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Inleiding 
In diverse publikaties is de rond 1560 geboren Hoogvlietse boer Claes Jansz 
Coijer vereerzelvigd met zijn tijd-, plaats- en beroepsgenoot, de omstreeks 
1552 geboren Claes Jansz de Waert, ' die in elkanders nabijheid in onder meer 
eenzelfde polder landerijen gebruikten. Lange tijd kon ik mij wel in deze ver
eenzelviging vinden, onder andere omdat een dochter van De Waert als tante 
werd aangemerkt van een kleindochter van Coijer, maar het feit dat zowel 
Claes de Waert als Claes Coijer in een bepaald kohier duidelijk van elkaar on
derscheidden werden (met dank aan de opmerkzaamheid van de redactie van 
Gens Nostra), moest wel aangeven dat het wel degelijk verschillende personen 
betrof en daarbij kon uiteindelijk ook aannemelijk worden gemaakt dat de 
verwantschap tussen tante De Waert en nichtje Coijer via een andere lijn viel te 
construeren. In hun omgeving werden de beide Claezen dan ook onderschei
den als 'Claes Jansz de Waert' ofwel 'Claes Jansz op Hoogvliet' en 'Claes Jansz 
Coijer op den Ossij' (de Oostzijde ofwel de dijk van Hoogvliet). In dit artikel zal 
nader aandacht 'Vorden besteed aan de beide personen en hun familie. Van geen 
van beide families is een familiewapen bekend. 

Het gebied ten zuiden van Rotterdam met Hoogvliet en Poortugaal 
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Reeds in de zestiende eeuw maakte de familie De Waert deel uit van de kring van gezeten 
boerenfamilies in de contreien van Hoogvliet. De onder generatie III genoemde Jan Cornelisz 
de Waert alias (van) Hoochvliet (van Hogevlijet) ( circa 1520-1597/1598) was zoon van Cornelis 
Claesz (de) Waert. Jan moet op één of andere wijze afstammeling geweest zijn van een in de 
parochie Poortugaal levende familiegroep waarin generaties lang de persoonsnaam Sciltman 
(Schilman, Schilleman etc.) gebezigd werd. Dit meen ik onder meer te kunnen ontlenen aan 
memorie nummer 36 in de kerk te Poortugaal, vermeld in een omstreeks 1580 opgestelde blaf
faard. 2 Op 12 mei 1511 werd de memorie 'yengestelt' van Jan Schillmansz, welke gefundeerd 
was op twee gemeten 77 roeden 'over die Molewech' . Op zekere tijd werd deze memorie 
overgeboekt op een perceel van twee gemeten min een vierde genaamd 'den Duelmeet' en 
hierop waren tevens de memories gefundeerd van SchilmanJansz, Heyl Schilmansz, Druyff 
Heyndrixdochter, Jacob Schilmansz, Heyn zijn broeder en Michiel Schilmansz. Tevens lag 
naast dit land een perceel in Duelmeets land waarop Heyn Jansz zijn memorie fundeerde, 
welke na hem zou komen op de oudste en naaste stammend van oude Schilman Jansz. Dat 
was geschied met toestemming van heer Jacob Zuet, provisor van het Land van Putten, het 
gerecht van Poortugaal en heer Jacob Woutersz, pastoor van Poortugaal, 'met die gemeen 
vrienden daer die memorie aen soude coemen'; dus met toestemming van de gezamenlijke 
verwanten die in deze memorie gerechtigd waren. Dan volgt in de blaffaard een opmerke
lijke zinsnede: 'Hier nae te vraegen schout Jan nu in Beyerlant ofte Jan' [ ... N.B. niet verder 
ingevuld] en deze opmerking moet wel betrekking hebben op onze schout Jan Cornelisz, die 
niet lang voordien zijn boerenbedrijf te Hoogvliet had verruild voor een boerenwoning met 
pachtlanden in Oud-Beijerland. Dit moet betekenen dat Jan een gerechtigde en dus nazaat 
was van oude SchilmanJansz. Tenslotte eindigt de tekst in de blaffaard met de opmerkingen: 
'Noch heeft de paepelicke prove op dit voorseyde lant vier stuiver hollants jaerlix. Item soo sal 
men alle jaers meede doen met dese memorie Heyl Schilmans ende Claes Claesz. haer man' . 
De voornoemde Michiel Schilmansz zal identiek zijn geweest met de Michiel Scildemansz 
die in 1465/1466 de korentiend pachtte van het blok genaamd 't dorp in het land van Poortu
gaal.3 Helaas is het onduidelijk hoe de onderlinge familiebanden lagen tussen al deze in de 
voornoemde memories vermelde personen, maar het is wel duidelijk dat zij thuis horen in 
de groep van personen in de parochie van Poortugaal waarin de naam Schilman rouleerde. 
Tevens tast men in het duister op welke wijze de familiegroep De Waert uit deze Schilman
familie zou kunnen stammen. Een optie is dat de vrouw van Cornelis Claesz (gen. II) hiertoe 
behoorde. Aan de hand van voornamelijk de registratie van diverse lenen van Putten in de 
contreien van Poortugaal zijn de volgende twee genealogisch fragmenten samen te stellen, 
die wellicht wel in één genealogisch verband thuis horen. Of hiertoe ook behoort de Sciltman 
Jansz, die in 1522 is aangeduid als landpoorter van Dordrecht te Heinenoord en in het erop 
volgende jaar te Mijnsheerenland woonde, is niet gebleken.4 Evenmin is duidelijk of de op 8 
september 1492 als gezworen heemraad van het ambacht IJsselmonde genoemde Jacob Scilt
mansz5 in één der voornoemde familiegroepen thuis hoort. Mogelijk was hij identiek met 
de Jacob Scout Sciltmansz, in 1485 genoemd als land poorter van Dordrecht in Zwijndrecht," 
die dan echter lijkt te behoren tot een gezeten familiegroep in de Zwijndrechtse Waard met 
banden met naamgenoten in Dordrecht. Overigens woonde blijkens een proces voor het Hof 
van Holland in 1577 eveneens een Jacob Schiltmansz te IJsselmonde.7 In de aanvankelijk uit
sluitend onder patroniem levende Goudswaardse tak met vertakkingen naar Voorne-Putten 
kwamen in de loop van de zeventiende-eeuw de namen Hoogvliet, Leegewech en Waelboer in 
gebruik. Helaas heb ik tot op heden geen familiewapen van dit geslacht kunnen achterhalen, 
al mag men aannemen dat de diverse schouten en andere functionarissen in dit geslacht zeker 
wel een zegel gebruikt zullen hebben. Het onderzoek naar de oudste generaties van dit ge-
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slacht werd bemoeilijkt door de omstandigheid dat het oud-rechterlijk archief van Hoogvliet 
geen stukken meer van vóór 1679 bevat. Een geluk daarbij is dat vóór 1655 Hoogvliet geen 
zelfstandige kerkelijke gemeente was, maar dat de bevolking tot die tijd behoorde tot de pa
rochie Poortugaal, waarvan de doop- en trouwregistratie in 1583 aanvangt. 

Voor het samenstellen van deze genealogie ben ik dank verschuldigd aan mevrouw S.M. 
Auwerda-Berghout te Pijnacker voor haar aantekeningen uit bronnen van Voorne-Putten, 
drs. H.M. Kuypers te Voorschoten voor het nazien van diverse akten in het Nationaal Archief 
en in het Stadsarchief Dordrecht, dr. M.S. F. Kemp te 's-Gravenhage voor het beschikbaar stel
len van zijn waardevolle notities uit akten uit onder andere het Hof van Holland betreffende 
inwoners van het eiland IJsselmonde, en de heer en mevrouw Molema-Smitshoek te Zoeter
meer voor hun opzoekingen in de fiches in het Streekmuseum te Heinenoord. 

FragmentA 

I. Schiltman Pietersz, leenman van Putten, in een oorkonde van 19 juni 1357 genoemd als één 
der aannemers tot bedijking van een gors in het Land van Putten tussen Hoogvliet en Pernis(= 
de polders Lombarijen en Roozand), 8 mogelijk over 1. vóór 1 augustus 1412.9 Hij moet identiek 
zijn met de Sciltman die in 1361 vermeld is als leenman van Putten: 'houd sijn huus ende sijn 
hofstat ende vier ghemete lands daer an ende Zuutpolre ende Westbroec van Oedenvliete.10 

Nadien droeg hij volgens het leenregister huis en hofstad met vier gemeten achter het dorp 
Poortugaal over aan jonkvrouwe Jutte van Doerninc. Hij had belendend land aan jonkvrouwe 
Jutte van Doornic, vrouw van Eelijaes van der Oerde, verkocht en zij had voornoemd huis en 
hofstad van Sciltman overgedragen gekregen." Inderdaad, volgens een ongedateerde oor
konde van waarschijnlijk 22 februari 1396 verklaarde Zweder, heere van Gaesbeek, van Putten 
en Strijen, dat Scilman Pietersz voortijds gekomen was voor Willem van Hairlem, baljuw van 
het Land van Putten, om aan joncfrouJutten van Doernic een hofstede met een stuk lands van 
drie gemeten, twee lijn en 71 roeden achter het dorp Poortugaal over te dragen, 'dair t' eynden 
aen gelegen westweert', en waar Jutte aan de zuidzijde was belend met een hofstede die zij 
van Sciltman kocht. Vervolgens werd Jutte hiermee beleend. 12 

Op 12 juli 1364 trad Scildman Pietersz op als één der 'mannen' van Putten bij het opmaken 
van een oorkonde. '3 Zweder van Apcoude oorkondde op 14 juli 1364 dat Scilman Pietersz alle 
landen gekocht had die Beyst aan hem (Van Apcoude) en zijn moeders familie had nagelaten.14 

Een dag later oorkondde Van Apcoude dat hij aan Scilman Pietersz alle goed en land van Beyst 
Maenkensz, dat onder beheer van Scilman was, had verkocht.'4 

Op 16 september 1364 is Scilman Pietersz genoemd in een oorkonde waarmee Zweder van 
Apcoude, heer van Gaesbeke, met ridders en andere 'mannen' van Putten een lening afsloot.'5 

Een oorkonde van 28 maart 1393 spreekt van een Sciltman onder een groep personen waar
aan Zweder van Gaesbeek delen van land in den Oord in 's-Gravenambacht had gegeven en 
welke Van Gaesbeek door de watervloeden waren toegevallen. Sciltman ontving één schair. 16 

Op 1 augustus 1412 is Geertruud, de weduwe van ene Scildman, met haar kinderen genoemd 
als bel en der van land in het 'Rughesant' .9 

II. wrs. Jan Sciltmansz, dijkschepen (21 oktober 1405),17 schout (1410) van Poortugaal,18 leen
man van Putten, kocht van jonkvrouwe Bertraede, zuster van voornoemde Jutte van Doernic, 
1/16' deel van het voornoemde leen van het huis en hofstad met vier gemeten en werd daar op 
1 mei 1411 mee beleend.10 Op 28 juni 1411 werd jonkheer Wouter van Doernic met de resterende 
15/16" delen beleend. Op 11 september 1413 zegelde Jan Scildmansz voor Heynrick Oelaertsz, 
schepen van Zwederdijck. Die bezegeling blijkt uit de tekst in de akte.'9 Op 25 oktober 1414 
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Het Hof van Putten te Geervliet, zetel van de Heren van Putten. Aan deze hofstad waren vele boeren op 
onder andere het eiland IJsselmonde leenroerig, terwijl de leenmannen daar recht spraken 

( O lieve1f op paneel door C. van N aart, op basis van prenten van Roeland Roghman) 

werd Jan Sciltmansz na overdracht door Willem Heinricxz beleend met de korentiende in de 
'polre binnen de gruene weg' in het ambacht van Oedenvliet (Hoogvliet), een leen van Putten 
te Hoogvliet.'0 Dit leen diende te komen op zijn erfgenaam bij Katharina]ans, zijn vrouw." 
Vóór 16 juli 1422 was hij overleden." 

III. Sciltman Jansz, leenman van Putten, werd op 16 juli 1422 bij dode van zijn vader Jan 
Sciltmansz beleend met de korentiende te Hoogvliet." Gemeld is op 15 november 1432 dat 
Sciltman Jansz bij dode van zijn vader Jan Sciltmansz het leen van 1/16c deel in het huis etc. 
niet had verzocht en dat dit hiermee was verbeurd.'0 In een onbekend jaar fundeerden Jan 
Boot Olertsz en zijn vrouw Zuet hun memorie in de kerk te Poortugaal op 3 1

/, lijnen lands 'aen 
de Breede Vliet daer ScilmanJansz aen gelant is aen de noorsijde' .'3 Dit echtpaar zal in de 15dc 

eeuw geleefd hebben. Vermoedelijk was Jan Boot Olertsz een zoon van Olert Jan Boetsz, die 
op 1 november 1445 werd beleend met een leen van Putten te Poortugaal en vóór 2 mei 1467 

gestorven zal zijn.'• Sciltman overleed vóór 7 oktober 1471, vermoedelijk al vóór 29 juni 1471, 

wanneer de kinderen van Sciltman Jansz zijn genoemd als belenders van land aan de Molen
wech onder Poortugaal. zs 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter Sciltmansz, volgt IV. 
2 . (e.v.?)N.N. 

IV. Pieter Sciltmansz, leenman van Putten, op 7 oktober 1471 beleend bij dode van zijn vader 
SciltmanJansz met de korentiende te Hoogvliet," over 1. vóór 17-6-1475 22

, tr.N.N. 

V. Huge Pieter Scildemansz, leenman van Putten, nog onmondig zijnde op 17 juli 1475 beleend 
met de korentiende te Hoogvliet, waarbij hulde werd gedaan door Claes van Ruyven.22 Huge 
deed zelf hulde op 4 februari 1484 en droeg dit leen op 5 maart 1484 over aan Jan Blocxz.22 
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FragmentB 
I. Sciltman]acobsz, leenman van Putten, werd op 2 april 1413 beleend met de goederen die zijn 

vrouw had geërfd van haar vader Hughe Dircxz, waarvoor Sciltman manschap deed,'6 tr. N.N. 
Hughedr., dr. van Hughe Dircxz, leenman van Putten. 

II. Jacob Sciltmansz, bij dode van haar vader Gerijt Vilroc werd Belije Gerijt Vilrocs, de vrouw 

van Jacob Sciltmansz, op 13 juli 1432 beleend met 'de wechdijk', een leen van Putten te Poortu

gaal. 10 Zij overleed vóór 12 september 1452.10 

111. Sciltman Jacobsz, werd bij dode van zijn moeder op 12 september 1452 beleend met het 
leen van Putten te Poortugaal'° en op 6 mei 1467 werd hij hiermee met ledige hand beleend, ' 7 

over!. vóór 16-6-1476. 27 

Zijn leen volger was Machteld Claes Claeszoons, die er op 16 juni 1476 mee werd beleend bij dode van 
haar vader(!) Sciltman Jacobsz. 27 Ongetwijfeld was Mach telt ten rechte zijn kleindochter; een kind van 
zijn dan inmiddels overleden dochter. 

IV. wrs. N.N. Sciltmans, over!. vóór 16-6-1476,27 tr. Claes Claesz, die zijn memorie stichtte in 

de kerk te Poortugaal op vier lijnen in 't oude lant' bij 'Danckers lant', welke zou komen op 
zijn dochter Mach telt en na haar op de oudsten gekomen van voornoemde Claes Claysz. ' 8 Op

merkelijk is de vermelding in de memorie nummer 36 van de blaffaard van omstreeks 1580, 

waarin sprake is van de memorie van Heyl Schilmans en haar man Claes Claesz.' Denkelijk 
was deze Claes Claesz dan niet identiek met de echtgenoot van deze Heyl, want hij fundeerde 

zijn memorie op een ander perceel, geboekt onder memorie nummer 23 .28 

Hun dochter: Machtelt Claes Claeszoons, werd op 16 juni 1476 bij dode van haar 'vader' (= wrs. grootva
der) SciltmanJacobsz beleend met het leen van Putten te Poortugaal. '7 Zij overleed vóór 28 januari 1485, 
op welke datum haar zoon Eelant Wijnaerrsz (Winnertsz) hiermee beleend werd. '7 

Het geslacht van ClaeszJans de Waert 

I. Claes N.N., geb. circa 1460, tr. N.N. 
Hij valt niet te identificeren in de contreien van Poortugaal. Mogelijk woonde hij dan ook 

op Voorne-Putten, waar op één na al zijn kinderen woonachtig waren. 

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend): 

1. Michiel Claes de scalidecker(scaleydecker), wellicht leidekker, woonde in Den Briel, over!. vóór 

25-10-1546 (geen nakomelingen), tr. Machtelt]ans, over!. na juli 1547. 
Voor het Hof van Holland compareerden op 25 oktober 1546 Cornelis Claesz de Waert, wonende 

in Poortugaal, voor hem zelf en vervangende zijn 'schoensuster', wonende in het Land van Putten, 
Ego Jansz, wonende in Heenvliet, voor hem zelf en vervangende Michiel Commersz, wonende te 
Oostvoorne, en Jacob Joestensz, wonende in Den Briel, allen erfgenamen van Michiel Claesz sca
Leydeclcer, en constitueerden (de procureur) Harweyer in hun zaak tegen MachcelcJans, weduwe 
van voornoemde Michiel Claesz, en 'allen anderen in omnibus cum potestate' (etc.). '9 In een akte 
van dezelfde datum constitueerde De Waert voornoemde Harweyer in de zaak tegen de weduwe 
van Michiel Claesz 'scallydecker' en de anderen. ' 9 Op 4 december 1546 compareerde voor het Hof 
van Holland mr. Pieter Pouwelsz, wonende in Den Haag, en beloofde Cornelis Claesz de Waert, 
Ego Jansz, Jacob Joestensz, Michiel Commersz en Neeltgen Claes, altesamen erfgenamen van wij 
len Michiel Claesz, 'haerluyder broeder', in zijn leven wonende in Den Briel, schadeloos te houden 
van de helft in een proces die Michiel voerde tegen ene Jan Woutersz alias Clerck, mede wonende 
in Den Briel, en welk proces Michiel geappeleerd had voor het Hof van Holland en dat nog onbe
slist was.30 ln de rekeningen van de Grafelijkheids Rekenkamer over de jaren 1546 en 1547 is sprake 
van de betaling van 15 pond in mindering en over de helft van een boete van het vol apel, waarin 
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de weduwe en erfgenamen van Michiel Claesz de scalidecker, wonende in Den Briel, veroordeeld 
waren in het proces tegen Jan Woutersz alias Jan de Clerck, waarbij sprake is van een sententie van 
juli 1547.' ' Bij akte van 11 december 1548 compareerde de op Hoogvliet wonende Cornelis Claesz de 
Waert voor het Hof van Holland en verklaarde dat hij met de in Den Briel wonende Yemont Rob
brechtsz bloeckmaeker tot een akkoord was gekomen en dat Yemont de kosten en lasten inzake 
de kwestie met Adriaen(tgen) Splinters, weduwe van Jan Woutersz, vanwege het proces dat de 
gemene erfgenamen van Michyel Claesz voerden tegen de voornoemde Jan Woutersz en waarvan 
De Waert de genoemde erfgenamen bevrijden moest.''Deze erfgenamen noemden Michiel Claesz 
hun broeder, waaruit men dan zou kunnen opmaken dat in ieder geval Cornelis Claesz de Waert 
en de in 1546 niet meer in leven zijnde broer Michiels broers zullen zijn geweest, terwijl dan de 
overige genoemde mannen waren getrouwd met zusters van genoemde Michiel. Voorzichtig
heid is echter geboden, want men kan ook te maken hebben met halfbroers en halfzusters of hun 
echtgenoten. Vandaar dat er zonder nadere gegevens aangaande hun familierelatie tot Michiel 
vooralsnog onzekerheid blijft bestaan. 

2. Cornelis Claes de Waert, volgt II. 

3. (?) N.N. Claes, over 1. vóór 25-10-1546' 9, tr. N.N. ( of is dit Neeltgen Claes?, zie bij nr. 4), woon

de in het Land van Putten (1546), over 1. na 4-12-1546.30 

4 . (?) Neeltgen Claes (of was zij de vrouw van N.N. Claes?, zie bij nr. 3), overl. na4-12-1546.30 

Zij wordt niet genoemd onder de mede-erfgenamen in de akten van 25 oktober 1546, zodat zij 
identiek zou kunnen zijn met deschoensuster'van De Waert. In dat geval was zij dan wellicht ge
trouwd met een broer van De Waert, die dan hetzelfde patroniem had als zijn vrouw. 

5. (?) N.N. Claes, tr. Ego Jans, woonde te Heenvliet (1546), overl. na 4-12-1546.30 

6. (?) N.N. Claes, tr.Jacob Joestens, woonde te Den Briel (1546), over 1. na 4-12-1546.30 

7. (?) N.N. Claes, tr. Michiel Commers, woonde te Oostvoorne (1546), overl. na 4-12-1546.30 

II. Cornelis (Neel) Claes (de) Waert, boer, woonde te Hoogvliet (1531), te Poortugaal (wrs. te 

Hoogvliet ressorterende onder Poortugaal) (1546), Hoogvliet (1548), schepen van Hoogvliet 

(1543), schout van Lockhorstland (Oud- en Nieuw-Engeland) (1544), overl. tussen 1555 en 13-1-
1560, tr. N.N. (telg van de 'Schilman-familie'?), overl. na 22-11-1563. 

