, 
Louvrier]; Moulins [te Chaudfontaine]; Com
pléments [Degeer, d'Elheur alias de Magnée, de 
Xhénemont, Cambresier, Christian (met Dout
rewe), Dresse]; Prosélytisme du pasteur calviniste 
de Hodimont en 1711 [met genealogieJulin]. 

Heraldicum Disputationes (users.pandora.be/ 
homununculus), jg. 14, nr. 1-2009. A. Vandrom
me: Mgr. Hector Catry (Kapucijn) vijfde bisschop 
van Lahore [geb. Beitem 1889]; E. Willems: Het 
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gerestaureerde wapenschild, handtekening van 
een abt [Lenaerts]; W.A . van Ham: HetJeruzalem
kruis, een bijzonder embleem -4. Het kruis op 
vlaggen in en rond het Heilige Land; C.E. Kuipers 
(t): Heraldiek binnen de Evangelische Kerk in 
Duitsland; D. Coutereels: Frank van Borselen en 
zijn glasraam te Bad Wilsnack [ca. 1400-1470; met 
zijn kwst. (15 kwn.) en wapens in kleur; -, Van 
Zuylen, Van Boutersem, Van Polanen]. 

Lç Parçhemin, No. 380, 74e année, n1.ars-avril 

2009. T. Dutry/C. Simonart: La familie Simonart 
de Wavre [17e-21e eeuw]; In Memoriam Philippe 
Baron de Thysebaert (1908-2009) [met kwst. (5 
gen.): -, Moncheur, de Zualart, Dümler]; J. de 
Launois (t)/B. de Launois: La famille de Launois 
[oudst bekende: Jean de Laulnois, over!. Maulde 
1696, tr. ald. 1671 Anne Wattecamps; ook: de 
Lausnoit, de Launoit]; Héraldique vivante: Pas
quasy, Burnay [met stamreeks], Verstringe; 
A. Schreurs: La branche liégeoise de la familie 
Schreurs, originaire de Sevenum [Godefridus 
Sartoris (zoon van Arnoldus), vermeld 1567, 1588, 
over!. Sevenum 1603, tr. Helena in den Huyck; 
stamreeks acht generaties te Sevenum; gen. IX. 
Jean-Gérard Schreurs (geb. Venlo 1812) tr. Gent 
1837 Françoise de Schoemaeker]. 

Vlaamse Stam (http://www.svvf.net), 45e jg., 
nr. 3, mei-juni 2009. Huldenummer Eddie van 
Haverbeke [één van de oprichters van de vvF]; P. 
Donche: Edelen en leenmannen van Vlaanderen 
in 1437 [de verschillende versies van een lijst met 
namen van een kleine 500 ridders en schildkna
pen van Vlaanderen; bronnen, kopiïsten. Bijlage 
1: de lijst van Cornelius Gailliard, 1437. Bijlage 2: 
De verschillende versies (1362-63, 1421, 1437)]; G. 
Ervynck: Sprokkelingen uit de parochieregisters 
van het Spaans kasteel te Gent [gouverneurs, ka
pelaans, kosters, militairen, zwervers enz.]; E. 0s
sieur: De leners en de Gentse graanlening van 1586 
[transcriptie]; B. Nolf Vondelingen Izegem in het 
Ancien régime; J. Roelstrate: Straatgeschiedenis; S. 
VanPeteghem: Vliegende bladen [fonds met eenma
lig drukwerk, verzameld te Gent door Ferdinand 
vander Haeghen (over!. 1913)]; Geregistreerde 
familiewapens: Van Haverbeke, Cosyns, Bies
broek, Hillaert, Deville, Baeten, Vervekken, De l' 
Arbre [met stamreeks]; R. De Clercq: De erfenis van 
het pasterke van de Muide [Michiel Jacob Dhoog
he (1697-1772), priester, stamde uit een familie 
van huidevetters te Gent; door het vóóroverlijden 
van zijn naaste familieleden, moesten - om zijn 
erfenis te kunnen verdelen - de erfgenamen van 
de vier overgrootouderparen gezocht worden: 
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Dhooghe x Lichtaert, Van Hoorebeke x De Smet, 
Dhooghe x De Graeve, Vande Voorde x Dhooghe 
(16e eeuw); staaksgewijs worden een kleine twee
honderd erven vermeld]; W. Devoldere: Het archief 
van het klooster van Deinze als bron voor genea
logen; P. Huys: Erfgenamen gezocht ... , of: De Ga
zette van Gend als genealogische bron; W. Steeghers: 
Gentse poorters uit Middelburg (Zeeland) (1542-
1796) [1566, 1608-1789]. 