Een Cornelis Claesz werd op 6 augustus 1537 na overdracht door Jan Dircxz, schout van Poortu
gaal, beleend met 1'/, gemet 70 roeden in Koddehoeck in Poortugaal. Dit leen van Putten werd op 15 
november 1540 overgedragen aan Aert Florisz.33 Het is onduidelijk of deze leenman identiek was met 
de Hoogvlietenaar Cornelis Claesz de Waert. Dat is ook het geval met de Cornelis Claesz, die in 1522 
de korentiend pachtte van het derde blok van 'Ruysande' (Roozand) in het land van Poortugaal.34 Op
merkelijk is dat deze zelfde tiend in 1548 door een Jan Cornelisz werd gepacht," maar dat hoeft op zich 
geen betekenis te hebben. Ook pachtte een Jan Cornelisz de koren tiend in 1557 van het blok genaamd 't 
dorp', welke in 1465/146636 door de hiervoor reeds genoemde Michiel Scildemansz was gepacht. Of deze 
Jan dan identiek was met de zoon van Cornelis Claesz de Waert valt niet uit te maken. Cornelis Claesz 
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de Waert op 'Hogevliet' pachtte in 1531 een koren tiend je dat een zekere tijd genaamd was 'Schildemans 
Jansz. thiende' en gelegen was op een perceel land achter Hoogvliet." Evenzo in de jaren 1536,38 1537,39 

1540•0 en 1541.•• Tevens pachtte hij deze tiend in 154342 en 154543 en dan is hij aangeduid als Nee! de Wairt 
/ de Waert. Opmerkelijk is dat deze tiend in 1549 werd gepacht door Jan Cornelisz44 en in 1566 door Jan 
Cornelis_z, schout van Hoogvliet,45 pertinent de zoon van Cornelis Claesz de Waert. In 1536 pachtte Nee! 
de Waert de korentiend van de Coppertshoeck in het Land van Poortugaal.•• Evenzo in 1555 .47 In 1541 
is hij als Cornelis Claesz de Waert genoemd als pachter van de korentiend van Mijnsheeren tiende in 
Wittenhoeck in het Land van Poortugaal.•' Het is goed mogelijk dat de vrouw van Cornelis behoorde 
tot de 'Schilman-familie'uit de parochie Poortugaal die daar memories hadden gefundeerd en dat zo
doende land uit deze familiegroep aan Cornelis Claesz de Waert en zijn vrouw was gekomen, waarvan 
zij somtijds de er op rustende koren tiend pachtten. Bovendien zou deze vrouw dan de naam Schilman 
aan haar nageslacht hebben doorgegeven. In het kohier der 10' penning van Hoogvliet over 1542 wordt 
Cornelis de Waert genoemd als bruiker van 15'/, gemet en nog eens vier lijnen. Onder de naam van Cor
nelis Claesz Waert is hij aangeslagen voor een huis te Hoogvliet en als schepen van Hoogvliet tekende 
hij bij de afsluiting van dit kohier op 9 december 1543.49 

Op 5 mei 1544 ondertekende Cornelis Claesz als schout het 10' penningkohier van Lockhorstland 
over 1542, hoewel aanvankelijk Dirck Hendricksz (van Driel) daarin als schout werd genoemd. Wellicht 
had kort voor deze ondertekening wisseling van schout plaatsgevonden. Volgens dit kohier was Corne
lis Claesz in Lockhorstland bruiker van elf gemet.50 Op 29 oktober 1548 werd te Schiedam een rechtzaak 
gehouden over een 'brieff (akte) toebehorende Cornelis Claesz van Hoochvliet." In 1553 pachtte Corne
lis Claesz de Wairdt de korentiend van de Keethoeck ofBoomgaertshouck in Land van Poortugaal5 ' en 
in 1555 nogmaals die van Coppersthoeck.53 

Heyman van de Ketel Vincentsz procedeerde op 13 januari 1560 voor het Hof van Holland tegen Lou
ris J orisz, wonende op Westmaas, en Jan Cornelisz de Waert, erfgenaam van Cornelis de Waert, tevens 
voor de andere erfgenamen van Cornelis de Waert, (bij leven) wonende te Poortugaal.54 De weduwe van 
Nee! de Waert is in een op 13 februari 1560 gehouden proces voor het Hof van Holland genoemd als één 
der talrijke gebruikers van de 'uyterlanden' van zaliger Jeronimus van den Dorpe. 55 Onder meer de we
duwe - helaas ook weer niet met haar eigen naam - van Cornelis Claesz de Waert met Jan Cornelisz de 
Waert, haar zoon, waren op 17 november 1563 gedaagden in een zaak voor het Hof van Holland inzake 
een huurcedul die aangespannen werd door vrouwe Cornelia van Driebergen, weduwe van Lockhorst. 56 

Voor het Hof van Holland procedeerde op 13 september 1577 de te Dordrecht woonachtige Grietgen 
Symons, weduwe van Willem Cornelisz, en ook als erfgename van BarthelmeeusJansz, tegen Jan Heyn
dricx Schouten, Cornelis Joesten Spruyt, Pieter Gerritsz en Claes Jacobsz, allen wonende te Strijen, 
alsmede tegen Adriaen Ingesz, Adriaen Lenertsz, Claes Cornelisz, wonende in het Maassenieuwland, 
Jan Cornelisz Hogevliet in Beijerland, Daen Damen en Cornelis Heynricx op Heinenoord, allen erfge
namen van Cornelis Claesz, in leven wonende op Hoogvliet.57Helaas is deze akte in het orgineel voorlo
pig niet te raadplegen, zodat de inhoud van dit proces mij niet bekend is. Behalve de hierna te noemen 
twee bewijsbare kinderen zullen er ongetwijfeld meer kinderen zijn geweest, wier echtgenoot, zoon 
of schoonzoon in dit proces van 1577 als erfgenamen van Cornelis Claesz voor het Hof van Holland 
werden gedaagd. Een dochter van Cornelis Claesz de Waert was mogelijk Heijltge Cornelis die eerder 
trouwde met Inghen N.N. en hertrouwde metAdriaen Yemansz, zoon van Yeman Adriaensz en Marike 
Jans (Meijnaert). Haar zoon Adriaen Ingensz den ouden, schepen van De Group, zou dan in 1577 als me
de-erfgenaam van Cornelis Claesz zijn opgekomen. Kennelijk dan mede voor zijn broer en zusters. Een 
andere dochter van Cornelis Claesz de Waert was mogelijk getrouwd met de Strijenaar Joost Michielsz 
Spn.iijt (o vcd. 1534/1535),ss wi e ns v c rrnocd c lijlcc z o o n Cornelis Jo o s tc n sz Spt·uijt, g e tro u w d n"lct B as

tiaentje Yeman Adriaenszoons,59 te Strijen dan in 1577 als mede-erfgenaam van De Waert is genoemd. 
Mede een zoon van De Waert kan zijn geweest de Claes Cornelisz, wonende in het (West-)Maassenieuw
land (1577, 1585) / Westmaas (1577, 1578, 1579), heemraad van het Westmaas Nieuwland (1574) en schepen 
van De Group (1578). Bij gebrek aan meer gegevens blijven deze familierelaties vooralsnog speculatief. 

Uit dit huwelijk (voor zover bekend, volgorde willekeurig): 

1. Jan Cornelis de Waert alias (van) Hogevliet, volgt III. 

z. Belitge (Belijtgen, Beligen, Bely) Cornelis, over!. tussen 4-3 en 12-8-1595, tr. (1) vóór 1544 Daen 
Ynhgen Oirbaerts, woonde te Mijnsheerenland, landgebruiker te Heinenoord, over!. rus-
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sen 19-10 en 10-12-1562, zn. van Yngen Oirbaerts, boer te Mijnsheerenland, heemraad van 

Mijnsheerenland; tr. (2) tussen 10-12-1562 en 4-3-1565 Daen Dammis, boer te Heinenoord, 

heemraad van Heinenoord (1568, 1569, 1570, 1574, 1590, 1591), schepen van Goidschalks

oord (1575,1578-1588), overl. tussen 3-12-1591 en 12-2-1592. 
In de 10' penningkohieren van Mijnsheerenland over 155760 en 156151 werd het huis van Daen 

Ynghens aangeslagen, maar hij gebruikte er toen geen eigen- of huurland, echter wel te Heinen
oord.62 Ten laste van Daen Ynghen Oirbarts werd op 12 december 1559 een schuldbrief opgemaakt 
van 32 Carolusgulden als rest van een grote som gelds waarmee Daen's huis belast was ten behoeve 
van Pieter Jans Kindermaker, welke schuld Daen verzekerde op drie van zijn beste koeien. Op 
4 maart 1564 (SCH = 1565) verklaarde Adriaen Aelbrechts van deze schuldbrief voldaan te zijn 
door Daen Dammas 'naezaet' (hier in de betekenis van 'getrouwd met de weduwe van') Daen 
Ynghe Oirbarts. 63 Bij akte van 19 oktober 1562 verklaarde Daen Ynghen Oirbaerts 23 ponden groten 
vlaams en vijf Carolusgulden schuldig te zijn aan Adriaen Yemants en dat vanwege de door hem 
betaalde pacht van 17 pond groten vlaams en vijf Carolusgulden vijf stuivers voor land gelegen 
bij de 'Redijck' van Heinenoord. Daen verzekerde deze schuld op vier paarden, één koe en twaalf 
ooien. Bij de akte is aangetekend dat deze schuld op 15 december 1574 was voldaan.64 Tussen 9 en 
10 uur voormiddags van dezelfde dag verklaarde Daen Ynghen Oirbarts uit handen van Adriaen 
Yemansz betaald te zijn vanwege koop van land in het Oudeland van Heinenoord, hetwelk Daen 
aangekomen was bij overlijden van zijn vader Yghnen Oirbaerts. Deze betaling werd verricht in 
bijzijn van Jacob Ynghens en Bely, de huisvrouw van Daen.65 Belye Cornelis, weduwe van Daen 
Ynghe Oirbaertz, met haar voor de gelegenheid gekoren voogd Jan Cornelisz, haar broeder, kwam 
op10 december 1562 met Jacop Ynghen Oirbaerrsz, als voogd van zijn broeders kind Pleumgen 
Dane en nog vervangende de mondige Leentge Dane, tot verrichting van de vaderlijke successie 
der kinderen. Belije zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis, huisraad, paarden, 
koeien, schapen, landbouwproducten, bruikland, koren in de 'berch', vruchten te velde, in- en 
uitschulden etc., en daarvoor zou zij haar onmondige dochter Pleuntgen tot mondigheid of (eer
der) huwelijk groot brengen en evenals aan haar mondige dochter Leentgen elk twee pond groten 
vlaams uitreiken. Hiervoor stelde Belye haar huis met toebehoren en al haar overigen goederen 
als waarborg. Nadien werd onder de akte genoteerd dat Leentge Danen op 27 november 1571 van 
haar vaderlijke successie, alsmede die van haar overleden zuster Pleuntge, voldaan was en dat 
gedaan door haar schoonvader (stiefvader) Daen Damasz.66 Maerten Dirricxz verklaarde op 3 juni 
1565 twaalf Carolusgulden schuldig te zijn aan Daen Damasz vanwege verschoten gelden. Daen 
verklaarde op 5 december 1574 dat deze schuld ingelost was.67 Daen Damasz, getrouwd met Belye 
Cornelis, eerder weduwe van Daen Yngen Oirbaertsz, transporteerde op 7 april 1565 (SCH = 1566) 
voor 16 ponden groten vlaams een huis met berg en keten, zoals bezeten door voornoemde Daen 
Yngensz en staande op de Oudelandse Westdijk van Moerkerken bij de Reedijk van Heinenoord.68 

Vanaf 1568 is Daen Damasz vermeld gevonden als functionaris, waarbij hij volgens de onder
schriften in de akten een zegel gebruikte, doch waarvan mij geen afdruk bekend is. Op 7 augustus 
1588 was 'Daem Dammes op Heynoort' en onder meer (zijn schoonzuster) Ariana (Ariaentge) wijf 
(huysvrou) van Jan Cornelisz op Beyerlan(d)t' te Poortugaal doopgetuige bij een kind van Rochus 
Jacobsz {Lems) (en zijn vrouw Fijche Pieters). Op 4 juni 1589 werd door Louris Jans Koijman uit 
Puttershoek door een 'onnosel' ongeluk doodslag gepleegd op Jacob Daniels {Danen) en wellicht 
nog in hetzelfde jaar kwamen de verwanten ten huize de weduwe van de dader te Maasdam met 
die van het slachtoffer tot verzoening. Onder de reeks genoemde 'vrienden, magen en bloetge
wanten' van vaderszijde van het slachtoffer was de op Heinenoord woonachtige Daen Dammus.69 

Cornelis Aertsz beenhacker, borger van Dordrecht, verkocht bij akte van 3 december 1591 aan Daen 
Damisz één morgen in Oud-Heinenoord, met Daen gemeen liggend in een perceel van vier mor
gen en westelijk belend door 'den Droegen Zeedijck' .7° Vóór 12 februari 1592 was Daen gestorven, 
toen zijn weduwe vermeld werd als belender van land in Heinenoord.7' De in 'int Oudt-Beyerlant' 
woonachtige Jan Cornelis Hoege Vlij et, als voogd van zijn zuster Belijtgen Cornelis, weduwe van 
Daen Dammis, verklaarde bij akte van 27 mei 1593 namens zijn zuster aan Ariaen Daemen, als 
voogd van de nagelaten weeskinderen van diens zuster Maergen Daenen, ter ene zijde, en Arijen 
Jans Huijgen, als vader van de voornoemde weeskinderen, ter andere zijde, een som van 446 rins
gulden schuldig te zijn. Deze lening werd verzekerd op 14 hont in Heinenoord en op al haar verde-
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re goederen. Deze schuldbrief was op 5 februari 1594 gecasseerd. Bij de akte is aangetekend dat op 
Bely Daenen 'een rente blyeft te maeken 'ter somme van 821 gulden. '' Belijtgen Corn(elis), weduwe 
van Daen Damis, verklaarde bij akte van 9 april 1594 verkocht te hebben aan de nagelaten wees
kinderen van Marrigen Daemen, genaamd Leentge en Ariaentgen Ariensdochters, een jaarlijkse 
losrente van 57 Carolusgulden tien stuiver over een hoofdsom van 821 Carolusgulden en dat onder 
verband van al haar goederen.77 Op 4 maart 1595 belastteArijen Daenen Pensenaris voor een schuld 
aan Lentgen en Ariaentge Ariensdochters, nagelaten weeskinderen van zijn zuster Marrigen Dae
nen (bij Arijen Jansz Troost/Troest), zeven hont in Heinenoord, gemeen bezit met zijn moeder 
Belijgen Cornelis.74 Op 12 augustus 1595 verklaarden Jan Cornelis Hogevliet, Bastiaen Ariens, 
Claes Jacobs, Ingen Jacobs en Arij Jans jongen Troost, allen voogden en toezienders en regeerders 
van de nagelaten boedel van zaliger Beligen Corn(elis), weduwe van Daen Damis, voor 1925 Caro
lusgulden overgedragen te hebben aan haar zoon Arien Danen een 'huysinge, berch, schuer'met 
pachtlanden, bouwgereedschappen, wagens, landbouwproducten etc. en dat zoals door Beligen 
bewoond en bezeten was. De genoemde som gelds diende in drie parten verdeeld te worden en wel 
1/3' de kinderen van ArijenJans jongen Troost geprocreëerd bij Marige Arens, 1/3' de kinderen van 
Arijen Jans Laekervelth, en 1/3' de voornoemde koper Arijen Daenen. Als waarborg voor de jaar
lijks te betalen parten van de voornoemde som stelde de koper de hofstede, alsmede in het speciaal 
circa twee morgen in Heinenoord, alsmede zijn huidige en toekomende goederen. Als zijn borgen 
stelden zich ieder voor een gerecht part: Pieter Ariens Hoffman, wonende onder de jurisdictie van 
Puttershoek, en Jan Cornelisz Hoege Vlij et. Deze akte is ondertekend en bezegeld op 18 augustus 
1595.75 Kennelijk deze zelfde hofstede deed Arijn Daenen ' pensenaeris' van Heinenoord op 16 april 
1597 van de hand. Dan wordt er gesproken van een 'huys, berch' met de beterschap van een 'woerf
fgen' op Heinenoord, met de bruikwaar van 7'/, morgen zaailand en 17 hont weiland.76 

111. Jan Cornelis de Waert alias (van) Hogevliet (van Hoochvliet, van Ho(e)gevlijet), boer, woonde te 

Hoogvliet, sedert 1578 te Oud-Beijerland, schout van Hoogvliet (1566, 1571-1574, 1577), sche

pen/ heemraad en leenman van Oud-Beijerland (1578, 1579, 1585, 1586, 1588, 1593, 1596, 1597), 
heemraad van de polder Oud-Beijerland (1588-1593), overl. tussen 5-7-1597 en 15-6-1598, tr. 

circa 1551 Ariana (Ariaentgen) N.N (Pieters?), over 1. tussen 9-8-1592 en 15-6-1598. 
In 1558 is 'Jan Cornelisz. op Ouvlyet' vermeld onder de pachters van de koren tienden in het Land van 

Poortugaal." In 1566 was Jan Cornelisz schout van Hoogvliet. Toen pachtte hij de korentiend van het 

De kapitale, in 1942 door oorlogshandelingen afgebrande hofstede aan de Molendijk onder Poortugaal, 
welke meer dan vijf eeuwen lang werd bewoond door nazaten van de in 1515 overleden Doen Beijensz, 

fondateurvan de 'grote-memorielanden'. Op deze plaats werd in of kort na 1411 een hofstede gesticht, die 
bekend stond als 'Thomas Hofstad' (collectie A. Beukelman te Poortugaal) 
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tiendeken van SchildemanJansz,78 zoals voorheen door Cornelis Jansz de Waert diverse malen gepacht 
was. Hij was vermoedelijk dezelfde als de Jan Cornelisz die dezelfde tiend pachtte van het jaar 1549.79 

Een Jan Cornelisz pachtte in hetzelfde jaar de koren tiend van het tweede gedeelte van het blok dat op 
zekere tijden aangeduid werd als '(Oude) Pernisse, 'Pernissenweert' of 'Vaertklock'.80 In 1557 pachtte 
een Jan Cornelisz de koren tiend van het blok genaamd 'oude dorp', dat 90 jaar ervóór - in 1465/1466 -

door Michiel Scildemansz was gepacht.' ' 
In de jaren 1571-1574 is Jan Cornelis, schout van Hoogvliet, vermeld als pachter van 4'/1 gemet 'op 

Terwesant', geconfisceerd land van jonker Heijndrick van der Dorp(e). '' In de rekening van 1574 staat 
bij dit land geboekt: 'Jan Cornelis schoudt van Hogevlijet nu Claes Jans zijn zoon'. Dit land zou ook in 
1575 gehuurd worden.' ' 

Blijkens een zaak op 2 oktober 1573 voor het Hof van Holland had Jan Cornelisz, schout te Hoog
vliet, met een aantal andere personen op 25 september dat jaar bij akte voor notaris A. Jacobsz ten 
huize van Dirck Jacobsz, rentmeester van de geconfisceerde goederen van het Land van Poortugaal, 
de voornoemde rentmeester gemachtigd om namens hen te procederen voor het Hof van Holland.84 

Jacob van der Duyn, ambachtsheer van Sprang en de ambachtsheerlijkheid van Langebakkersoord, 
procedeerde op 12 oktober 1577 voor het Hof van Holland tegen Jan Cornelisz, schout van Hoogvliet. 85 

Blijkens een processtuk voor het Hof van Holland van 21 april 1578 was Jan Cornelisz de Waert toen 
reeds in funktie als schepen van Oud-Beijerland.86 Op de te Oud-Beijerland gehouden rechtdag van 
20 december 1578 eiste Cornelis Mathijsz van Jan Corn(elisz) de Waert en IJsbrant Jacopz de betaling 
van zeven Carolusgulden zeven stuiver vanwege arbeidsloon,87 terwijl Jan Cornelisz de Waert zelf op 
de rechtdag aldaar van 28 mei 1580 van Jan Ariens schiptimmerman zeven Carolusgulden 13 stuiv,!r 
eiste vanwege 'op scheepsboort' geleverde ajuin.88 Rond 1580 werd in de blaffaard op de memories in de 
kerk te Poortugaal bij memorie nr. 361 geschreven: 'Hier nae te vraegen schout Jan nu in Beyerlant ofte 
Jan ... .'. Onmiskenbaar moet dit betrekking hebben op de voormalige Hoogvlietse schout Jan Cornelisz, 
die toen in Oud-Beijerland was gaan boeren. Deze vermelding moet er op duiden dat Jan een nazaat was 
van een zogenaamde 'Schildman-familiegroep' uit de parochie van Poortugaal. Op de Oudbeijerlandse 
rechtdag van 14 september 1582 eiste Jan Cornelis de Waert van Fop Jacobs ofwel van diens knecht de 
som van zes pond groten vlaams omdat de knecht zijn paard 'bedurven' of gekwetst zou hebben, daar 
deze 'een staeck int lijff gevallen hebbende'. Fop verklaarde er geen weet van te hebben en dat Jan maar 
met bewijs diende te komen. Het gerecht ordonneerde dat De Waert met deugdelijk bewijs diende te 
komen en dan zouden zij vonnissen, maar gelastte de partijen ook onderling tot een akkoord trachten 
te komen.'• Op de Oudbeijerlandse rechtdag van 29 mei 1585 werd Jan Corn(elis)s van Hogevliet door 
Rochus Dircxs gedaagd vanwege een zekere assignatie (toewijzing) ter somme van 176 Carolusgulden, 
welke bij de heer van Cronenburch op Jan was gedaan. Jan diende onder ede te verklaren dat hij aan de 
eiser niet beloofd had te betalen, maar weigerde, zodat de eiser in het gelijk werd gesteld. 90 Op de recht
dag van 20 juli 1585 compareerde voor schepenen te Oud-Beijerland - waaronder Jan Corn(elis)s. van 
Hogevliet - Laurens Jans van Heusden (een mede-schepen) en stelde zich borg voor de landpacht die 
Van Hogevliet de eerstkomende Kerstmis diende te betalen aan de heere van Merode en aan Niclaes van 
der Burch Wouters tot Dordrecht.•• Op de rechtdag van 6 oktober 1585 is hij als schepen vermeld als 'Jan 
Corn(elis) de Waert'.9' Ook komt hij later in het betreffende rechthoek afwisselend voor met de naam 
'De Waert' en de toenaam 'Van Hogevliet' . 

Op de rechtdag van 2 november 1585 eiste Van Hogevliet van Leenert Balthens vanwege de koop van 
hooi de betaling van 13 gulden 'off staen(de) solutie een nobel'.93 Op de rechtdag van 16 november 1585 

verklaarde Leenert bij ede dat hij Van Hogevliet een rosenobel gezonden had.94Joris Deijm Maertensz, 
Dirck Jansz van Leerda111, Adriaen Jacobsz en Adriaen Lenertsz, welke laatste woonachtig was in De 

Group onder Westmaas, en Jan Cornelisz van Hoochvliet stelden zich bij akte van 30 maart 1587 elk 
voor een vijfde deel als borg voor de schuld van 313 Carolusgulden van ene Henrick Jacobsz, inwoner 
van Oud-Beijerland.95 Vanaf 1588 tot in 1597 komt Jan Cornelisz Hoochvlijet vele malen voor in het 
archief van de polder Oud-Beijerland, onder andere als heemraad.96 Op 7 augustus 1588 liet Rochus 
Jacobsz (= Lems en zijn vrouw Fijche Pieters) te Poortugaal een drietal kinderen dopen. Bij zoon Cor
nelis waren doopgetuigen 'Daem Dammes op Heynoort, Claes Ariensz aen (den) Hili en Ariana wijf 
van Jan Cornel(is) op Beyerlandt' (in het Poortugaalse kerkboek opgetekend als: 'Ariaentge huysvrou 
van Jan Cornelisz woonen(de) op Beyerlant').97 Was doopgetuige Ariana in Beijerland wellicht identiek 
met de 'Ariana Pietersen in Beyerlandt', die op 13 november 1593 te Poortugaal met onder meer Henric 
Toenusz (Thuenisz) op Beyerland doopgetuige was bij een kind van Arien J acobsz (Lems ), de broer van 

10 Gens Nos tra 66 (2011) 



de voornoemde Rochus Jacobsz (Lems)? Duidelijk is wel dat er russen Jan Cornelisz de Waert en zijn 
vrouw en de familie Lems een familieband moet hebben bestaan. Zeer wel mogelijk was Ariana Pieters 
een zuster van Fijche Pieters, de vrouw van Rochus Lems. Opmerkelijk in dit geval is nog dat Jan de 
Waert en vrouw Ariana een kleinzoon Pieter Schilmansz hadden, een voornaam die dan ontleend moet 
zijn aan de vader van het kinds grootmoeder Ariana.Op 1 augustus 1589 is Jan Cornelisz van Hoochvliet 
genoemd als belender van bruikland in Oud-Beijerland.•' Bij akte van 10 juni 1591 is Jan Cornelisz van 
Hoochvliet borg genoemd toen Lenert Pietersz 'cuijper'.99 Op 9 augustus 1592 was 'Ariana vrou va(n) 
oom Jan op Beyerland' met onder andere (kennelijk dan haar zoon) Claes Jansen op Hoogevliet te 
Poortugaal doopgetuige bij Claes, een kind van de circa 1552 geboren Hoogvlietse schout Gys Gysen. 
Vermoedelijk was oom Jan Cornelisz de Waert dan een oom van één der ouders van de dopeling. He
laas is deze vrouw van Gys niet bij name bekend. Op 2 mei 1595 assisteerde Jan Cornelisz Hoochvlijet 
(Hoogevlijet) als gekoren voogd ene Fijtgen Adriaens, weduwe van mr. Jacob, bij de koop van de helft 
in een huis te Oud-Beijerland van Hendrick Thonis (schoonzoon van Hoochvlijet) en bij het opmaken 
van een schuldbrief ter harer laste van 1175 Carolusgulden, waarbij Hoogvlijet zich ook als haar borg 
stelde. '00 Een akte van 1 juni 1595 noemt Jan Cornelisz Hoochvlijet als bruiker van twee percelen land 
in Oud-Beijerland ter grootte van 31 morgen 300 roeden, en toebehorend George Everthart, graaf van 
Solms, en zijn vrouw Sabina van Egmont.'0 'Jan Corn(eli)s Hoochvliet en diverse andere personen deden 
op 13 januari 1597 transport aan Thomas de Wit Willems van twee morgen in het Nieuw Bedijkte Land 
van Bonavenrura onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, als zijnde het volgerland dat hen was aange
komen als grondeigenaars in Oud-Strijen bij kavelcedule van d.d. 15 december 1594.'0 'Een akte van 24 
januari 1599 spreekt van de erfgenamen van Jan Corn(elis) van Hoochvliet als bruikers (pachters) van 
zekere 4 morgen 300 roeden in het Oudeland van Strijen, toebehorend aan de erfgenamen van West
mase boerenechtpaar Willem Lenarts en Inghentgen Cornelis. '03 Blijkens een hierna nog te behandelen 
akte van 20 maart 1599 was zaliger Jan Corn(elis)z Hoegevliet voogd geweest van Maertgen Claes, het 
onmondig weeskind van zaliger Claes Cornelis (Ketting), in leven dijkgraaf van het gemene Land van 
Poortugaal, bij Haesgen Lambrechts, en had hij op 8 april 1597 nog zelf rekening gedaan, terwijl hij op 
4 en 25 juni 1597 nog betalingen had verricht. Na zijn overlijden nam zijn zoon Claes Jans de Waerdt dit 
voogdijschap over. Op 27 novemben593 waren Jan Cornelis van Hoogvliet met (zijn zoon) Claes Janss 
als voogden van Maritgen Claes in De Group aanwezig bij het sluiten van een akkoord naar aanleiding 
van een financieel geschil met haar moeder Haesken Lambrechs.'04 Op 5 juli 1597 is Jan voor het laatst 
genoemd als schepen ofwel heemraad van Oud-Beijerland.'05 Op 15 juni 1598 werd een akte opgemaakt 
waarin aanvankelijk stond geschreven: 'Jan Corn(elis)s onssen meden broeder in wette', doch dit werd 
doorgehaald en vervangen door de comparanten Claes Jans, wonende op Hoogvliet, SchilmanJans, wo
nende in de Korendijk en Corn(elis) Jans Hogevlijet (voor hen zelf), vervangende de weeskinderen van 
Hendrijck Thonis geprocreëerd bij Maertgen Jans, hun zuster, allen kinderen van zaliger Jan Corn( elis) 
s van Hogevlijet, en verklaarden verkocht en overgedragen te hebben aan Jan Pieters Pas, tegenwoordig 
inwoner van Oud-Beijerland (doorgehaald= ' in Coppell op Dijssel an Sgravenwech') zekere 'huysinge, 
berge, schuyre, bepotinge ende beplantijge' etc. staande opt de bruikweer van 31 morgen 300 roeden die 
Jan Pieters Pas dan in pacht gebruikt van de zijne E(dele) Van Solms en gelegen in de heerlijkheid Oud
Beijerland, zuidwaarts van de korenmolen. Voldaan werd met een op te stellen schuldbrief. Claes Jans 
('Waert' = doorgehaald), wonende op Hoogvliet, en Schilman Janss, wonende in de Korendijk, stelden 
zich als waarborg voor de overdracht van dit huis. Voornoemde Corn(elis)Jans stelde zijn vierde part in 
dit huis als waarborg om zijn broeders Claes en Schilman kosteloos en schuldeloos te maken.'06 Dezelf
de dag werd door Jan Pieters Pas ten behoeve van de verkopers een schuldbrief opgemaakt ten bedrage 
van 3 100 Carolus gulden, waaruit blijkt dat het een aa n z ienlijke boerenhofstede n1.oec z ijn gewecst. ""'7 In 

deze akte weer dezelfde doorhalingen betreffende Jan Cornelis van Hogevlijet en Pas. Hieruit zou men 
kunnen opmaken dat vader Jan zeer kort te tevoren was gestorven. 

Uit dit huwelijk: 

1. Claes Jans de Waert, volgtIVa. 
2. Schilman]ans, volgt !Vb. 
3. Cornelis Jans Hogevlijet, over 1. na 4-1-1599. 

Op 14 januari 1598 procedeerde Cornelis Jansz Hogevliet, wonende bij de korenmolen in Beijer
land, voor het Hof van Holland tegen Lieffken Jacobs, weduwe van Lenert Huygensz, waardinne 

Gens Nostra 66 (2011) 11 



' int Ossenhoeft' in Poortugaal.108 Na 4 januari 159911
' 9 kon hij te Oud-Beijerland of elders niet meer 

getraceerd worden. 

4 . Maertgen (Marg·tgen) Jans, overl. vóór 15-6-1598, tr. wrs. vóór 13-11-1593 Hendi-ich Thonis 
Waegemaecher, woonde te Oud-Beijerland, schepen / heemraad van Oud-Beijerland (tus

sen 1583-1590 ), over!. na 24-5-1600. 
Op 13 november 1593 was 'HenricToenusz op Beyerland' te Poortugaal doopgetuige bij een kind 

van Arie Jacobs op Hoogvliet; tezamen met 'Loures Cornelis in Barendrechtsen Nieuwe Land' en 
'Ariana P ietersen in Beyerland'. 

Bij akte van 15 mei 1594 stelden Hendrick Thonis en Jacob Sara zich elk voor een helft borg voor 
de te Oud-Beijerland wonende Cornelis Dircxs Smic. 110De te Oud-Beijerland wonende Hendrick 
Thonis Wagenmacker passeerde op 15 januari 1595 een schuldbrief van 900 Carolusgulden ten 
behoeve van Nicolaes Corn(elis), secretaris aldaar, en dat vanwege de koop van een boomgaard 
te Oud-Beijerland, oostelijk belend aan 'het Geldeloose Padt'. Tevens nam Wagenmaecker een 
jaarlijkse rente van 36 gulden over een hoofdsom van 600 gulden ten behoeve van Pieter Cornelis 
op zich, waarmee deze boomgaard was belast'" Pas op 30 augustus 1597 werd de overdracht van 
deze circa één morgen boomgaard geregistreerd. 112 Op 2 mei 1595 passeerde de te Oud-Beijerland 
wonende Hendrick Thonis Wagemaecker een reeks akten voor schout en schepenen aldaar. Zo 
transporteerde hij aan Fijtgen Adriaenssen, weduwe van mr. Jacob, met haar gekoren voogd Jan 
Cornelis Hoochvlijet (de schoonvader van Wagemaecker), de helft in een huis en erf, bestaande uit 
voorhuis, opper kamer, achterkamer en 'cleyne besijden keucken', hetwelk aan de noordzijde door 
Wagemaecker belend werd. 113 Tevens transporteerde Wagemaecker aan Willem Hendricks Mes, 
'slootmaeker', de andere helft van dit huis, bestaande uit voorhuis, middelkeuken en achterkeu
ken, en gelegen aan de oostzijde van de Vliet. Door beide kopers werd een schuldbrief gepasseerd 
en wel voor Fijtgen ten bedrage van 1175 Carolusgulden en Mes van 975 Carolusgulden."3Joncheer 
Arnolc van Aeswijn transporteerde eveneens op 2 mei 1595 aan Hendrick Thonis Wagemaecker 
een huis en erf'met een poort ende ganck daer aen staende', aan de noordzijde door Wagemaecker 
belend en aan de oostzijde met de schuur en het erf dat hij van de jonker had gekocht. Dezelfde 
dag werd er ter zijnen laste en ten behoeve van de verkoper een schuldbrief opgemaakt van 2150 
Carolusgulden onder verband van het gekochte goed en de twee voornoemde schuldbrieven van 
mr. Hendrick Mes en Fijtgen Adriaens. 113 Tenslotte was Wagemaecker die dag nog met Cornelis 
Joostens Blijenburch borg voor een schuld van 900 Carolusgulden van de Beijerlandse secretaris 
Nijclaes Cornelis."' Wagemaecker had zich ook al in de voornoemde akte van 15 mei 1594 voor hem 
als borg gesteld. 

Bij akte van 16 mei 1595 transporteerde joncheer Arnout van Aeswijn aan Wagemaecker een 
'keete ofte schuyr met een berch, verckenschotte ende een duyven koycken' met een erf dat liep 
vanaf het 'bleyckvelc' oostwaarts tot aan de boomgaard van Gerrit van Houten. Aan de noordzijde 
werd dit belend door de halve vijver en de 'lane' tot aan de nieuwe tuin van voornoemde Van Aes
wijn. Dezelfde dag werd de koop voldaan met het passeren van een schuldbrief van 850 Carolus
gulden.11• Bij akte van 22 november 1597 stelden Hendrick Thon is Wagemaecker en Jan Pholperts 
Bijl, beiden inwoners en 'buyrluyden' te Oud-Beijerland, zich als borgen voor Jacob Jans timmer
man. "' Hendrick Thonis Waegemaecker, inwoner van Oud-Beijerland, verklaarde op 4 januari 
1599 267 gulden 10 stuiver schuldig te zijn aan Claes, Scilman en Corn(elis) Jans, gebroeders en 
'omers' en bloedvoogden van de vier onmondige weeskinderen van zaliger Marijtgen Jans gepro
creëerd bij voornoemde Hendrick en dat ten behoeve van de weeskinderen. Het betrof geleende en 
aan getelde penningen waarvoor hij 120 roeden boomgaard in Oud-Beijerland op hypotheek zette. 
Dit land was aan de wes t- en noordzijde belend door 'de Geldelose Padt'. In de marge van deze 
akte is opgetekend dat Henrick Thonis op 24 mei 1600 de doorstoken brief ter secretarie van Oud
Beijerland vertoonde en dat deze derhalve afgelost was.109 

IVa. Claes Jans de Waert (Weert), geb. circa 1552, weduwnaar wonende Hoogvliet (1609 ), boer, 

reder (1592), woonde te Hoogvliet (1598, 1608, 1609), dijkgraaf op Hoogvliet (1587), dijkgraaf 

(1592, 1598, 1610), schout (1592, 1606) van Lokhorst (genaamd Oud- en Nieuw-Engeland), 

heemraad van het gemene land van Poortugaal (1598), schepen van Hoogvliet (1592, 1602, 

1605, 1611), over!. tussen 19-9-1611 en 30-5-1618, tr. (1) vóór 1580 Trijn Gonei-ts,116 over!. na 19-
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4-1594, tr. vermoedelijk eerder Damas N.N. (waaruit dan dochter Stevenia Dammas); tr. (2) 

Poortugaal (huwelijkse voorwaarden Schiedam 4-11-1609) 22-11-1609 Lijnke (Lijntge) Pieters, 
weduwe wonende Poortugaal (1609 ), over 1. vóór 30-5-1618. 

Zij tr. eerder Cornelis Willemsz den Ouwen, boer te Pernis, leenman van Putten in Oud-Pernis, over!. 
vóór 4-12-1599."7 

Op 21 september 1586 was 'Claes Jansen Weert' te Poortugaal doopgetuige bij Ariana, bastaardkind 
van Will(em) Cornelis. Andere doopgetuigen waren Neeltgen Claes op Hoogevliet en Yde Arents op de 
Hije. Op 1 december 1587 is Claes Jansz, dijkgraaf op Hoogvliet, vanwege zijn borgschap voor Cornelis 
Lenaertsz, door jonkheer Vincent, heer van Lockhorst, met andere Hoogvlietenaren gedaagd in een 
zaak voor het Hof van Holland."8 Blijkens de in 1592 opgemaakte en op 23 augustus dat jaar overgele
verde 'reeckeninge ende bewijs' van de goederen van joncheer Vincent, heere van Lochorst, gebruikte 
'Claes Jans zoon de Waert Dijckgraeff met Henrick Sebastiaens in Oud-Engeland acht gemet twaalf 
roeden 'droogendijck ende aenwassen' in huur. Onder deze naamstelling is Claes tevens geboekt voor 
een perceel van acht gemet twaalf roeden in Oud-Engeland, waarvan de huurvoorwaarden van 12 febru
ari 1587 dateerden, alsmede nog zes percelen in Nieuw-Engeland ter grootte van meer dan 25 gemet. 
Tevens is hij als zodanig nog genoemd vanwege de huur van vier gemet twee lijn 13 roeden van de eer
ste 'grasbrouck' en van de twee laatste ' rijer broucxkens'. Bij de eerste vermelding is hij genoteerd als 
'Claes Jans zoon de Waert Dijckgraeff als schout'. Dit register maakt dan melding van drie percelen in 
Nieuw-Engeland ter grootte van ruim 13 gemet, die gehuurd werden door 'Claes Jans zoon Koyer', die 
dus duidelijk niet identiek is met voornoemde De Waert."' In dat jaar 1592 is Claes Jansz de Waert ook 
als schepen van Hoogvliet vermeld. "0 

In een Schiedamse akte van attestatie van 29 mei 1592 wordt gewag gemaakt dat Pieter Doesz, een 
45 jaar oude stierman, die een nieuwe reder van Overmaas had gekregen, waarmee bedoeld werd Claes 
Jansz van Hoogvliet. Er werd verklaard dat Claes met Pasen 1592 ten huize van Claertgen Pijeters, 
huisvrouw van de waard Jan Arentsz, was gekomen waar zij Claes de woorden had horen zeggen: ' ick 
maecke u koek ende hacker, want ick hebben geen verstane van reederije'."' Op 9 augustus 1592 was 
'Claes Jansen op Hoogevliet' met Maechiel Claes zoon en 'Ariana vrou van(n) oom Jan op Beyerland', 
dus dan de moeder van Claes, te Poortugaal doopgetuige bij een kind van Gys Gysen, schout van Hoog
vliet. Gys legde op verzoek van Claes op 12 mei 1606 een verklaring af, zoals hierna nog ter sprake zal 
worden gebracht. Op 17 februari 1598 gaven de kerkmeesters van Poortugaal aan vier gemet twee lijnen 
in Welhoek aan 'den Kerckwech' te willen verkopen, waarvan de laatste bruiker Claes Jansz de Waert 
was, die dit land ook kocht en waarbij Jan Leenarts Schout zich voor hem als borg stelde."' De borg was 
Jan Leenartsz Roobol, als zijnde dan getrouwd met de voordochter van de eerste vrouw van De Waert 
en dan dus diens stiefschoonzoon. Maertgen Pieters, weduwe van Cornelis Ariaenszen, met haar voor 
de gelegenheid gekoren voogd Claes Janszen, wonende in de banne van Hoogvliet 'parochiende' onder 
Poortugaal, verkocht eveneens op 17 februari 1598 aan de kerk te Poortugaal een erfelijke onlosbare ren
te.'" Dezelfde dag hadden de kerkmeesters van Poortugaal aangekondigd één gemet 'int ouwe water
schip' te willen verkopen en dit werd door voornoemde Ma(e)rtge gekocht, waarbij Claes Jans de Wa(e) 
rt zich voor haar borg stelde.'" Een akte van 18 februari 1598 noemt Claes Jansz de Waert heemraad van 
het gemene land van Poortugaal."3 Een andere die dag gepasseerde akte vermeldt hem als belender te 
Hoogvliet. "' 