Duitsland 
Archivar, 62. Jg., Heft 1, Febr. 2009. E. Koppe: Be
standserhaltung im Filmarchiv des Bundesar
chivs. Beschreibung technischer Aspekte; S. Görl: 
Digitalisierung und Nutzungsmöglichkeicen his
torischen Filmguts; Private Filmüberlieferung in 
der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg; 
Wirtschaftsarchiv für den Norddeutschen Raum 
besteht seit einem Jahr [www.hanseatisches
wirtschaftsarchiv.de]; Online-Bescands-über
sicht des Archivs für Christlich-Demokratische 
Politik [www.kas.de/wf/71.5707/]; Digitalisie
rung von Tonbändern im Stadtarchiv Bergisch 
Gladbach; Wet und Last des DDR-Schriftgutes in 
den Archieven; Die Praxis der FilmerschlieJsung 
am Beispiel des Landesarchivs Nordrhein-West
falen Abteilung Rheinland; Das Personenstands
Reformgesetz ist sexy. Neue Perspektiven für die 
Genealogie; Geschichtswissenschaft, Archive und 
Standesämter. 
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Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 
4. Jg., 1/2009, Band II, Heft I. Das Evangelische 
Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg als digi
tale Ausgabe [archiv@dom-brandenburg.de]; 
Familiendatenbank Arnswalde Friedeberg (Neu
mar k) [http://www.online-ofb.de/arnswalde_ 
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friedeberg/ ]; Carl Ludwig von Le Coq und die 
Topographische Karte von Westphalen 1796-1813; 
Kolonistenfamilien im Oderbruch. 

/{,;).,_ !aranbmburglfc,bt &nealoglfc,bt 
~ i !R~~lffl 

'"§!~~-.--~--------•~-----=-~--~::-_---:---_~-::---·--~-~~= 

.. ::::::;;'"•::--"",_~_-. -~-~---.-._-,-~-,.,-,:-,_.-..--·~-•.--c-_~ _.,. ... _, ...... 

i~~.:~~~-~---=---. ~---=----.-=-.---

Computergenealogie (http://www.genealogie
service.de), Jg. 24, Heft 1/2009. K.-P. Wessel: Ver
wandt.de - Web 2.0 aus Hamburg [voor Neder
land: http://www.verwant.nl]; U. Kretschmer: Fa
miliendaten online verwalten und präsentieren; 
Berufe im Spiegel der Familiengeschichte; Das 
Proj ekt Siebenbü1ger Genealogie. 

Genealogie, Band xxrx, 58. Jg., Heft 1, Jan.-März 
2009. Thema: molenaars en molens. J. Kniesz: 
Müllenämter in Mecklenburg [leerlingen, gezel
len, meesters]; H. Metzke: Anhaltische Müller im 
18. Jahrhundert - Familienstrukturen und Ver
wandtschaftskreise [familie Thermann, Thär
mann (17e-18e eeuw); verwantschapsschema 
Leinau, Belger, Lehmann, Fuchs (18e eeuw)]; R. 
Wolfram: Mühlen und Müller im thüringischen 
Gleistal [vermeld worden de molenaarsfami
lies: Weidner, Biertümpfel, Ratzmann, Eisen
schmidt, Hempel, Bechstedt]; R. Vandré: Müller 
und Mühlen in Pommern; S. Rödiger: Mühlen und 
Müller im Kyffhäuser-Kreis - ein überblick; M. 

Graef Gab es eine Graefesche Müller-Dynastie?; 
U. Hagner: Mühlen und Müllerfamilien in den Alt
kreisen Lobenstein und Schleiz [o.a. Wolfram, 
Glück, Franz, Besser]; F. Reinhold: Bemerkungen 
zu Mühlen und Müllern in Greizer Raum [veel fa
milienamen genoemd]; G.-H. Zuchold: Schlesische 
Schlösser und preu8ische Geschichte. 2. Ruhberg 
[kasteel Ruhberg bij Schmiedeberg; graven von 
Hoym en von Maltzan; von Radziwill]; B.F. 
Lesaar: Militärkirchenbücher und ihre Auswer
tungen / Veröffentlichungen; Verv. Geschichte 
des Geschlechtes von Schin ding. 
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Genealogisches Tahrbuch (Zentralstelle für Per
sonen- und Familiengeschichte, Frankfurt am 
Main), Band 45/46 (2008). B. Aign: Johann Georg 
Friedrich Jacobi. Ein Wei8enburger Verleger 
(1751-1824) [herkomstfamilie(oudst bekende: Bal
thasar Jacobi, uit Salzwedel, student Helmstedt 
1622); levensloop; Kwst.: -, Dern, N.N., Staudin
ger, Döderlein, Raab, Öhme. Kwst. van zijn twee
de vrouw ConradinaJohanna Zinn (1751-1820): -, 
Christian (te Neurenberg), Freudel, Stadelmann, 
Freudet Döde rl ei n , Zorn , O s wald] ; 'T-1.- D. Lemmel: 