Op 19 oktober 1598 verrichte Claes Jans de Waert, dijkgraaf van Lokhorstland, een betaling vanwege 
de administratie van het weeskind van Claes Cornelisz en op 20 maart 1599 deed hij voor het gerecht te 
Westmaas vanwege zijn vader zaliger Jan Corn(elis)z. Hoegevliet, als voogd van Maertgen Claes, het on-
1nondigc weeskind van zaliger Claes Cornelis, in leve n dijkgraaf van het gen-icnc l a nd van Poortugaal , 

geprocreëerd bij Haesgen Lambrechts, rekening en bewijs etc. Vader Jan had op 8 april 1597 nog zelf 
rekening over het jaar 1596 gedaan (welke akte overigens niet bewaard is gebleven)."' Claes zelf was 
tevoren al samen met zijn vader voogd over dit kind geweest." 4 Op 12 juli 1599 procedeerde Claes Jansz 
de Waert te Hoogvliet, als borg voor Ghys Gysz, schout van Hoogvliet, voor het Hof van Holland tegen 
Ghysbrecht Doensz, secretaris in Poortugaal." 5 Dit herhaald verschijnen van schout Ghys in de familie 
De Waert doet vermoeden dat ook hij van hun familiekring deel uit maakte. In een akte van 23 maart 
1602 is de Hoogvlietse schepen Claes Jansz de Waert genoemd als belender in Jeronimusland genaamd 
Langebakkersoord."6 Claes Jansz Koijer is in een akte van 21 november 1605 vermeld als belender van 
memorieland aan de Noortzij onder Hoogvliet. In dezelfde akte is ClaesJansz de Waert aangeduid als 
één der Hoogvlietse schepenen, door wie deze akte werd opgemaakt!"7 
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Dit is ook een indicatie dat de beide Claesen niet identiek waren. In een akte van 1 februari 1606 werd 
Claes Jansz de Waert, schout en dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Engeland, gemachtigd."' Op 10 maart 
1606 constitueerde Claes Jansz de Waert van Hoogvliet procureur Heijndrick Jansz Pansseren"9 en bij 
akte van 27 mei 1606 constitueerde hij procureur Pieter Sijmonsz Schot.'30 Ghijs Ghijsen, schout van 
Hoogvliet, circa 54 jaar, Arien Jacobsz Kockert, oud circa 42 jaar, en Arien Jansz den Breur, oud circa 43 
jaar, attesteerden op 12 mei 1606 ten verzoeke van Claes Jansz de Wa(e)rt over door Claes omtrent Kerst
mis 1604 verkochte 13 hoet zomer- en wintergerst, te leveren aan de te Schiedam wonende Heindrick 
Jansz Delf. Claes had daarbij gezegd dat de gerst zou zijn voor de brouwer Dirck Vuytenbrouck, maar 
indien hij bij deze Vuytenbrouck zijn geld moest halen, hij niet tot verkoop genegen zou zijn. Delf had 
geantwoord niet te weten of de gerst was voor Vuytenbrouck of voor Dirck Vincenten Brouwer te Delft. 
Delf had verklaard zelf de verschuldigde penningen te zullen voldoen. ''' Claes Jansz op Hoogvliet gaf 
bij akte van 17 september 1608 akte van procuratie aan Cornelis van Dijck, procureur voor de Vierschaar 
te Schiedam, om uit zijn naam op te treden in zijn zaak tegen Heijnrick Jans van Delft.13' Dit betrof 
ongetwijfeld de hiervoor aangehaalde zaak rond de verkoop van gerst door Claes in 1604. Claes Jansz 
op Hoogvliet is op de Rhoonse rechtdag van 20 juli 1606 genoemd als voogd van de weduwe van Jan Le
nertsz Roobol. '33 Deze weduwe was dus de hiervoor al genoemde Stevina Dammis, '34 de nog hypotheti
sche voordochter van de eerste vrouw van Claes. Claes Jansz de Waerd (de Waert), weduwnaar wonende 
te Hoogvliet, en Lijnken Pieters, weduwe van Cornelis Willems den Ouwen, wonende te Poortugaal, 
maakten als toekomende bruid en bruidegom op 4 november 1609 te Schiedam akte van huwelijkse 
voorwaarden. Claes zou zijn meubele goederen en veestapel, bestaande uit ossen, koeien, paarden en 
schapen, inbrengen, terwijl de bruid 1500 gulden meebracht, en dit alles zou gemeenschappelijk bezit 
zijn en na hun overlijden zouden deze ingebrachte goederen en gelden terugvallen naar de zijde van
waar deze gekomen waren. Voorts werd opgave gedaan van de onroerende goederen van beide partijen. 
Claes bezat onder Hoogvliet en Poortugaal minstens circa negen gemet. Tevens bracht hij in een 'huys 
ende erffue' met 'barghen ende schuyre' op Hoogvliet, waarin hij dan woonachtig is. Dit goed was aan 
de west- en noordzijde belend door 'den Seedick' en oost door 'de gemene landts culck' . Tenslotte had 
Claes nog 50 gemeten pachtland in gebruik. De bruid bezat ruim elf gemet in Poortugaal en Albrands
waard alsmede nog een huis en erf op het dorp Poortugaal, westelijk belend door de 'Voorstraet' en oos
telijk door 'den Heeren Wech'. De bruidegom plaatste zijn handtekening; de bruid haar handmerkje; 
althans volgens de tekst van deze akte. De akte in het protocol is niet door hen getekend. Na deze akte 
volgt een clausule waarin werd gestipuleerd dat bij vooroverlijden van de bruidegom de bruid weer 
vrijelijk zou kunnen beschikken over de door haar ingebrachte 1500 gulden. Indien dit bedrag ten tijde 
van zijn overlijden zou zijn verminderd, zou zij dit uit de gemeenschappelijke boedel mogen aanvullen 
tot 1500 gulden. Vervolgens zou dan de gemeenschappelijke boedel elk voor een helft verdeeld worden 
tussen de erfgenamen van Claes en Lijnken zelf. 135 Naar aanleiding van deze huwelijkse voorwaarden 
ontstond er tussen de echtelieden kwestie. Op 16 november 1612 compareerden Claes Jansz de Waert, 
wonende op Hoogvliet, en zijn vrouw Lijntken Pieters voor een Dordtse notaris en verklaarden dat 
Lijntken volgens de huwelijkse voorwaarden 1500 gulden zou inbrengen, maar dat hierover tussen 
hen 'questie' was ontstaan, welke zij voorlegden aan arbiters. Die bepaalden dat Lijntken in plaats van 
de 1500 gulden maar 1250 gulden behoefde in te brengen, waarvan zij al 950 gulden gedaan had met 
rentebrieven, obligaties en gereed geld. Vervolgens zou zij onmiddellijk nog 300 gulden aan haar man 
voldoen. Bij vooroverlijden van Claes zou al het door haar ingebrachte weer aan haar terugvallen. Bij 
haar vooroverlijden zouden haar erfgenamen dit ontvangen. Claes zou gehouden zijn om vanuit zijn 
woonplaats Hoogvliet bij Lijntken op Poortugaal te komen wonen en daar met haar 'sijn leven lanck 
geduijrende huijs te houden' . Z ijn e igen hofs t ed e in Hoog vli e t z ou hij mogen ve rhure n of e r een b e
drijfsleider op zetten. Naast de arbiters waren getuigen zijn 'swager (lees: schoonzoon) Ool Ariensz, 
wonende te Sint Anrhoniepolder, en haar 'naeste vrunden en bloetverwanten' Geerit Jansz en Pieter 
Gerritsz, wonende in Lekkerland, en Lenert Willemsz, wonende in Mijnheerenland.'36 Bij akte van 24 
februari 1610 werd Claes Jansz de Waert, dijkgraaf van Lokhorst, procuratie verleend om uit naam van 
Claes Jaecobsz 'aen den Steenendijck' op te treden. '37 Op 19 september 16n attesteerde de circa 59 jaar 
oude Hoogvlietse schepen Claes Jansz de Waert.'38 In 1616 is 'Claes I<oyers wey' genoemd als belending 
van memorieland te Poortugaal of Hoogvliet.'39 Deze persoon werd toen dus duidelijk onderscheiden 
van Claes Jansz de Waert. Op 30 mei 1618 machtigden Gert Janssen van Leckerlant en Pieter Janssen 
Corn(elis) van Crimpen, gekoren voogd, Pyeter Lendertsen van Menseerlant met de weeskinderen van 
Heiltgen Aertssen en met Corn(elis) Gerissen van Menseerlant, als erfgenamen van zaliger Lijntgen 

14 Gens Noma 66 (zon) 



Pyeters, weduwe van Claes Janssen de Waert, Maerten Gertssen, wonende op het dorp van Pernis, om 
uit hun naam voor het gerecht te Langebakkersoord 2'/, gemet te transporteren, gemeen liggend met 
Jan Claessen Coeijer. Op 3 juli 1618 vond het transport aan laatstgenoemde plaats. >➔0 Als het voorkind 
van Trijn Go nerts heb ik: Stevina (Stephanietge, Stephanie, Stephania etc.) Dammis (Dames, Dammens, 
Dammis), j.d. wonende Hoogvliet (1587), over!. na 13 oktober 1627, huwde Rhoon (optekening trouw
boek Poortugaal) 21 april 1587 Jan Leenderts2 Roobol, j.m. van Rhoon, schout van Poortugaal (1597), 
over!. vóór 6 juni 1610, 20011 van Leendert Cornelis2 Roobol (Roebol, Roeyenbol), boer en kooiker te 
Rhoon, schepen, mede-taxateur 10' penning, ontvanger van de Armen en schout van Rhoon, en Maer
tje Dircks (Coornneef). De overlevende kinderen uit dit huwelijk kregen legaten van Liedewij (Lidia) 
Claes toebedeeld, die als 'Lydewij Claesse op Hoogvliet' op 27 naart 1595 te Poortugaal doopgetuige 
was bij Dammis Jans2 Roobol, waarbij tevens Bastiaen Henricx (= Droogendijck) optrad. Bij de doop 
van dochter NeelkeJans Roobol was aldaar op 4 juni 1589 onder meer Claes Jansz op Hoogvliet getuige, 
die ik identificeer met Claes Jansz de Waert, dan de stiefvader van 's-kinds moeder Stevania Dammas. 
Bij een jongere kind, eveneens genaamd NeelkeJans Roobol, was op 3 oktober 1599 te Poortugaal onder 
andere Ariana Claesse getuige. Deze bij de kinderen van Stevania en haar man Jan Leendertsz Roobol 
optredende doopgetuigen Claes Jansz, Lydewij Claesse, Ariana Claesse en haar man Bastiaen Henricx 
(Droogendijck) lijken dan te plaatsen als respektievelijk de stiefvader, twee halfzusters en een zwager 
van Stevania. Mogelijk was er ook nog een halfzuster Neelke Claesse op Hoogvliet, die op 16 december 
1592 te Poortugaal doopgetuige was van Beertge (Baertge) Jans Roobol, maar dan geen nageslacht zal 
hebben gehad, daar haar nazaten niet erfden van haar zuster Liedewij Claes. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Ariaentge (Ariana) Claes,'•' j.d. wonende Hoogvliet (1595), overl. vóór 1611, tr. Poortugaal 

4-8-1593 Bastiaen Heyndricx Droogendijck, j.m. (1593), weduwnaar (1610) wonende Hoog

vliet, boer te Hoogvliet, schepen van Pernis (1617), schepen (1624), heemraad (1624, 1627, 

1628, 1632) van Langebakkersoord, schepen van Hoogvliet (1635), overl. vóór 1638, zn. van 

Heyndrick Arien Floris, leenman van Putten, heemraad van het gemene land van Poortu

gaal, en TrijntgenJoris. 
Hij tr. (2) Poortugaal in 1610 Maritge (Maertge, Maertien) Claes Coijer (zie bij de familie Claes Jansz 

Coijer, zie gen. I-3, volgt in tweede deel). 
Bij de doop van haar eerste kind Joris te Poortugaal 19 april 1594 waren 'gevaders': 'Trijn(tge) 

Joris zijn moer en Trijn(tge) Go nerts sijn wijffs moer', dat wil zeggen beide grootmoeders: de moe
der van respektievelijk de dopeling zijn vader en van zijn moeder. Ariana Claesse was op 3 oktober 
1599 te Poortugaal doopgetuige bij een kind van Jan Leendertsz Roobol en Stevania Dammas, in 
welke laatste persoon ik haar wat oudere halfzuster meen te mogen zien. In de dubbele 1000' pen
ning van Hoogvliet over 1622 werd Bastiaen Heyndricxs aangeslagen voor een gegoedheid van 
9000 pond of gulden.'4' In de 200' penning van 1625 staat hij genoteerd voor een gegoedheid van 
14000 pond of gulden. '43 Zijn weduwe en erfgenamen staan in de 200' penning van 1638 voor 8000 
pond of gulden geboekt. '44 Maertgen Claes, weduwe van Bastiaen Hendricxz Drogendijck, met 
haar mans kinderen zijn in de 200' penning van 1644 voor eenzelfde bedrag aangeslagen. '45 In de 
200' penning van 1646 staat zij echter met de kinderen van Bastiaen genoteerd voor 7000 pond of 
gulden.'46 Op 14 januari 1646 werd in de kerk te Poortugaal het eerste gebod afgekondigd van de 
overdracht een stuk memorieland in de ban van Hoogvliet, gelegen nabij de woning van Maartjen 
Claes Koijei-s .••u· 

2. Liedewij (Lidia) Claes, ged. Poortugaal 1-6-1589 ('oudt zijn(de) 9 of 10 jaren' ; vader Claes 
Jans Weert op Hoogevliet; gevaders : Arie Pieters in Beyerlandt, Henric Thoenus van 

Beyerland, 'nyet meer getekend'), j.d. wonende Hoogvliet (1599), weduwe van Hoog

vliet (1605), woonde in Sint Anthoniepolder nabij het dorp Cillaarshoek (1643), overl. na 

1642, tr. (1) Poortugaal 7-1-1599Jacob Lenerds (Roobol?), j.m. wonende Rhoon (1599 ), over 1. 
vóór medio 1605; tr. (2) Poortugaal 9-11-1605 Odulphus (Oel, Ool, Oelofjf) Adriaens (Ariens, 
Arents) van der Houck, wonende op Cillaarshoek, schout van de Polder (1605), waarsman 

van de polder Sint-Anthoniepolder (1584), 'aelmoessenier' (1590 ),'48 diaken (1590 ),'48 sche-
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Het Rhoonse Vee1;Joto omstreeks 1900 (collectieA. Beukelman te Poortugaal) 

pen (1591), 149 schout (1584, tussen 1597 en 1627),149 ouderling (1599, 1607)150 van Sint An
thoniepolder, mede-collecteur van de verponding van de binnen- en buitenlanden van 
Bonaventura (1590), heemraad van Oud-Bonaventura en het Oudeland van Strijen (1603, 

1606-1611),148 over 1. tussen 1627 en 10-3-1633, begr. Cillaarshoek (in de kerk onder zerk met 
wapen). 

Hij tr. eerder vóór circa 1580 N.N. 
Liedewij's doopgetuige Arie Pieters was mogelijk identiek met de in 1570 genoemde Oud-Be

ijerlandse schepen / heemraad Adriaen Pietersz en Henric Thoenus (Waegemaecker) was getrouwd 
met een zuster van de vader der dopeling en was dus een oom van het kind. Op 27 maart 1595 was 
de ongeveer 16 jaar oude Lydewij Claesse op Hoogvliet te Poortugaal doopgetuige bij Dames, een 
kind van Jan Leendertsz Roobol en Stevinia Dammas, welke laatstgenoemde mij haar oudere half
zuster moet zijn geweest. Bijna een halve eeuw later kreeg deze dopeling een legaat van Liedewij 
toebedeeld. Het is niet uitgesloten dat de eerste echtgenoot van Liedewij identiek was met Jacob 
Leendertsz Roobol uit Rhoon, broer van de man van (dan haar halfzuster) Stevina Dammas. Deze 
Jacob woonde te Oud-Beijerland en is daar op 5 september 1602 nog genoemd in de rekening van 
de polder Oud-Beijerland vanwege een schoon te maken sloot. Op 14 juni 1603 is in de polderreke
ning diens niet bij name genoemde weduwe vermeld. Bij haar tweede huwelijk is Liedewij- in dat 
geval dan weer naar haar geboortegrond teruggekeerd - abusievelijk in het Poortugaalse trouw
boek opgetekend als 'Lydewij Cornelis'! Odulphus was misschien identiek met de Ool Adriaensz, 
genoemd als zoon van het Heinenoordse echtpaar Adriaen Olen en Neessien Huijgens in een akte 
van 18 maart 1563,''' al zou hij dan bij zijn overlijden wel een opmerkelijk hoge ouderdom bereikt 
moeten hebben. Vanaf de bewaard gebleven rekening van de polder Sint Anthoniepolder over 1583 
werd Ool Adriaensz talloze malen daarin vermeld gevonden, onder meer vanwege afhoringen van 
jaarrekeningen, teer kosten ten zijne huize gemaakt, pacht en koop van grond etc. Laatstelijk is hij 
in d e rcl :::c nin g va n 1.635 vc rrn c1 d va n wege b e taald e e rfpacht, n"l aa r toe n ·was hij a l ni e t in eer in l even 

en zal ten rechte zijn weduwe dit betaald hebben. Op haar naam staan deze betalingen geboekt in 
de jaren 1636-1642.'5' Op 15 februari 1592 legden Ool Adriaens en Tonis Hendricx op Cillaarshoek, 
als collecteurs der verpondingen van de binnen- en buitenlanden van Bonaventura over het jaar 
1590, rekening en verantwoording af. '53 Ool Adrians, schout tot Sint Anthoniepolder, transporteer
de op 24 april 1617 aan de op het dorp Maasdam wonende gebroeders Arien en Jacob Lenaerts zes 
morgen zaailand in Nieuw-Bonaventura, waarvan er vier waren gelegen onder de jurisdictie van 
's-Gravendeel en twee onder de jurisdictie van Maasdam.'54 Ooleff Adriaensse Schout werd in het 
verpondingskohier der 1000' penning van Sint Anthoniepolder over 1626 aangeslagen voor een 
gegoedheid van 12000 pond of gulden.'" In 1629 is Odulphus nog genoemd in de rekening van de 
polder Sint Anthoniepolder.'4' Op de gehavende grafzerk van Odulphus in de kerk te Cillaarshoek 
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valt nog te lezen: 'Hier leyt begraven Odulphus Adrijaens .............. schoudt van St. Anthonypolder 
sterf ......... .'. Het wapen vertoont drie gekruiste balken.'56 Op 10 maart 1633 was Liduwij Claes, 
weduwe van Ool Arienssen, te Sint Anthoniepolder doopgetuige bij een kind van het echtpaar Dirc 
Janssen en Woutertje Cornelis. In 1634 leverde Lidewij Claes 12 1

/, pond reuzel aan de polder Sint 
Anthoniepolder''' en volgens de rekening van de polder het Oudeland van Strijen over 1639/1640 
kreeg een zeker persoon 14 pond drie stuivers betaald vanwege levering van drie vaten wijn aan Li
dewij Claes.'57 Hieruit zou men kunnen opmaken dat zij een drankgelegenheid bestierde; evenals 
haar man destijds blijkens diverse posten in de rekeningen van de polder van SintAnthoniepolder. 
Overigens werd ten plattelande de keuken van een hofstede ook nogal eens als kroeg gebruikt, 
maar misschien ook zorgde de plaatstelijk schout (en dijkgraaf) dat zijn heemraden, bode, ver
voerders etc. tijdens een schouw in zijn hofstede van een maaltijd en drank werden voorzien, 
waarvan de daarvoor gemaakte kosten vervolgens weer in de polderrekening werd gedeclareerd. 
Op een op 12 augustus 1635 opgemaakt lidmatenregister van Sint Anthoniepolder is Lidia Claes 
genoemd.158 In het verpondingskohier der 200' penning van Sint Anthoniepolder over 1638 werd 
de weduwe van Oloff Adriaensz Schouth aangeslagen voor een gegoedheid van 6000 pond of gul
den. '59 Kennelijk had Lidewij na het overlijden van haar man de helft van de boedel moeten afstaan 
aan diens voorkinderen. Lydia Claes was als 'muy' van Nelletie Jans (Coijer) op 13 oktober 1639 
getuige bij haar ondertrouw te Sint Anthoniepolder. Wellicht beschouwde de kinderloze Lydia dit 
achternichtje min of meer als een aangenomen dochter. Rond de klok van zessen in de middag van 
27 mei 1643 testeerde de lichamelijk ziek zijnde Liedewij Claes, weduwe van Ooloff Adriaens van 
der Houck, in leven schout van Sint Anthoniepolder, ter harer huize in Sint Anthoniepolder bij 
het dorp Cillaarshoek voor Adriaen van der Houck, de notaris uit Klaaswaal. Zij benoemde Franck 
Willems van Rijsick en zijn vrouw Nellegen Jans, haar 'neeff ende nichte' tot haar universele erf
genamen en dat van ' landt, sandt, huys, hoff, haeffel(ijke) ende erffelijke goederen, huysraedt, 
inboel, cleederen ende juweelen'. Zij dienden hiervoor echter drie maanden na haar overlijden 
de volgende legaten uit te reiken: aan 'Nelletjen Jansdochters 'suste (er stond aanvankelijk ge-
schreven: 'susters ende broeders') ende andere vrinden, hyernaer te ...... (noemgen?) van de testa-
trice die sonder desen haere goederen neffens voorn( oemde) Franck Willems ende Nelletgen Jans 
soude hebben geërft' met hun allen de som van 500 Carolusgulden, te weten aan BaertgenJans (= 
Roobol), weduwe van Jan Thonis Panser, 100 gulden, Damas Jans Roobol 100 gulden, Lenert Jans 
Roobol 100 gulden, Ariaentgen Jans, huisvrouw van Dirck Floris van (der) Weijde 100 gulden en 
Ariaentgen Corn(elis), dochter van Corn(elis) Ariens Huijser, 100 gulden, ofwel hun descedenten 
en erfgenamen. De weeskamer te Sint Anthoniepolder, of elders waar haar sterfhuis zou vallen, 
werd uitgesloten en tot voogd over de minderjarigen benoemde zij voornoemde Franck Willems 
Rij sick. Getuigen waren Hendrick Bastiaens van der Houck en Jan Lenerts van der Houck, welke 
hun handtekening plaatsten, maar van Liedewij ontbreekt onder de akte een handtekening of 
handmerkje.'60 De notaris en de twee getuigen waren kleinkinderen van de tweede man van Liede
wij , stammend uit een eerder huwelijk van hem. De gezusters Coijer waren dus kleinkinderen van 
Ariaentge (Ariana) Claes, een volle zuster van Liedewij, en de kinderen Roobol waren van Stevania 
Dammas, naar mijn optie een halfzuster van Liedewij. Onduidelijk is nog hoe in de 1643 nog min
derjarige Ariaentgen Cornelis Huijser een naaste bloedverwant van Liedewij kan zijn geweest. Op 
30 juli 1639 was de Charloisse schout Harman Leendertsz Pors haar testamentaire voogd. Haar 
ouders Cornelis Adriaensen Huijser, kerkmeester, schepen van Charlois, en Annetge Bastiaens, die 
blijkens haar ondertrouwakte te Poortugaal van 2 januari 1628 overigens uit Hoogvliet afkomstig 
was - waren toen reeds overleden. 161 Vermoedelijk was Annetge Bastiaens mede een dochter van 
Bastiaen Hendricxsz en zijn eerste vrouw Ariaentge (Ariana) Claes (zie hiervoor gen. Va-1), de zus
ter van Liedewij Claes. Dan zou het goed verklaren zijn waarom achternichtje Ariaentgen Huijser 
tot de naaste bloedverwanten van Liedewij behoorde en derhalve een legaat van haar kreeg toebe
deeld. 