Die Nürnberger Lemmel in der Oberpfalz [13e-
17e eeuw; Lemlein, Lembler, Lämbl, Lembl, Lö
mel]; R. Thalweger: Wilhelm Wolfgang von Pier
ron (1757-1807). Ein bayrischer Obrist [met stam
reeks en nageslacht]; D. Mättig: Ein verschollener 
Beruf - der Haarbodenweber; E. Nummel-Krüss: 
Geschichte und Entstehung der Helgoländer Fa
miliennamen; L. Becker: Abstammung hessischer 
Patriziergeschlechter von den hessischen Land
grafen [Margarethe von Hessen (1468-1524, doch
ter van Ludwig II bij Margarethe von Holzheim; 
"-" Furster, Nordeck) en Contzel (1457-voor 1508, 
dochter van Heinrich III bij Christine N.N.;"-" 
Orth, Grebe, Weigel/Vigelius, Lyncker/Lüncker, 
Steuber, Seip]; H.-J. Pete1witz: Eppenhainer Ein
wohner vom 16. bis 18. Jahrhundert; Verv. Liste 
der bei der Zentralstelle für Personen- und Fami
liengeschichte registrierten und in ihrem Archiv 
in Frankfurt am Main-Höchst vorhandenen Orts
sippenbücher/Ortsfamilienbücher. 

Herold - Tahrbuch, N.F. 13. Band (2008). r. Diede
rich: Frische Brise für die Siegelforschung. Über
legungen zum Start des Corpus Sigillorum von 
Beständen des Staatsarchivs Wolfenbüttel; J. v. 
Gerlach: Der Ritter- und Wappenbrief Kaiser Sig
munds für Jakob Gerlach, Rom 1433; H. v. Halem: 
Das fränkische Reichsrittergeschlecht Truchsels 
v. Wetzhausen in Preu8en [13e-17e eeuw]; E.M. 
Kloosterhuis: Mijnheer Fijnproever - Die Tafelkul
tur am Hofe Friedrich Wilhelms I.; J. Kloosterhuis: 
Fahnentücher, Frauengestalten. Vom Symbolge
halt militärischer Feldzeichen in der Dichtung 
des 19. und 20. Jahrhunderts; N. Klüflendorf Die 
'Münzkunde für Anfanger' von Paul Weinmeis
ter und die Münzverhaltnisse von Schmalkalden 
zur Mirte des 19. J ahrhundert; W. Schupp: Das Vor
kommen von Chronogrammen in Sachsen. Eine 
Dokumentation; K.-H. Steinbruch: Zur Geschichte 
der Staatsheraldik der Vorgängerterritorien der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland. Teil 7: 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Hol
stein. 

M. Vulsma-Kappers 

587 



tbriet 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 antwoord porto 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). 

Vragen 
Dagboek Gijsbert HEECK 
Gijsbert Heeck is sommige lezers bekend, vooral omdat 0 . Dekers in 2001 een boekje uitgaf 
over deze chirurgijn uit de 17d• eeuw. Minder bekend is het feit dat het eerste deel van Heecks 
dagboek, van 16 november 1654 tot eind juli 1656, met annotaties door mij bij de Linschooter 
Vereeniging wordt uitgegeven. 

Ik ben op zoek naar het tweede deel van het dagboek. In de grote archieven van Nederland is 
het niet te vinden. Misschien rust het ergens in privé bezit, bijvoorbeeld bij één van Heecks af
stammelingen. Het manuscript is duidelijk herkenbaar en moet aan de bovenrand beginnen 
met Augustus 1656 in het schip West Vrieslandt. Hierbij ziet u de bovenrand van het eerste 
deel. 

·1t•.f.-,g..;'cf<..;;;;: 
,;,),..,....,. •'7 1/Jj'~l.F,,,,~.J,,,_,. -~ ..... ,.,.~,................ . 

./"' /> 
-~.Q.;J'~ _r-....-,.,..~-<, 

_,,-L',l.,.,_~~l-i,a,._r'g_,J.., ,Sc/f ,o.il,, .Ji,ér.:::::, I 

Wanneer één van de lezers mij verder kan hel pen, neem dan graag contact op. 
Prof. B.J. Terwiel, Göttingen, Baasterwiel@hotmail.com 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
K.J. Slijkerman, kjslijkerman@planet.nl, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde 
Jan S.Wolf,jswolf@solcon.nl, Hertog Antonstraat 100, 5346 RZ Oss 

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

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