IVb. Schilman Jans, boer, woonde te Oud-Beijerland (1586), in de Korendijk (1598), in de 
Schillemans- of Oostpolder ald. (1630 ), schepen (1586, 1587, 1608, 1609 ), dijkgraaf (1625) van 
Goudswaard, begr. Goudswaard 23-11-1637 (in de kerk in het graf van zijn vrouw),'6' tr. vóór 
1607 Geertruijt (Geerken, Geertie) Dircks, onmondig op 6-11-1585, begr. Goudswaard 11-2-1635 
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(in de kerk), 162 dr. van Dirck Adriaen Dircx, inwoner van Westmaas, en Machtelt Sebastiaens 

( ten onrechte ook wel: Willems). 16
3 

Zij tr. (1) Cornelis Willems. 
Het is mogelijk dat Schil man eerder getrouwd is geweest, maar uit dat eventuele huwelijk was dan in 

1635 geen nageslacht meer in leven. Een 'ScheelmanJansen op Beyerland' is op 6 januari 1586 genoteerd 
als doopgetuige te Poortugaal bij een kind van Gys Henricx. De overige doopgetuigen waren Gys Gysen 
schout op Hogevliet, Ariaen Damen timmerman, Grietge Rijken en Aeltgen Geritsdochter. De Hoog
vlietse timmerman Gijs Henricxz was blijkens de Poortugaalse doopakte van 17 april 1596 getrouwd 
met Ariana Jacobs. Het is wel de vraag of deze Beijerlandse doopgetuige Scheelman identiek was met 
Schil man J ansz, want reeds in hetzelfde jaar is hij als schepen van Goudswaard genoemd. Eerder denk 
ik dat hij identiek was met Schil man N.N., de oudste voorvader van de in de bijlage behandelde Oud
Beijerlandse Schilman-groep (zie deel II). Van Schil man Jansz ontving de Diaconie van Oud-Beijerland 
in de jaren 1602-1613 rente, welke bij zijn vader Jan Cornelisz van Hoogvliet bij testament aan de Armen 
aldaar was vermaakt. 164 In 1606 is SchilmanJansz, als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Wil
lemsz, genoemd als bruiker van 14 gemet in de Korendijk. Hij is in de bewaard gebleven registratie tot 
in 1612 en ook weer in 1619 als pachter hiervan genoemd.165 Schijlleman Jans, wonende in de Korendijk, 
transporteerde op 23 november 1607 aan Antonys Heijndricx van der Ghijssen te Delft twee lijfren
tebrieven gedateerd 17 april 1601 en staande ten lijve van Eijngel Schijllemans en Jan Schijllemans.'66 

Opmerkelijk genoeg staat de voornoemde 14 gemet in de Korendijk ook in de jaren 1638-1645 nog op 
zijn naam, hoewel hij in 1637 stierf. Wellicht werd dit dan door één of meer van zijn zonen in pacht 
gehouden, maar nog wel op zijn naam geboekt.'67 Tussen 1606 en 1634 is hij tevens vermeld als pachter 
van een gedeelte van de Oude Meeldijck in Nieuw-Korendijk. ••• Dit staat ook op zijn naam geboekt in 
de bewaarde registratie over 1634-1640. Een jaar later werd deze dijk verkocht en kennelijk niet meer 
verpacht.'68 Bij akte van 8 maart 1607 transporteerde Schilman Jans in de Korendijk, met verklaring 
van de schout en een schepen van die plaats, een stukje lands aldaar genaamd 'den ommeloep van 
Drenckwaert'••• en op 1 december 1607 transporteerden Willem Dircxs., Adriaen Dircxs. en Schilman 
Jans, man en voogd van Geertruijt Dircx, elk voor hen zelf, landerijen te Heeroudelandsambacht. '70 In 
1619 is Schilman Jansz met (zijn zwager?) Arent Dircxz. geboekt als bruiker van de wederhelft van 37 

gemet pachtland onder de Korendijk.'' ' In de bewaard gebleven registratie over jaren 1638-1645 staat 
dit pachtland nog steeds op zijn naam geboekt; tezamen met Lijsbeth Willems, de weduwe van Arent 
{Arien) Dircxz.'67 De te Goudswaard wonende Schijlleman Jansz machtigde bij akte van 24 juni 1627 

een Brielse advocaat om hem te vertegenwoordigen voor baljuw en leenmannen van Putten."' Voor 333 
gulden verkocht Eewout Jacopsen Spoen {Spaen?) uit Dordrecht bij akte van 27 januari 1629 aan Schijl
leman Janssen in de Korendijk een half gemet land met aanwas met de dijketting aldaar.'" Ten laste 
van Schilleman Jans, inwoner van de Korendijk, en ten behoeve van Arien Jans Queek, wonende aldaar, 
werd op 26 april 1630 een schuldbrief opgemaakt van 730 Carolusgulden vanwege de koop van twee 
gemeten, gelegen bij Schillemans huis in de Oost-Polder. Onder de akte is aangetekend dat er vanwege 
de rente op deze lening kwestie was ontstaan tussen enerzijds de secretaris van der Pill, als curator van 
de boedel van Schilleman Dirks {!), en anderzijds de bezitter van de schuldbrief en dat deze kwestie op 
23 februari 1638 was afgedaan. '74 Waarschijnlijk heeft Schilleman zijn naam gegeven aan de tussen 1612 

en circa 1630 bedijkte Schillemanspolder genaamd Oostpolder. Bij contract voor schepenen van de Ko
rendijk verkocht Schilman op 24 mei 1635 aan zijn zoon Dijrck diens hofstede met toebehoren.'" Op 4 
juli 1635 volgde het transport van circa negen gemet met de gerechtigheden van aanwassen en de 'huy
singhe, berghen, schuyre en keete' etc., zuidelijk belend aan 'sHeerenwech' in de Korendijk, met nog 
circa é é n lijn 25 roeden d:i.:.1r a.nnex aangelege n 1n e t d e ti e nde n va n twee g e 1ne t door Schil man gep acht 

Armenland. Voldaan werd met het passeren van een schuldbrief (zie bij Dijrck). Tevens compareerden 
Inghel en Jan Schilmansen, broers van Dijrck, mede namens hun broer Pieter, die op dat moment niet 
present was, en approbeerden dit transport. Echter is in de marge van de akte aangetekend dat Pieter 
Schilmansen dezelfde dag alsnog compareerde en zijn toestemming gaf.'76 Op 22 maart 1636 belastte 
SchilmanJanssen percelen van zes gemet in de Moolpolder (zuidelijk belend door Inghel Schil mansen) 
en vijf gemet in het Oude Nieuweland van de Korendijk met een hypotheek van 2100 gulden ten behoe
ve van Arij J acobsz, borgemeester in Zuidland. Erbij is genoteerd dat er betaald was. m In 1636 was Schil
leman 200 pond schuldig aan de kerk te Goudswaard, welke som door dijkgraaf en heemraden betaald 
werd.'78 In 1637 kocht Schilman van zijn kinderen Inghel en Pieter Schilmansen aanwassen - kennelijk 
hen aanbedeeld als moederlijke besterfenis - voor de som van 9500 gulden, waarvan de helft contant 
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voldaan werd.'79 Op 17 april 1637 verrichtte hij ook nog een betaling aan de polder Oude Korendijk. Dij
rck, Inghel, Pieter en Jan Schillemans, kinderen en erfgenamen van zaliger Schilleman Jans, verklaar
den bij akte van 28 april 1638 met elkaar gegrondkaveld te hebben. Er is sprake van circa 65 gemeten 
met aanwassen en ettingen onder Goudswaard, gelegen in de Oostpolder en het Oude Nieuweland. ''' 

Uit dit huwelijk (volgorde onzeker): 

1. Dirck Schillemans Waelboer, volgt Va. 
2. Inghe/Schilmans, volgt Vb. 
3. Pieter Schilmans Leegewech, boer, woonde te Zuidland (1628-1641), Oudenhoorn (1645), 

Zuidland (1666), overl. tussen 21-6-1666 en 1676, tr. (laatstelijk?) Oudenhoorn (afk Zuid
land 13-6) 1666 Maartje Klaas, weduwe wonende Oudenhoorn (1666) / Zuidland (1676). 

Zij tr. eerder Willem Kornelisz en hertr. (1' afk. Zuidland 21-6) 1676 Heinderik Hendrix, laatst 
weduwnaar van Geertje Jacobs, wonende Zuidland. 

In 1628 kocht Pieter Schilmansz voor 142 pond de koren tiend van 'de Scheldive' in Zuidland of
wel Westenrijk.''' De in Zuidland wonende Pieter Schilmansz en Jacob Jansz Mooldijck, wonende 
in Oudenhoorn, stelden zich op 8 december 1630 als borgen voor een schuld van de in Oudenhoorn 
woonachtige Jacob Arijensz Spaen. ''' Jan Cornelisz Seedijck, als voogd van het achtergelaten wees
kind van Willem Cornelisz Seedijck bij AechtgenJacobs, transporteerde op 22 december 1630 aan 
Pieter Schilmansz, wonende in Zuidland, en Jan Jacobsz Coorndijcker, wonende in Oudenhoorn, 
vier gemet drie roeden kostbaar land met de beternis van 2'/, gemet Kerkeland, samen liggend 
in Nieuwenoort nummer 31 in Oudenhoorn. Vervolgens werd er een schuldbrief opgemaakt ten 
bedrage van 1112 Carolusgulden. ''' Op 2 juni 1636 werd er ten laste van de in Zuidland wonende 
Pieter Schilmansz een schuldbrief van 280 Carolusgulden opgemaakt vanwege zijn lening van 
de weeskinderen van Herman Arensz. Hij verbond hiervoor vier gemet drie roeden met de beter
nis van 2'/, gemet bruikwaar, samen liggend in Nieuwenoort nummer 31 in Oudenhoorn.'85 In 
1639 of 1640 kocht Pieter Schillemansen voor 105 Carolusgulden een huis en erf in het dorp van 
de Korendijk van jonghen Gillis de Smit'86 en op 15 januari 1641 transporteerde de op 'Stadt over 
Vlackee' (= Stad aan het Haringvliet) wonende Crijn Jacobsz Koert voor 462 gulden aan de in 
Zuidland wonende Pieter Schilmansz Leegwech de helft van vier gemet 212 roeden kostbaar land 
in Claeteringh nummer 14 en de helft van twee gemet 87 roeden in Huijch Arensz Houck nummer 
24, gelegen in Oudenhoorn. '87 Pieter Schillemanssen Leegewech, wonende onder de jurisdictie van 
Zuidland, transporteerde op 1 februari 1641 aan zijn broeder Jan Schillemanssen een gerecht vier
de part in de aanwas aan den Korendijk, zuidelijk belend door 'den Molempolders Dijck', alsmede 
een gelijk deel van de dijkettingen. '68 Blijkens een akte van 6 maart 1645 woonde Pieter Schilmansz 
in Oudenhoorn. Toen werd ten zijnen laste een schuldbrief opgemaakt van 850 Carolusgulden 
ten behoeve van Teun tien Bouwens, weduwe van Job Jacobsz, gewezen bode van Oudenhoorn, en 
dat vanwege de koop van een huis en erf aan de zuidoostzijde van het dorp Oudenhoorn, waarbij 
hoorde de pacht van circa vier gemet weiden in het Meentien. Als zijn borgen stelden zich Jan 
Jacobsz van Almonde, wonende in Oudenhoorn, en Gijsbrecht Jacobsz van der Sluis, wonende 
in Zuidland. Het gekochte huis werd door schout en schepenen getaxeerd op een waarde van 362 

gulden.'89 Dit huis werd in 1647 verkocht aan Arij Willemsz van der Wielen, penningmeester en 
schout van Oudenhoorn, en op 26 juli 1647 werd hiervoor ten behoeve van de koper door Pieter 
Schilmansz een custingbrief van 300 Carolusgulden gulden verleden, waarbij Jacob Willemsz 
Hoogwerf e n Jan Schilrnansz, beide n wonende in d e J<orcn.dijl<, z ich a l s zijn boL·gcn s tcldcn. •P0 Op 

8 oktober 1646 transporteerde Pieter Schilmansz aan Teunis Harrentsz van Dintel vier gemet met 
de beternis van 2'/, gemet Kerkeland in Nieuwenoort nummer 31 in Oudenhoorn. Dit land was 
geheel bezaaid met tarwe.'9' Loy Bastiaensz, wonende in Oudenhoorn, verklaarde bij akte van 3 
april 1655 aan Pieter Schilmansz 450 gulden schuldig te zijn vanwege de koop van een huis aan de 
'Ruygendijck' aldaar.'9' Ik heb niet kunnen achterhalen of Pieter Schilmansz eerder getrouwd is 
geweest en kinderen naliet. Een eerder huwelijk ligt wel voor de hand, want toen hij 1666 trouw
de, zal hij zeker wel rond de 60 jaar oud zijn geweest. 

4. JanSchilmans, volgt Vc. 
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GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende bijdragen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen respectievelijke wetenswaardigheden met betrek
king tot de genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden ingezonden 
naar info@ngv.nl t.a.v. Peter Mie bies, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Introductie nieuwe rubriek 

Na het door velen betreurde ter ziele gaan van het blad Gens Data, zijn met enige regelmaat 
artikelen met 'digitale onderwerpen' in het Mededelingenkatern verschenen. Het Medede
lingenkatern is voor die onderwerpen niet de meest geschikte plaats en daarom start met 
ingang van 2011 een nieuwe rubriek Gens Data waarin bedoelde onderwerpen aan bod kunnen 
komen. M.i.v. heden kan kopij per e-mail worden gestuurd naar info@ngv.nl o.v.v. rubriek 
Gens Data. De heer P.A. Th. Miebies te Castricum zal voorlopig als redacteur optreden. Gega
digden voor deze functie kunnen zich bij hem melden. De voormalige hoofdredacteur van 
het blad Gens Data, de heer J.-W. Koten, is bereid het spits af te bijten in deze nieuwe rubriek. 

Genealogie in de wolken 
DooRJ.-W. KOTEN 

'Genealogie in de wolken' verwijst naar het nieuwe in
ternet-modewoord cloud. Cloud, of wolk, is het bekende 
wolkje in striptekeningen dat symbool staat voor den
ken of denkwereld. Dit woord cloud heeft men zich in 
de computerwereld toegeëigend en betekent nu een 
nieuwe vorm van computer- en websitegebruik. De 
gebruiker heeft bij wolkcomputeren, cloud computing 
is de meer gebruikelijke term, een minimale hoeveel
heid software op de eigen computer nodig. Die dient 
dan ook meer als een zogenoemd 'dom terminal', een 
scherm en niet veel meer dan dat. In plaats daarvan 
gebruikt men de zich elders bevindende software van 
het bedrijf dat cloud computing aanbiedt. Voorbeelden zijn 
Google Does, en Gmail, diverse internet browsers en verder de 
bekende sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en Linkedin. Ook 
bij games gebruikt men meestal spelletjes die niet op de eigen computer staan maar op die van 
de gastheer. Vaak speelt men dan wedstrijden met anderen die zich willekeurig waar op de 
wereld kunnen bevinden. 

Hoewel het begrip cloud computing al betrekkelijk oud is, heeft men pas de laatste jaren aan 
deze nieuwe manier van computergebruik vorm kunnen geven. De mogelijkheden zijn ont
staan door het beschikbaar komen van supersnelle internetverbindingen, maar ook door de 
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ontwikkeling van geschikte software en de Web 2 . 0 mogelijkheden. Sedert 2008 gaan deze 
ontwikkelingen in de VS nu razend snel. De reden is dat computers steeds sneller (zijn ge-) 
worden. De opslagcapaciteit van veel netwerken is haast onbegrensd en er worden alom snelle 
internetverbindingen aangelegd die transport van grote bestanden mogelijk maken. Dit alles 
zal ongetwijfeld een vergaande invloed krijgen op genealogische software en de vorming van 
enorme genealogische databestanden. 

Het overgrote deel van de genealogen gebruikt momenteel nog de zelf aangeschafte gene
alogische software die op de eigen computer is geïnstalleerd. Met deze software kan men dan 
de eigen data verwerken en opslaan inclusief grafisch materiaal, foto's, bronbestanden, adres
bestanden en dergelijke. Verder kan men de gegevens via internet verspreiden door een eigen 
website te bouwen. Bovendien kan men fraaie grafische stambomen maken en andere vormen 
van uitvoer produceren. 

In de genealogische wolkenwereld gebruikt men niet de eigen software meer maar de soft
ware en de toepassingen, ook wel 'applicaties' of 'apps' genoemd, die door een provider 
worden geleverd. Meestal is dit bij een genealogische onderneming, ook koopt men tegen
woordig wel software, in combinatie met het gebruik van een centrale server, van de software
leverancier. Voorbeelden van leveranciers van dergelijke diensten zijn er in de USA al te over 
zoals Ancestry Member Trees, Geni.com and FamilySearch, Family Tree etc. In Israël is er het 
bekende Family Tree Builder dat soortgelijke diensten aanbiedt. Bij deze dienstverlening 
kan men dan op de computer van de gastheer (host) niet alleen de eigen gegevens bewerken, 
maar tevens kan men gebruik maken van diensten zoals fotobewerking, bronvermeldingen 
e.d. Vaak zal men gegevens opslaan bij de host, waarbij men deze gegevens volledig of beperkt 
toegankelijk kan maken voor andere gebruikers. Het onderhouden van een eigen genealogi
sche website is dan niet nodig. Heel belangrijk zijn ook de ontwikkelingen in gebieden met 
een niet-Europees schrift. In China, maar ook India, ziet men nieuwe genealogische onderne
mingen die gegevens in het eigen schrift documenteren. Daarnaast kan men deze gegevens 
ook exporteren in Europese lettertekens. Daardoor worden Chinese genealogische gegevens 
ook toegankelijk in Europa en andersom. Dat zal veel Chinese landgenoten een plezier doen 
omdat voorouders in deze culturen veel betekenis hebben en er dan ook een levendige belang
stelling voor genealogie bestaat. 

Het opslaan van dergelijke gigantische hoeveelheden data vereist natuurlijk het oplossen 
van een groot aantal sociale en technische problemen. De systemen waar deze gegevens wor
den opgeslagen, dienen zwaar te worden beveiligd tegen bijvoorbeeld aardbevingen, over
stromingen, vulkaanuitbarstingen en terrorisme. Bovendien zal de stroomaanvoer uiterst 
zorgvuldig bewaakt moeten worden. De opslag van data kan het best plaatsvinden nabij een 
elektriciteitscentrale waardoor een constante stroomtoevoer beter gegarandeerd kan worden. 
Naast deze technische problemen zijn er sociaal-juridische problemen met betrekking tot 
onder meer privacy, eigendomsrecht en auteursrecht die een grote nauwlettendheid vereisen. 
Bijvoorbeeld wie is de eigenaar van de opgeslagen gegevens? Stel dat een genealogische on
derneming wordt opgekocht, zal de nieuwe eigenaar dan dezelfde ethische normen hanteren 
als de eerste eigenaar? Ik teken daarbij aan dat er ook in de genealogische wereld grote fusies 
gaande zijn waarmee veel geld gemoeid is. Geen wonder dat veel mensen aarzelen om hun ge
gevens op een centraal systeem op te slaan. Combinaties van dubbelbeheer, zoals op de eigen 
computer maar ook op die van de host, zijn daarbij natuurlijk altijd mogelijk, mits deze data 
wel op de eigen computer kunnen worden ingelezen en beheerd. 
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Maar er zijn ook grote voordelen van cloud computing te noemen. 
• Data verlies wordt geminimaliseerd doordat de gegevens ( ook) buitenshuis zijn opgeslagen 

en men niet bij een ongelukkige computercrash het werk van vele jaren verloren ziet gaan. 
• Gebruikers hebben de mogelijkheid in een sociaal netwerk samen te werken omdat het 

door een goede beveiliging slechts toegankelijk is voor bekende deelnemers. Daarmee 
kan men dan samen aan een kwartierstaat, genealogie of een ander genealogisch bestand 
werken. Ondanks goede beveiliging zal men alert moeten zijn dat onbevoegden zich geen 
toegang verschaffen tot de bestanden. 

• Vaak kan men via computerbestanden van de host-computer gemakkelijk aanhaken bij 
bekende bronbestanden en repositories (opslagplaatsen van archivalia en bronnen), zodat 
bronvermelding makkelijk wordt en men eenvoudig aanvullende gegevens verkrijgt. 

• Genealogische gegevens kunnen simpel via de website van de host worden verspreid. Zelfs 
wordt de service aangeboden dat men van de aangeleverde genealogische data tegen be
scheiden kosten een echt boek kan laten vervaardigen. 

• Het belangrijkste voordeel van cloud computing is dat men de software van de gastheer ge
bruikt. Men werkt altijd met de nieuwste updates en bij nieuwe updates heeft men dus 
geen installatieproblemen meer. Ook storingen van de eigen software op de eigen compu
ter behoren dan praktisch gesproken tot het verleden. 

'Voor niets gaat de zon op', zegt een bekend spreekwoord. Hoe gaan de gebruikers voor al dat 
moois betalen? Er zijn al diverse opties gangbaar. 
• De abonnementsvorm (zoals bij Ancestry.com); 
• De mogelijkheid van het lidmaatschap van een vereniging; 
• Organisatie door een religieuze beweging of niet-commerciële corporaties en wetenschap

pelijke instituties zoals de welbekende LDs-kerk; 
• Sponsoring door nationale organisaties, bijdragen van vrijwilligers, gelden uit nalaten

schappen e.d.; 
• Kostenbestrijding door publicitaire activiteiten of het plaatsen van advertenties. 
De N G v heeft tussen al deze mogelijkheden nog geen keus gemaakt. 

Een optie die het midden houdt tussen de klassieke methode (de eigen computer) en cloud 
computing, is een eigen website te creëren waarop men een eigen, daarvoor geschikt genealo
gisch programma installeert, dat op deze nieuwe vorm is ingesteld. Ook hiervoor is in de vs 
al nieuwe software ontwikkeld zoals 'The Next Generation of Genealogy Software', 'PHPGed
View' en 'PedigreeSoft'. Men zal dan wel deze vrij dure genealogisch software moeten betalen 
evenals de huur voor het gebruik van de opslagruimte bij gastheer. 

Hoe kan men deze genealogische bestanden centraal organiseren? 
Er zijn diverse mogelijkheden om genealogische databestanden bij een centrale server op te 

slaan. 
• Aangeleverde genealogieën of stambomen kan men als aparte eenheden op de centrale ser

ver plaatsen. Dit is de meest gebruikelijke vorm. Samenvoeging met andere stambomen op 
dezelfde computer vindt daarbij niet plaats. 

• Men kan ook bij de gastheer een genealogisch netwerk opzetten dat slechts toegankelijk is 
voor bekende participanten. Aangeleverde bestanddelen van andere stambomen door een 
van de participanten worden dan allemaal samengevoegd. 

• Genealogische gegevens kunnen ook worden opgenomen in een centraal bestand waarbij 
iedereen aan bepaalde takken of stammen gegevens kan toevoegen. Men 'breit' dan collec
tief aan een groot centraal genealogisch gegevensbestand. Het is duidelijk dat dit een hoge 
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mate van bewaking vereist, niet alleen tegen onjuiste gegevens van kwaadwillenden maar 
ook tegen mensen die, hoewel goedwillend, toch fouten maken. 

Een aanhoudend probleem is hierbij het voorkomen van dubbelen. Men kan aangeleverde 
data automatisch op dubbelen laten controleren en ze vervolgens laten signaleren, eventueel 
voor latere handmatige bewerking. Manuele samenvoeging van aangeleverde data door de 
beheerder, is ook een mogelijkheid. Tenslotte kan men beide gegevens apart opslaan, waarna 
bij aanvullende gegevens de juiste gegevens kunnen worden samengevoegd en in het net
werk op de juiste plaats kunnen worden gezet. 

Het is duidelijk dat er door 'wolkgenealogie' veel te gebeuren staat. Het is ook duidelijk dat 
men goed moet nadenken voordat men aan deze nieuwe opzet gaat beginnen. De selectie van 
de juiste genealogische software is hier essentieel. Waarschijnlijk zal men daarbij deskundig
heid moeten gaan inhuren. De consequenties, vooral de sociaal-juridische, zijn nog niet goed 
te overzien. Ook software- en hardwarematig zijn er grote problemen op te lossen. Maar men 
mag ook weer niet te lang treuzelen want dan mist men de boot. Bovendien zijn er veel kapers 
( ook commerciële) op de kust die graag deze taak van de N G v willen overnemen. 

Ook in Nederland is men onlangs op bescheiden schaal begonnen met genealogische cloud 
computing (zie stamboomnederland.nl). Hoewel de mogelijkheden nog beperkt zijn, is de 
eerstes tap in Nederland nu gezeten ik schat in dat het niet lang zal duren voordat andere pro
viders zullen volgen. Het is goed dat ook de eenvoudige computeraar deze ontwikkelingen 
volgt. Binnen de overlegorganen van de NGV wordt dit thema momenteel besproken. Het zou 
goed zijn wanneer hierover de mening van de leden zou worden gehoord. Blijft echter dat het 
opzetten van een wolk zeer complex, tijdrovend en vooral kostbaar is. Niet iets dat je op een 
achternamiddag tussen de bedrijven door even snel kunt regelen. 

'Man wüh head in cloud should keep feet on ground.' (Bekende Chinese zegswijze) 

Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2010 

Gens Nostra telt in 2010 - zonder register- 632 (2009: 748) pagina's, exclusief de 128 pagina's 
van de twee speciale uitgaven over paspoorten en Rhoon. Hoogtepunt vormde in april/mei 
het themanummer over Nijmegen. Gens Nostra verschijnt in een oplage van circa 9.500. 

De samenstelling van de redactie is ( ongewijzigd t.o. v. 2009 ): L. F. van der Linden (hoofdredac
teur) (LvdL), mevrouw drs J. Bos-Bliek (ABB), B. van Dooren (BvD), drs C. de Graaf (CdG), A.P. 
Hoeks tra (AH), T. Hokken (TH) en mevrouw M. Vulsma-Kappers (M. V-K). 

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aanspreekpunt voor de lezers en vertegenwoor
diger van Gens Nostra naar het hoofdbestuur en 'naar buiten toe'. De eindredacteur draagt 
zorg voor de techniek van Gens Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de lay-out) en 
onderhoudt de contacten met de drukker en zetter. In 2010 heeft de hoofdredacteur de taak 
van eindredacteur waargenomen. 

Naast de normale redactionele werkzaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragen
rubriek inclusief de onderdelen 'Gezocht: naamgenoten en/of .. .' en 'Alleen voor emi
granten .. .'. Samen met De Graaf neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hokken verzorgt de 
interviews, Hoekstra verzorgt een deel van de correspondentie met de auteurs en Van Dooren 
zorgt voor een deel van het register. Verder verzorgt mevrouw Vulsma-Kappers de rubrieken 
Periodieken en Archiefnieuws. 

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers, als mevrouw C.L.M. Greveling-Koe
nen te Amersfoort, voor het beheer van het adressenbestand, mevrouw W.H. van der Horst-

Gens Nosrra 66 (2011) 23 



Harkema te Vianen, voor het onderdeel Aanwinsten in de rubriek Boeken, Hanneke van 
Aalst-Houbraken en Chido Houbraken, beiden te Middelburg, bij het samenstellen van het 
register, A.J. Stasse te Utrecht, bij de kwartierstaten en voor een deel van de voorbereiding 
van het Nijmegennummer. De hoofdredacteur is bovendien ondersteund door verschillende 
andere personen van deNGV. 

Het register over 2009 is in december 2010 verschenen. Doel blijft om het register zo spoe
dig mogelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben. 

De afgelopen drie jaren is het door de goede contacten met de webredactie van de NGV (An
ny Käyser-van der Zee en Jan Netelbeek) mogelijk om regelmatig berichten en aanvullende 
informatie over Gens Nostra via de website www.ngv.nl beschikbaar te stellen (onder meer 
richtlijnen, inhoudsopgaven, overzicht kwartierstaten en nieuwsberichten). 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's 
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk) en Ten Brink te Meppel (voor het drukken, 
vouwen, snijden, nieten en verzenden). In 2010 zijn de financiën voor Gens Nostra binnen de 
begroting gebleven. 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversi teit aan bij 
dragen, in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, 
kwartierstaten, biografieën, bijdragen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 2010: 

12 (in 2009: 12) vragen, in de rubriek Wegwijs 16 bijdragen over onderzoeksmogelijkheden 
geplaatst (waarvan acht keer 'archiefnieuws'), is de rubriek 'Het portret van' 14 (in 2009: 29) 

keer verschenen, zijn in de rubriek Boeken in totaal 109 (in 2009: 94) recensies vermeld en 
omvat de rubriek Periodieken een vijfde deel van Gens Nostra (vorig jaar een zesde deel). De 
korte beschrijvingen van talloze periodieken in Gens Nostra geeft de lezer inzicht in wat waar 
nieuw is verschenen. 

De afgelopen vier jaren zijn 39 korte kwartierstaten (waarvan in 2010: 10) van meer of min
der bekende en meestal overleden Nederlanders gepubliceerd (index, zie: www.ngv.nl, onder 
Gens Nostra). Nieuwe voorstellen kunnen hiervoor ingediend worden. 

De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van Gens 
Nostra blijven punt van aandacht. Na de introductie van de nieuwe lay-out in 2004 en de nieu
we rubriek 'Het portret van' is in 2005 gestart met de Hantwijzer Antwerpen om een handvat 
voor onderzoek (voor 1600) in Antwerpen te bieden. 

Sinds 2006 verschijnt de rubriek 'Uit het verenigingscentrum' (in 2010: twee keer versche
nen), om aandacht te schenken aan bijzondere onderdelen in de collecties van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging in het Verenigingscentrum te Weesp. Sinds 2010 verschijnt Gens 
Nostra volledig in kleur. 

De redactie staat open voor ideeën. 

Inzendingen dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en worden zoveel mogelijk 
chronologisch naar binnenkomst opgenomen. De gemiddelde wachttijd tussen indiening en 
plaatsing van bijdragen is in het verslagjaar gelijk gebleven, maar is voor sommige auteurs 
(te) lang. Toch zou dit niemand mogen ontmoedigen een artikel voor Gens Nostra in te zen
den. Immers met het publiceren van uw artikel in Gens Nostra, wordt het resultaat van uw 
onderzoek voor andere belangstellenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor lang 
bewaard. De redactie nodigt auteurs graag uit om een manuscript in te zenden. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 
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Het portret van ... 1 

[MurkArjens Boerstra 
en Hijlkjen Kamstra] 

DOOR YPE VELLINGA 

Murk Arjens Boerstra, geb. Sneek 3-7-1825, timmerman, molenmaker, overl. Sneek 19-12-1912, 

zn. van Arjen Murks Boerstra, rog(ge)molenaarsknecht, korenmolenaarsknecht, en Froukje 
Melles de Haan, tr. Sneek 21-5-1848 Hijlkjen Kamstra, geb. Sneek 21-10-1827, over 1. Sneek 25-5-

1910, dr. van Ruurd Coenraads Kamstra, weversknecht, en Brechtje Lammerts Visser, dienst
maagd. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1849 en 1869 te Sneek vier zoons en vijf dochters geboren. 2 

De afbeeldingen zijn conté-tekeningen, gesigneerd met 'R. Boerstra 1887'. De tekenaar van 
de conté-portretten is waarschijnlijk zoon Ruurd Boerstra (1856-<1930). De geportretteerden 
zijn de overgrootouders van moederszijde van de auteur. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Zie verder de publicatie Stamboom Boerstra op 

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra. 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
G. Kwak, Ik bun d'r ene van Kwak. De geschieve
nis van een Achterhoekse familie, Zeewolde 2010, 

760 pp., ill. + index; ISBN 9789085161622 

[A4]. 

Hoewel ik aanvankelijk dacht, dat 'geschie
venis' in de titel een foutje was, lijkt het toch 
de bedoeling te zijn. Al is mij niet helder ge
worden waarom. Hoe het ook zij, het boek 
ziet er butiengewoon aantrekkelijk uit. De 
vele, vele afbeeldingen maken het een aan
trekkelijk boek om door te bladeren. Genea
logisch lijkt ook alles goed in orde. De stam
vader is een zekere Andries Quack, soldaat, 
die in 1764 te Doetinchem trouwt met Wille
mina Bussink. Zijn herkomst is duister, maar 
zijn nakomelingen zijn op en top Achterhoe
kers. Aanvankelijk is de familie protestants, 
maar in latere tijd rooms-katholiek. Aardig 
detail is, dat de auteur her en der in het boek 
recepten heeft opgenomen die passen bij de 
beschreven periode. Dit is grafisch aangege
ven met een pannetje. 

26 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
M. Joseph (bew. ), Am heimatlichen Herd. Repro
duktion der Jahrgänge 1 (1950) bis 12 (1960), Ber
senbrück 2009, 603 pp. ill. + index [A4]. 

Dit boek heb ik met gemengde gevoelens be
keken. Mijn eerste gedacht was: het is prima 
dat een vergeelde reeks tijdschriften die voor 
de lokaal-historische geschiedenis van enige 
betekenis zullen zijn voor het nageslacht be
ter toegankelijk wordt gemaakt. De bewer
ker heeft namelijk alle artikelen apart be
schreven en toegankelijk gemaakt. Wat zou 
daar tegen kunnen zijn? Toch lijkt me een 
en ander wat ouderwets in aanpak. Door een 
uitgave in een dik boek wordt weliswaar een 
groter publiek bereikt dan dat er zonder deze 
uitgave bereikt zou worden, maar waarom 
de (ongetwijfeld) gedigitaliseerde pagina's 
niet on-line beschikbaar gesteld? Zeker als 
de kranten volledig doorzocht kunnen wor
den door OCR-techniek (Optica! Character 
Recognition) op de teksten los te laten, is het 
maken van een index niet meer noodzake
lijk, omdat op alles in de tekst (en niet alleen 
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de koptitel) kan worden gezocht. Dat dat 
al lang kan, bewijzen de sites van verschil
lende instellingen, zoals de Koninklijke Bi
bliotheek (kranten.kb.nl) en het Regionaal 
Archief Leiden (archiefleiden.nl). Hopelijk 
zullen volgende jaargangen digitaal beschik
baar komen. 

J. Oude Munnik (red.), Sinds jaar en dag. NGV 

Twente 1984-2009, z.pl. 2010, 380 pp., ill. + in
dex; ISBN 978-90-814433-1-9 (prijs€ 47,50 )[A4]. 

In verband met het 25-jarig jubileum van de 
NGV Twente in 2009 verscheen in 2010 een 
bundel met verhalen die betrekking hebben 
op Twente en de Twenten. Dit heeft geresul
teerd in tientallen artikelen van soms slechts 
één pagina tot rond de twintig pagina's. Een 
keur van onderwerpen zoals De Maatschap
pij van Weldadigheid, Willem Vleertman 
(1658-1742), Brandehof in Amerika, een mu
zikale genealogie (familie Oude Kempers), 
Oude Hengel-erven, genealogieën van Van de 
Weer(e), Weerink, Bremmer, Tijink en Rip
perda, en smokkel en oproer maken het ge
heel leesbaar. Naast het boek is tevens een 
DVD verschenen met een puur genealogische 
inhoud, waaronder vele kwartierstaten van 
onbekende en bekende Twenten, zoals Ernst 
Daniël Smid, Ellen van Langen en Harry Ban
nink. 

Bronnenuitgaven 
J.C. Kort,Repertoriaop leen- en tijnshoven in de Gel
derse Vallei, Houten 2010, 227 pp., index [A4]. 
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J.C. Kort, Repertoria op leen- en tijnshoven van 
de Dom en Oudmunster te Utrecht, Houten 2010, 
262 pp., index [A4]. 

De Historische Kring tussen Rijn en Lek pu
bliceerde de delen tien en elf in de serie His
torische Reeks Kromme-Rijngebied. Beide delen 
zijn van de hand van de in 2010 overleden 
Jacob Kort en bevatten de voor hem zo be
kende lijsten met opeenvolgende leenopvol
gers. Het hoeft geen betoog, dat dergelijke 
repertoria een belangrijke bron voor de mid
deleeuwse en 16dc eeuwse genealogie is, waar
door het mogelijk is in sommige gevallen 
een heel stuk verder te komen met een stam
reeks. Een aantal belangrijke bronnen zijn 
nu voor velen ontsloten. Beide repertoria 
zijn, met vele andere repertoria van de hand 
van auteur Kort en anderen te vinden op de 
site www.hogenda.nl van de Hollandse Ver
eniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'. 

CdG 
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Het portret van ... 1 

[het gezin van J ohannis Cornelis de Bes 
en Maria Koster] 

DOOR JAN DE BES 

Johannis Cornelis de Bes, geb. Alblasserdam 7-12-1862, binnenschipper, overl. Den Haag 19-6-

1940, zn. van Jan de Bes, schipper, en Johanna Cornelia de Beeld, tr. Puttershoek 20-3-1886 

Maria Koster, geb. Puttershoek 13-3-1864, overl. Den Haag 18-3-1940, dr. van Jacob Koster, 
schip per, en Adriana Goud. 

Met hun drie kinderen De Bes (van links naar rechts): 

1. Ann a Co rnel ia (Ann a) de Bes, geb. D e n Haag 27- 6 - 1888, woont aan b o ord van 'De Vrouw Ma

ria', het schip van haar vader Johannis Cornelis, over 1. Den Haag 3-5-1966. 

2. Jacob (Jaap) de Bes, geb. Den Haag 14-4-1893, schipper, transportarbeider en aardappelver
werker, overl. Den Haag 4-11-1977. 

3. Adriana (]aan) de Bes, geb. Den Haag 28-12-1889, over 1. Den Haag 24-6-1974. 

De foto is vermoedelijk in 1905 gemaakt door Studio Del boy, Passage 22 te Den Haag. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Peter A. Th. Miebies 

Bijlage Gens Nostra 66 (2011) januari Nr. 35 5 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en nier aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afsch rij ving) per j aar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een ex tra regionale afdeling:€ 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,-en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 45,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van her lopende ka
lenderj aar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NG v. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelij k aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende 
kalenderjaar. In geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor beëin
diging va n het lidmaarschap per de da rum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Dowmematiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Con tactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Pos tbus 26, 1380 AA Weesp.AfdelingFamilieo,ganisaties: Srrawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Hera ldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v. p. via de volge nde rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING betaal rek. 547064(IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaal rek . 3639286 (!BAN: NL 42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032 (!BAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: !NGBNL2A) te Leeuwarden 

Contributieverhoging 2011 

Begin januari 2011 zullen de facturen voor 
de betaling van de contributie 2011 worden 
verzonden aan de leden, die geen incassom
achtiging hebben afgegeven. In beginsel zal 
de incasso ook in januari 2011 worden uitge
voerd. De Algemene Vergadering heeft op 27 

november 2010 besloten de contributie voor 
het gewone en buitengewone lidmaatschap 
te verhogen tot € 39,- (€ 38,- bij automa
tische afschrijving). De contributie voor de 
overige lidmaatschappen en bijkomende in
schrijvingen blijft ongewijzigd. Opgemerkt 
zij , dat deze contributieverhoging op grond 
van de verenigingsstatuten (artikel 6, tweede 
lid) geen reden kan zijn om het lidmaatschap 
binnen een maand te beëindigen. 

Leden die de contributie op factuur beta
len, worden vriendelijk verzocht er voor zorg 
te dragen dat het verschuldigde bedrag vóór 
1 maart 2011 op bankrekening 547064 t.n.v. 
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de NGV is bijgeschreven. Indien betaling van 
de factuur achterwege blijft, ontvangt u be
gin april een herinneringsfactuur, die in de 
plaats komt van de factuur, die u in januari 
2011 ontving. De kosten van aanmaak en ver
zending van deze factuur(€ 1,50) zijn voor 
uw rekening en worden apart op de factuur 
vermeld. Leden, die de incasso laten terug
boeken, ontvangen eveneens een herinne
ringsfactuur, waarvoor ook aanmaak- en ver
zendkosten in rekening worden gebracht. 

De extra kosten kunt u voorkomen, door 
tijdig te betalen of de incasso niet terug te 
(laten) boeken. Mocht er naar uw mening iets 
niet juist zijn, neem dan contact op met de 
Contributieadministratie ~Gv, postbus 26, 

1380 AA Weesp ofinfo@ngv.nl. 

M.J. de Lange, penningmeester NGv 
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Kort verslag Algemene Vergadering van 27 november 2010 

Na de verwelkoming en opening van de ver
gadering door de voorzitter werd de agenda, 
ondanks het verzoek van één van de afge
vaardigden, ongewijzigd vastgesteld. 

De uitgestelde vaststelling van het verslag 
van 28 november 2009 vond nu alsnog plaats, 
evenals het verslag van 24 april 2010. 

Tijdens deze vergadering werd de 'Dienst 
Ondersteuning en Presentatie voor Compu
ter Genealogen' met terugwerkende kracht 
per 21 oktober 2009 in het leven geroepen. 

Het agendapunt 'begroting 2011' riep bij 
vele afgevaardigden vragen op, zoals: over 
voorgestelde bezuinigingen op ingediende 
afdelingsbegrotingen bij het onvoldoende 
ontplooien van activiteiten, over het ontbre
ken van een Penningmeesteroverleg en over 
het tijdstip van de contributieverhoging. Na 
enige discussie, uitleg en stemming over een 
eventuele verhoging werd besloten om de 
contributie per 1 januari 2011 vast te stellen 
op€39,oo. 

De hoofdredacteur van Gens Nostra hield 
een gloedvol betoog over de naar zijn inzien 
onterechte korting op het budget. Er waren 
meer bezwaren tegen de voorgestelde be
groting, onder andere, hoewel het niet ter 
sprake kwam, van het Verenigingscentrum 
dat bezwaar had tegen het aan het VC toe
bedeelde budget. Het resultaat is dat Gens 
Nostra het gevraagde bedrag van€ 145.000 
krijgt toegewezen en dat de penningmeester 
alsnog € 5.000 op de begroting moet zien 
te vinden om het ontstane tekort te dekken. 
Mogelijk zal in de komende voorjaarsverga
dering een kleine contributieverhoging aan
gekondigd worden. 

D e Stuurg r oep h eeft verslag uitgebracht 

en dat aangeboden aan het Hoofdbestuur, 
dat het heeft geagendeerd op deze A v. Ge
vraagd werd om met de aanbevelingen van 
de Stuurgroep akkoord te gaan, zodat er 
werkgroepen gevormd kunnen gaan wor
den. De vergadering ging hiermee akkoord. 
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Achter de bestuurstaf el v.l.n.r. de heren].Rengers, 
M.]. de Lange, R.K. Vemzik, M.]. Krooswijk en 

mevr. I.E. Spannenburg. 
Foto: mevr. A.P.]. Käyser-van der Zee, Pijnacker 

Van de voorgestelde drie werkgroepen 
zijn er twee akkoord bevonden; de derde, de 
Werkgroep IT dient nog te worden aangepast 
en zal derhalve opnieuw op de A v-agenda 
van de voorjaarsvergadering 2011 worden ge-
zet. 

Voor de werkgroepen worden nog men
sen gevraagd. Een ieder die meent hieraan 
een bijdrage te kunnen leveren, wordt ver
zocht zich aan te melden bij de heer L.J. de 
Jong of bij de secretaris. De voorzitter van 
de Stuurgroep benadrukt dat hij ook mensen 
verwacht die een kritische kijk hebben op de 
ontwikkelingen en dat die niet aan de kant 
blijven staan. Hij stelt nogmaals dat er ni~ts 
is besloten en dat er nog veel en open gedis
cussieerd kan worden. 

Tijdens de rondvraag kwam een netelig 
onderwerp aan bod: hoe gaan we om met 
NGv-materiaal dat elders is ondergebracht? 
Het blijkt zinvol te zijn om hiervoor een ge
zamenlijke overeenkomst op te stellen, zo
dat er geen misverstand kan ontstaan over de 
eigendomsrechten. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering, 
dankte de aanwezigen voor hun inbreng en 
wenste een ieder een goede reis naar huis. 

M.J. Krooswijk, secretaris N G v 
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Goud en zilver voor Kempen- en Peelland 
Op 11 november j .l. heeft NGv-voorzitter Roe
lof Vennik drie inmiddels afgetreden oud
bestuursleden van de afdeling Kempen- en 
Peelland {KPL) in het verdiende zonnetje ge
zet door hen een NGV-speld uit te reiken. 

Eerstens Toon van Gestel, scheidend voorzit
ter van de afdeling. Hij is al heel lang betrok
ken bij het wel en wee van KPL. Eerst als lid, 
daarna een respectabel aantal jaren als voor
zitter en, na een korte onderbreking, weer elf 
jaar voorzitter. Daarnaast 20 jaar lang redac
teur/hoofdredacteur van het afdelingsblad 
waarvan hij als medeoprichter in de annalen 
vermeld staat. Ook is hij nog steeds heel ac
tief in de organisatie van de DNA-genealogie 
en zijn grootste hobby, de populatiegenea
logie. Toon van Gestel werd verrast met de 
gouden speld. 

Vervolgens Jan Waszink, eveneens aftre
dend maar dan als afdelingssecretaris. Jan is 
bijna twaalf jaar de perfecte, serieuze secreta
ris geweest die elk bestuur zich zou wensen. 
Ook daarvoor was hij al actief als gewoon lid. 
Hij zorgde voor de sprekers op de afdelings
avonden, niet alleen dat er sprekers waren 
maar ook de begeleiding op de avond zelf. 
Hij voorzag ook alle regionale kranten van 
berichten over de activiteiten van de afdeling 
en onderhield goede contacten met de ver
schillende krantenredacties. Voor zijn ver
diensten voor de NGV kreeg Jan Waszink de 
zilveren speld. 

V.l.n.r. de heren Waszink, Van Gestel en Dalmaijer 
Foto: Ger Klein bergen, Nuenen 

Piet Dalmaijer is al eerder in het zonnetje 
gezet door de gemeente Eindhoven wegens 
zijn indrukwekkende inzet als vrijwilli
ger gedurende een periode van 50 jaar (zie 
het Mededelingenkatern in Gens Nostra 
6 / 7-2010). Gedurende die 50 jaar is hij ruim 
twaalf jaar penningmeester van de afdeling 
Kempen- en Peelland geweest. Hij was een 
precieze penningmeester die zijn verplich
tingen altijd nakwam. Hij had een geheel 
eigen manier van financieel administreren 
maar hij zorgde er altijd voor dat de afdeling 
alle mogelijkheden had om activiteiten te 
kunnen ontplooien. De zilveren speld die hij 
kreeg, getuigt van de waardering die de NGV 
heeft voor zijn inzet gedurende al die jaren. 

Henriëtte Hardeman, bestuurslid KPL 

Samenwerking NGV /Amutath Akevoth * 
De Stichting Akevoth is een stichting die zich 
tot doel heeft gesteld om relevante gegevens 
van Nederla nds-Joodse fatnilies en hun erf

goed te verzamelen, te onderzoeken en te be
waren en deze vervolgens te publiceren. Zie 
hiervoor onder andere www.dutchjewry.org. 
Het ligt in de bedoeling van de NGV en Amu
tath Akevoth om de website van Akevoth, 
met de daaraan verbonden vrijwilligers 
(voor zover. zij dat willen), op te nemen in 
de organisatie van de NGV. De NGV heeft 
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voor deze overname een groep vrijwilligers 
bijeengebracht, die de activiteiten van Ake-
v oth onder N Gv-vlag z al gaan voortzetten. 

Er is inmiddels verregaande overeenstem
ming over de wijze waarop deze overgang zal 
plaatsvinden. Een zogenoemde Letter of In
rent, waarin beide partijen hun bedoelingen 
hebben vastgelegd, is aan de deelnemers van 
de Algemene Vergadering van de NGV op 27 

november 2010 ter kennisgeving voorgelegd. 
Daarnaast is er een concept van de samen-
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werkingsovereenkomst, dat aan belangstel
lenden op verzoek kan worden toegestuurd. 
Beide partijen hebben zich voorgenomen 
deze overeenkomst voor eind 2010 te teke
nen. Intussen is met de overgang al op 1 no
vember 2010 begonnen. Tussen 1 november 
en ultimo 2010 zullen door de NGV, buiten 
de inzet van vrijwilligers, naar verwachting 
geen noemenswaardige kosten gemaakt be
hoeven te worden. 

Aanpak vanaf 2011 

De overgang zal projectmatig worden uitge
voerd (project 'Akevoth'). Binnen dit project 
zullen twee parallelle acties worden uitge
voerd, namelijk de subprojecten Website 
(technisch) en Helpdesk (communicatie en 
onderhoud van de gegevens op de website). 
De bestaande website en procedures zullen 
in principe zo veel mogelijk wordt voort
gezet, maar als dat nodig is voor een goede 

overdracht zullen programmatuur en proce
dures worden aangepast. 

De hele operatie zal naar verwachting en-
. kele jaren in beslag nemen. Buiten de inspan
ningen van de vrijwilligers, worden er voor 
de NGV de komende jaren geen kosten ver
wacht. De operationele kosten worden door 
Akevoth gedragen tot de fondsen hiervan 
zijn uitgeput. 

Daarbij wordt er van uit gegaan dat de kos
ten voor het operationeel houden van deze 
site op een gelijk prijsniveau blijven. Zolang 
de financiering op deze manier geregeld is, 
zullen de aangeleverde bestanden openbaar 
zijn en zal de NGV geen kosten rekenen voor 
toegang tot deze gegevens. 

J. Netelbeek, lid Hoofdbestuur 

* 'Amutath' is een Israëlische rechtsvorm verge
lijkbaar met een Nederlandse stichting; 'akevoth' 
betekent 'sporen'. 

Jan van Egmond: zilveren speld bij zilveren jubileum Rijnland 

Foto:Jaap Dubbelman, secr. Ver. Oud-Valkenbwg 

Tijdens de feestelijke viering van het zilveren 
jubileum van de NGv-afdeling Rijnland te 

Leiden op zaterdag 20 november 2010 heeft 
Jan van Egmond uit handen van de voorzit
ter van de NGV, Roelof Vennik, een zilveren 
speld van de NGV ontvangen. Jan van Eg
mond is penningmeester vanaf het begin van 
de (her)oprichting van de afdeling Rijnland 
in 1985. Dit jaar dus 25 jaar. Al die jaren is hij 
lid van het bestuur van de afdeling Rijnland. 
Een felicitatie voor hem en de afdeling. 
Op de foto links de jubilaris en rechts de 
voorzitter van de NGV. 

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

Zilveren speld voor Berend van Dooren en Cor de Graaf 
Op donderdagavond 25 november 2010 reik
te RoelofVennik, voorzitter van de NGV, op 
een speciale bijeer,komst van de redactie van 
Gens Nostra te Utrecht, aan Berend van Doo
ren en Cor de Graaf een zilveren NGV speld 
voor hun jarenlange inzet voor de NGV. 

Berend van Dooren is lid van de redactie 
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van Gens Nostra sinds 1992 en Cor de Graaf 
sinds 1996 (na acht jaar bestuurslid van de af
deling Rijnland te zijn geweest (1993-2001)) . 

Beiden spelen binnen de redactie een be
langrijke rol in de bespreking van de bijdra
gen, hun visie op de genealogie en het nu 
en dan aanschrijven van auteurs. Met enige 
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De heren De Graaf(/) en Van Dooren 
Foto: Ton Hokken, Utrecht 

regelmaat publiceren zijzelf in Gens No
stra. Hun bijdragen kenmerken zich door 
gedegen genealogisch onderzoek met aan
dacht voor de problemen bij dat onderzoek, 
waarover beiden makkelijk en goed kunnen 
schrijven. Daarnaast verzorgt Van Dooren 
het streepwerk voor het register en heeft De 
Graaf al meer dan 1000 recensies in de ru
briek boeken verzorgd. De Graaf geeft tevens 
sinds 2009 in het hele land de interactieve 
lezing 'Gens Nostra: voor en door de leden'. 

We feliciteren beide heren met hun zilve
ren speld. 

L. F. van der Linden 

Zilveren speld voor Lex van der Linden 

Foto: mevr. A.P.]. Käyser-van der Zee, Pijnacker 

Zaterdag 23 oktober 2010 heeft Lex van der 
Linden ( op de foto rechts) uit handen van HB

lid Jan Netelbeek een zilveren speld van de 
NGV ontvangen tijdens de landelijke PR-dag 

GensDataPro 

Gens Nostra 66 (2011) 

te Utrecht. Van november 2004 tot juli 2008 

was Lex hoofd van de Contactdienst waar 
hij wegens gezondheidsredenen mee moest 
stoppen. Daarna pakte Lex voorzichtig weer 
verschillende taken op, zoals deelname aan 
de web redactie en de dienst Public Relations. 
Dat laatste zelfs in een soort partnerschap 
met zijn vrouw! Lex heeft zich ook ingezet 
om de NGV-nieuwsbrief van de grond te krij
gen. Dankzij zijn inspanningen wordt er nu 
iedere drie weken één digitaal verspreid. De 
nieuwsbrief is een belangrijk bindmiddel 
voor de leden van de NGV en kent een goede 
waardering. Naast deze activiteiten en resul
taten is Lex een enthousiaste vrijwilliger en 
een fijne collega met een ervaren kijk op het 
reilen en zeilen van onze vereniging. 

J. Netelbeek, lid Hoofdbestuur 

Het stamboomprogramma van de 

NGV voor een perfecte registratie en 
uitmuntende uitvoer van uw 

stamboom/familie-geschieden is. 
Alle informatie vindt u op 

www.gensdatapro.nl. 

GensDataPro is te bestellen in de 
webwinkel van de NGV op www.ngv.nl. 
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Negende Duits landdag in het Verenigingscentrum te Weesp 

Op zaterdag s februari 2011 zal voor de ne
gende keer in het Verenigingscentrum (vc) 
te Weesp de 'Duitslanddag' worden gehou
den. Evenals vorig jaar zijn op deze dag des
kundigen aanwezig uit onder meer Dort
mund, het Osnabrückerland (so parochies), 
het Tecklenburgerland, Westfalen (honder
den parochies), Wolhynië in Oekranië en de 

WGOD (Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
Duitsland). En vanzelfsprekend staan ook de 
talloze Duitse bronnen en indexen van het 
VC ter beschikking. Iedereen is van 10.30 tot 
16.00 uur van harte welkom aan de Papelaan 
6. Voor meer informatie kunt u terecht op 
telefoonnummer van het vc 0294-413301 of 
via e-mail info @ngv.nl. 

Agenda 
Januari 
29-jan 13.30 uur. Afdeling Drenthe 

Brasserie De Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Contactmiddag. 

29-jan 13.30 uur. Afdeli11g Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door mevr. A. van der Marle Gerrit Vlas kamp, een toonaangevend tuinarchitect in Friesland. 

Februari 
s-feb 10.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 

Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum 

s-feb 10.30 uur. Verenigingscentrum 
Papelaan 6, Weesp 
Negende Duits landdag (zie ook net voor de Agenda op deze pagina). 

7-feb 19.30 uur.AfdelingZuid-hmbmg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door prof. dr. L. Berkvens: Procesrecht in Limburg. 

8-feb 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door ir. Rob Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. 

8-feb 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peella11d 
Belgieplein 20, Eindhoven 
Lezing door ir. Bas T. Wilschut: Computergenealogie in alle facetten. 

9-feb 19.30 uur.Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer Cor van Rooij van HCC-genealogie: Aldfaer. 

9-feb 20.00 uur.Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw ' t Trefpunt, Alkmaar 
Lezing door Herman Rijswijk: Genealogisch bewijs in niet-kerkelij"ke bronnen. 

12- fcb 14.00 uur.Afdeling Twente 

Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Martin Koers: Auswanderu11g aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim (und Umge
bung). 

17-feb 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door drs. Cor de Graaf: Gens Nostra: voor en door leden. 

19-feb 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door mevr. G. Pasma: Geschiedenis va11 de oprichting van het(Sint)A11to11ius Ziekenhuis in 
Sneek. 
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23-feb 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum De Schakel, hoek Schoterweg / Pijnboomstraat, Haarlem-Noord 
Lezing door mr. A. H.G. Verouden: De valkuil van 11aa111svera11deri11gen. 

uit Antwerpse bron (167) 
Ultima [28] februari 1554; Cornelis Brynckmans wettich sone wylen Henrick Brynckmans, ge
boren tot Campen ende Lucie Roeffs zyne wettighe huysvrouwe, bekenden mits eene sekere 
somme van penningen, die hen tot hueren contentemente ende wille vol ganss ende al wel 
betaelt ende vernuegen is den lesten metten yerste, dat zy vuyt hueren eygen vrye wille, on
bedwongen en wel beraden wesende, voir hen ende hueren erfgenamen, stede vast vercocht 
hebben wel ende wettelick Dierick Baick ende Alyt zyne wettighe huysvrouwe ende hueren 
erven ende Korsken Baick ende zynen erven, erflick aenpaert, recht ende gerechticheden 
bedragende een achtste paert dwelck zy hebben ende hen ennichssins aencomen ende ver
storven is* zy ende ane eene wederlosse van thien ossen greessen lants, gelegen tot Oisten
wolde in den Ampte van Doer(n)spyck in den Lande van Gheldere tusschen Jans die Leeghe 
erfgenamen noortwairt, Peter van Apeldome zuytwairt, Thomas die Lege westwairt ende Jutten 
kistemakers erfgenamen oistwairt, van wekken voirscreven tien ossen greessen lants metten 
voirs. Jutten kistemakers erfgenamen questie ende rechtforderinghe is, Alsoo dat de voirs. 
Cornelis Brynckmans en Lucie zyn huysvrouwe voir hen ende huere erven t voirs hen erfnisse 
aenpaert recht ende gerechticheyt van den voirs. thien ossen greessen lants hebben opge
dragen gecedeert ende getransporteert, Droeghen op, cedeerden ende transporteerden mits 
desen tot behouff van den voirs. Dierick Baick, Alyten zyne huysvrouwe ende Korsken Baick 
ende hueren erven, bekennende ende verclarende egeen recht meer clair ane te heb bene, noch 
te behoudene ende geloffden voirts voir hen ende hueren erven tot gesinne van de voirs. coope 
ten laste ende cos te van den zelven cooperen, hier off altyt voordere ende betere, gerechtelicke 
opdracht te <loene, sal voir hen ende hueren erven ende voir allen den ghenen die des te rechte 
co men willen sonder argelist. 

[* helaas staat er niet bij van wie Cornelis dat achtste part in een stuk land onder Doornspijk geërfd heeft] 

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 252, f.109] 

Eoden~ die: (dc:zc:lfdc:: dag]; Cornc:lis Bryncl<man wcttich sonc wylcn H cnricx Brynckn~an, ge

boren van Campen, juravit [verklaart] dat hij wel weet en hem merkelick indachtich is, dat 
wylen Femme Heymenss binnen haren levene wettighe huysvrouwe wylen Egbert Brynck
mans is geweest, de grootmoeder van hem affirmant ende de moeder van wylen Henricke 
Brynckmans zynen vadere ende dat dezelve Femme (alsoo hy affirmant van zyne ouders altyt 
heeft hooren melden ende verclaren) is geweest een wettighe dochter van wylen Heyman 
Harbartss. 

[Stadsarchief Antwerpen, SR 252, f. 109verso] [M. V-K] 
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archiefnieuws 
Het Euregio Familieboek 

Het Euregio Familieboek (http://www. 
familienbuch-euregio.de) is ontstaan uit 
eerder werk van drie personen uit de omge
ving van Aken: Stefan Kahlen, Iris Geding 
(webmaster) en Peter Bücken. Inmiddels wer
ken er meer personen aan mee. 

Op dit moment heeft het famil ieboek 
een online gegevensbestand van tegen de 
100.000 personen. Wat geboorteplaats van 
deze 100.000 personen betreft, is de verde
ling nu dat twee derde uit de Kreis en Stadt 
Aken geboortig is (65%) en nog eens 15% uit 
aan Aken grenzende Kreisen Heinsberg en 
Düren. Inmiddels neemt het aantal perso
nen genoten in de provincie Limburg toe (nu 
circa 6 .000 personen) alsmede het aantal per
sonen uit de provincie Luik (nu circa 3.000 

personen). Het is dus beslist de moeite waard 
om even te kijken. - Het is de wens van de 
mensen achter het familieboek dat de hele 
regio tussen aas en Rijn mee gaat doen. 

Anders dan op sommige andere sites heeft 

deze site een 'Style-Guide' die niet alleen be
doeld is om de gegevens mooi te presenteren, 
maar vooral om de gebruiker meer zekerheid 
te geven omtrent de herkomst van die gege
vens. De webmaster gaat bovendien de plau
sibiliteit van de gegevens en het naleven van 
de 'Style-Guide' na voordat de gegevens vrij
gegeven worden op de net. Een van de leuke 
facetten van dit familieboek op internet is 
dat het niet alleen stambomen bevat maar 
inmiddels ook allerlei genealogische gereed
schappen en informatie daar omheen. Naast 
de uitgebreide zoekmogelijkheden noem ik 
de fotogalerij, de themaverzameling, de do
cumentenverzameling, de lijst met bevrien
de internetsites en de historische lijsten en 
klappers die zijn opgenomen en nog toege
voegd zullen worden. Kijkt uzelf maar eens. 
Ton van Reeken 

[ Gen ever, N G v afdeling Zuid-Limburg 
14 ( 2010 ), pag. 97-98] 

Gewijzigde openingstijden Noord-Hollands Archief te Haarlem 
(studiezaal Kleine Houtweg) 

In verband met de verbouwing van de locatie 
Kleine Houtweg verandert de dienstverle
ning op die locatie per dinsdag 4 januari 2011. 

Bezoekers kunnen op dinsdag t/m vrijdag 
van 9 .00 tot 17.00 uur alleen nog op afspraak 

gebruik maken van de studiezaal op de lo
catie Kleine Houtweg. De afspraak kan zo
wel telefonisch (023-5172700) als per e-mail 
( info@noord-hollandsarchief.nl) worden 

8 

gemaakt. Dit moet minimaal één werkdag 
voor het geplande bezoek gebeuren. De stu
diezaal op de locatie Kleine Houtweg biedt 
gedurende de verbouwing ruimte aan maxi
n~aal vier bezoekers. 

Voor de studiezaal op de locatie Jansstraat 
wijzigt niets. 

[Noord-Hollands Archief, 
(digitale) Nieuwsbrief november 2010] 
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Verknocht aan het veen 
De tutfmakers van een Hollandse / Friese familie Slof 

DOOR TINEKE SLOF 

Veel van mijn voorouders hebben beroepsmatig met turf te maken gehad. Zo vond ik enkele 
turfdragers en turfmeters en tel ik veel turfschippers, turfarbeiders, turfmakers en turfbazen 
in mijn kwartierstaat. Vooral diverse familieleden met de naam Slof hebben de kost verdiend 
als turfarbeider, turfmaker' of als turfbaas, soms gecombineerd met het beroep van boer.2 
Voorvader Willem Jacobs Slof (Ha) en zijn broer Jacob (IIb) zijn zelfs voor hun broodwinning 
verhuisd uit het gebied van Ankeveen en Nederhorst den Berg naar Friese veengebieden. 

Voor mijn onderzoek heb ik, naast de gebruikelijke bronnen als Burgerlijke Stand, DTB-boe
ken en Bevolkingsregisters, vooral gebruik gemaakt van de Friese Nedergerechten, notariële 
archieven en belastingbronnen, zoals de floreen- en speciecohieren. In mijn onderzoek werd 
ik wel eens gehinderd door het feit dat de beschreven personen hebben geput uit een beperkt 
assortiment voornamen, waardoor niet altijd zeker is of een vermelding in de archieven gaat 
over bijvoorbeeld grootvader Jacob Jacobs Slof, zijn zoon Jacob of zijn kleinzoon Jacob Jacobs 
Slof. 

PROV.1 Ncn; NOORl) - HOLLAND . 

Spiegel- en Blijkpolder bij Nederhorst den Berg, Atlas Kuyper, circa 1860 
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Fragmentgenealogie Slof3 

l. Jacob Huibertsz. Slof, ged. Nederhorst den Berg 3-7-1687, begr. Nederhorst den Berg 13-2-
1760, zn. van HuibertJacobsz. en Trijntje Gerrits (Kooij),• tr.(1) Nederhorst den Berg 16-11-1710 

Magtelt Willems van den Bogaard, begr. Nederhorst den Berg 26-9-1727; tr. ( 2) Nederhorst den 

Berg 15-11-1729 Lijsbeth Sijmens Verhoef, ged. 's-Graveland 7-11-1700, begr. Nederhorst den 

Berg 25-1-1730, dr. van Sijmon (Cornelisz) Verhoef en Deliaantje Dirks; tr. (3) Nederhorst den 

Berg 4-2-1753JannetjeKroon, begr. Nederhorst den Berg 23-10-1755; tr. (4) Ankeveen 13-3-1757 
Gerritje]ans Lustig, weduwe vanJakobus Isaacs Marinus, begr. Nederhorst den Berg 3-1-1777. 

Jacob Huibertsz. Slof tel ik niet mee als één van de generaties turfmakers, want ik heb (nog) geen 
vermelding van zijn beroep kunnen vinden. Het is echter wel aannemelijk dat hij werkzaam was in de 
turfgraverij. Na zijn overlijden verkopen de erfgenamen namelijk diverse stukken land en water, gele
gen in de Spiegel- en de Blijkpolder bij Nederhorst den Berg, waar volop turf werd gewonnen. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Willem Jacobs Slof, volgt Ha. 
2. N.N., begr. Nederhorst den Berg 6-1-1712. 

3. MarriljeJacobs Slof, geb. Nederhorst den Berg z3-9-1715, over 1. na 7-5-1760, tr. Pieter Roeien 
Oostwaast; tr. ( 2) Govert J ansz Kraibosch. 

4. Jan Jacobs Slof, geb. Nederhorst den Berg 2-2-1718, begr. ald. 6-6-1782, otr./tr. Ankeveen/ 

Nederhorst den Berg 25-3/15-4-17 42 Trijntje Bruinen Dodant, ged. Vreeland 17-10-1723, dr. 
van Bruin Aarts Dorlant en aaltje Klaas Streefkerk. 

5. JanneljeJacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 11-4-1721, overl. Weesp 1-12-1756, tr.Jan Sy
mons van der Velde. 

6. Jacob Jacobs Slof, volgt Ub. 

7. NeelljeJacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 11-8-1726, overl. na 7-5-1760. 

Ha. WillemJacobs Slof, turf maker, over 1. Ferwoude ca.1785, tr. (1) Ankeveen 13-11-1735 Marretje 
Klaas van Harderwijk, ged. Ankeveen 21-3-1706, overl. Ankeveen vóór 1-2-1766,5 dr. van Klaas 

Jans van Harderwijk en Leentje Jillis; tr. (2) Gaast 7-8-1768 Jantje Martens Ram, geb. tussen 

1741 en 1748, overl. Ferwoude ca.1785, dr. van Marten Jacobs Ram en Klaasje Hendriks Plump. 
Het leek aanvankelijk niet erg waarschijnlijk dat Willem Jacobs Slof, die in 1735 te Ankeveen trouwt, 

dezelfde persoon is als Willem Jacobs Slof die 33 jaar later in het Friese Gaast in het huwelijk treedt. 
Doordat er geen doop- of geboortegegevens van Willem zijn te vinden, ging ik er lange tijd vanuit dat 
de in 1768 getrouwde Willem een zoon zou zijn van Jacob Jacobs Slof (IIb) en Neeltj e Theunis Mol. Ten 
eerste omdat hij in 1767 vanuit Holland bij Jacob Jacobs Slof en Neeltje Theunis Mol in gaat wonen in 
hun huis te Oudehaske en ten tweede omdat Willem enige tijd als turfmaker bij turfbaas Jacob Slof in 
dienst is geweest. Bovendien leek Willems huwelijk in 1768 zijn eerste verbintenis, want er wordt in het 
trouwboek niet vermeld dat hij weduwnaar is. Gedurende mijn onderzoek kwamen er echter telkens 
meer aanwijzingen dat Willem Jacobs Slof wel eens de broer in plaats van de zoon van Jacob Jacobs Slof 

Betaling begraafrechten Ankeveen ( zie noot s) 
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zou kunnen zijn en daarmee dezelfde persoon als de Willem Jacobs Slof die in 1735 te Ankeveen trouwt. 
Zo is het opvallend dat Willem nooit zoon van Jacob Jacobs Slof wordt genoemd in aktes waarin beider 
namen voorkomen. Jacob Jacobs Slof (IIId, de jonge) wordt namelijk wel geregeld aangeduid als zoon 
van Jacob Jacobs Slof (IIb, de oude). Verder vernoemt Willem geen van zijn dochters naar Neeltje Theu
nis Mol. Maar vooral het feit dat Willem in zijn tweede huwelijk twee dochters met de naam Marretje 
laat dopen, maakt het voor mij aannemelijk dat Willem als weduwnaar van Marretje Klaas van Harder
wijk op latere leeftijd is hertrouwd met de veel jongere Jantje Martens Ram. 

Anders dan zijn broer Jacob lijkt Willem niet echt zijn draai te vinden in Friesland. Volgens het spe
ciekohier arriveert hij te Oudehaske in 1767. Zijn eerste vrouw is reeds overleden en kennelijk zijn hun 
kinderen niet meegekomen naar Friesland, want Willem betaalt alleen voor zichzelf hoofdgeld. In 1768 
vertrekt hij volgens het speciekohier naar Bolsward. In 1773 duikt hij dan op in het speciekohier van 
Ferwoude onder de vermelding 'Willem Sloff uyt Frankeveen', waarmee ongetwijfeld Ankeveen zal 
zijn bedoeld. In 1775 gaat Willem terug naar Holland. Waarschijnlijk is dat weer Ankeveen, omdat hij 
daar tussen 1777 en 1780 kinderen laat dopen. Leuk om te vermelden is, dat Willems dochters uit zijn 
eerste huwelijk, Magteltje en Lena, optreden als doopheffer bij de dopen van hun halfbroertje en half
zus jes. In 1784 komt Willem met zijn vrouw Jantje Ram en hun kinderen terug in Ferwoude. Het wordt 
weer geen langdurig verblijf. Reeds in 1786 wordt in het speciekohier Ferwoude vermeld: 'Willem SI off 
dood'. Uit de huwelijks bijlagen van zoon Hendrik Willems Slof blijkt dat zowel Willem Jacobs Slof als 
zijn vrouw Jantje Martens Ram in 1785 zijn overleden. Er lijken geen curatoren over de minderjarige 
kinderen van het echtpaar te zijn benoemd. Mogelijk zijn zij zonder officiële plichtplegingen opge
vangen bij familieleden zoals hun oom Jacob Slof en tante Neeltje Mol. Het is overigens maar de vraag 
of de relatie tussen Willem en zijn broer Jacob wel zo hecht was dat Jacob de opvoeding van de vijf in 
1785 nog levende kinderen op zich heeft willen nemen. Getuige de reces boeken van het Nedergerecht 
Haskerland heeft Willem bijvoorbeeld moeten procederen tegen broer Jacob om zijn in 1767 verdien
de turfmakersloon uitbetaald te krijgen door de veengraverij waarover Jacob Jacobs Slof de directie 
voerde.• Ook het feit dat Willem maar kort bij Jacob in dienst is geweest en Willem daarna afwisselend 
werkte in het Friese Gaast/Ferwoude en het Hollandse Ankeveen, geeft wel aan dat het in ieder geval in 
de werkrelatie niet boterde tussen de broers. 

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1736 en 1748 te Ankeveen negen kinderen Slof geboren engedoopt.7 

Uit het tweede huwelijk: 

10. Marten Willems Slof, geb. Gaast 29-5-1769, tapper, overl. Langezwaag 6-2-1815 . 

11. Jacob Willems Slof, volgt IIIa. 
12. Klaasje Willems Slof, geb. Ferwoude 28-10-1773, overl. Rottum 5-8-1806. 

13. Jan Willems Slof, volgt IIIb. 
14. Hendrik Willems Slof, volgt IIIc. 
15. Marretje Willems Slof, geb. Ankeveen 5-10-1778, over 1. vóór 2-12-1778 . 8 

16. Marretje Willems Slof, geb. Ankeveen 19-7-1780, over 1. vóór 23-9-1780. 8 

17. N.N., levenloos geb. Ankeveen 19-7-1780. 

lila. Jacob Willems Slof, geb. Ferwoude 16-8-1771, arbeider, turfmaker, overl. Joure 10-3-1844, 

tr. Haskerhorne/Oudehaske 3-1-1796 Margje Wiegers Klein, turfmaakster, baker, overl. Oude
haske 13- 1- 1848, dr. van Wieger Abrahams Klein en Jantje Hendriks Sporrel. 

Het vak van turfmaker was een beter betaald beroep dan dat van de turfarbeider. Toch werden turf
makers beslist niet rijk door hun werkzaamheden. Dat blijkt ook uit het verzoek dat Jacob Willems Slof 
en zijn vrouw op 8 januari 1840 doen aan de Staatsraad Gouverneur van Friesland.• Het bejaarde echt
paar vraagt aandacht voor het feit dat de Arm voogdij van Oudehaske niet in wil gaan op hun verzoek 
tot ondersteuning. Het echtpaar is 46 jaar getrouwd, heeft altijd zijn eigen brood kunnen verdienen en 
zegt dat ze de kinderen onder Gods zegen hebben grootgebracht. De echtelieden krijgen het door hun 
hoge leeftijd moeilijker om zichzelf te redden en ze willen niet te veel teren op hun kinderen, die het 
ook niet breed hebben. Het valt Jacob en Margje zwaar dat zij zijn afgewezen, omdat zij in het verleden 
hun bijdrage meer dan voldoende hebben geleverd aan de Arm voogdij. De Arm voogdij vindt echter dat 
het echtpaar voldoende beschikt over de meest nodige levensbehoeften zoals turf en aardappels en dat 
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zij zowaar nog turf, die zij zelf hebben verveend, over
houden om te verkopen. Bovendien weet de Arm voog
dij te melden dat de kinderen van Jacob en Margje, hoe
wel tot de arbeidende klasse behorende, hun ouders 
geen gebrek zullen laten lijden. Met andere woorden: 
de Armvoogdij van Oudehaske wil slechts ondersteu
nen indien er 'wezenlijke behoefte' bij het echtpaar 
wordt geconstateerd. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jantje Jacobs Slof, geb. Luinjeberd 25-4-1797, 

dienstmeid, overl. Oudehaske 24-12-1875. 

2 . WiegerJacobs Slof, volgt IVa. 
3. Geertje Jacobs Slof, geb. Oudehaske z7-8-1801, 

arbeidster, overl. Oudehaske 12-6-1830. 

4. Willemp_je Jacobs Slof, geb. Oudehaske 13-8-

1805, dienstmeid, overl. Oudehaske 13-12-

1894. 
5. Willem Jacobs Slof, volgt IVb. 
6. Hendrik.Je Jacobs Slof, geb. Oudehaske 16-11-

1811, over 1. Hoorn (NH) 28-12-1877. 

IVa. Wieger Jacobs Slof, geb. Oudehaske 23-12-

1798, turfmaker, veenwerker, arbeider, overl. 

Haskerdijken 6-5-1860 , tr. Haskerland 23-7-1825 Kerk Oudehaske (foto auteur) 
Aaltje Harmens Toering, geb. St. Johannesga 11-

12-1799, dienstmeid, veenwerkster, turfmaakster, 
over 1. Haskerdijken 26-3-1879, dr. van Harmen Jans Toering, turf maker, en Geesje Wie gers de 
Groot. 

Turf maker Wieger Slof huwt in 1825 de dochter van een andere turfmaker, Harmen Jans Toering. Het 
echtpaar erkent bij hun huwelijk het dochtertje Geesjen, dat in 1823 is geboren. Aaltje Toering vult het 
gezinsinkomen aan door ook als turf maakster werkzaam te zijn. 

Zoon Jacob is de vierde generatie turf maker in deze familie Slof. Hij heeft geen nakomelingen omdat 
hij op 24-jarige leeftijd ongehuwd overlijdt. Hij woont op dat moment bij zijn ouders in huis te Hasker
dijken. Zowel Jacob als zijn ouders worden in 1859 turfmaker genoemd. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gees.Jen Wiegers Slof, geb. Nijehaske 15-11-1823, over 1. (verdronken) Terband 25-7-1831. 

2. March_je Wiegers Slof, geb. Oudehaske 7-5-1826, over 1. Terband 30-11-1829. 

3. Margjen Wiegers Slof, geb. Terband 24-9-1830, overl. Terband 25-9-1830. 
4. Geesl,e Wiegers Slof, geb. Haslcerdijlcen 20-8-1832, overl. ald. 19-1- 1920. 

5. Jacob Wiegers Slof, geb. Haskerdijken 12-11-1834, turfmaker, overl. ald. 31-3-1859. 

6. Margjen Wiegers Slof, geb. Haskerdijken 3-8-1838, overl. Nijehaske 3-11-1890. 

IVh. Willem Jacobs Slof, geb. Oudehaske 20-2-1808, turfmaker, arbeider, overl. Terband 19-

8-1843, tr. Haskerland 12-8-1832 Geeske Wiebes Cornel, geb. Joure 8-5-1810, arbeidster, overl. 
Joure 8-8-1855, dr. van Wiebe Jans Cornel en WillemkeJans de Jong. 
Geeske tr. (2) Haskerland 1-3-1846 BeeneJans de Vries. 

Willem Slof wordt in de geboorteakten van zijn kinderen en in zijn overlijdensakte afwisselend turf
maker (1833, 1837) en arbeider (1835, 1843) genoemd. Het wekt de indruk dat Willem niet voordurend 
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een vast dienstverband als turfmaker had. Het kan echter ook een bevestiging zijn van de conclusie van 
Kroes dat in de loop van de negentiende eeuw het verschil tussen de turf maker en de turfarbeider lang
zamerhand verdwijnt.'0 

Na het overlijden van Willem in 1843 blijft Geeske Cornel met vier jonge kinderen achter. Zij moet 
dan als arbeidster de kost zien te verdienen. Ze hertrouwt in 1846 met BeeneJans de Vries, met wie ze in 
1849 nog een zoontje krijgt. 

Uit dit huwelijk, geb. te Nijehaske: 

1. Willemina Willems Slof, geb. 19-3-1833, overl. Terband 16-6-1843. 

z. Jacob Willems Slof, geb. 16-5-1835, schipper, over 1. Joure 12-9-1922. 

3. Wiebe Willems Slof, geb. 9-11-1837, over 1. Terband 11-1-1844. 

4. Margjen Willems Slof, geb. 17-4-1840, overl. Nijehaske 15-6-1842. 

5. Wieger Willems Slof, geb. 16-6-1842, schipper, over 1. Langweer 26-2-1922. 

Illb. Jan Wûlems Slof, geb. Ferwoude 9-7-1775, arbeider, turfmaker, over 1. Langezwaag 27-9-

1856, tr. Langezwaag 15-2-1801 SjoerdjeJohannes Sloterdijk, geb. Langezwaag ca. 1772, arbeid
ster, overl. Langezwaag 22-3-1855, dr. van Johannes Eizes Sloterdijk en TeetskeJans. 

Van Jan Willems Slof ben ik slechts eenmaal tegengekomen dat hij zich turfmaker noemt, namelijk 
in een notariële akte van plaatsvervanging uit 1814." In andere aktes wordt hij altijd arbeider genoemd. 
Hiermee zou, gezien het veengebied waar Jan Willems Slof woonde, heel goed turfarbeider bedoeld 
kunnen worden, maar de bronnen geven daar geen uitsluitsel over. Bovengenoemde notariële akte 
maakt wel duidelijk dat Jan Willems Slof niet tevreden was met zijn carrière als turfmaker. In 1814, op 
38-jarige leeftijd, gaat hij namelijk een overeenkomst aan met Bernardus Teetses Holtrop om als plaats
vervanger op te treden voor de Landmilitie. In de overeenkomst wordt verder geregeld dat, in het geval 
Bernardus wordt uitgeloot voor de Militie, Jan Willems Slof zich aanbiedt als plaatsvervanger voor 
Bernardus' broer Hendrik Teetses Holtrop. Mocht ook deze niet in dienst hoeven, dan is Lieuwe Murks 
Lieuwes de derde persoon waarvoor Jan zich beschikbaar stelt als plaatsvervanger. Voor zijn bereidwil
ligheid zal Jan worden beloond met 400 gulden; 100 gulden zal hij direct bij aanvang van de dienst 

Kerk Langezwaag (foto auteur) 
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ontvangen en vervolgens zal zijn vrouw SjoerdjeJans Slocerdijk elk jaar 50 gulden ontvangen totdat de 
resterende 300 gulden is voldaan. Ingeval geen van de drie heren op hoeft te komen voor de Nationale 
Gardes, ontvangt Jan Willems Slof toch nog 100 gulden. Wordt Jan echter afgekeurd voor de militaire 
dienst, dan ontvangt hij helemaal niets. Hoe het is afgelopen, is mij niet bekend. Maar bij de aangifte 
van de geboorte van dochter Jantje in 1818 is Jan Willems Slof in ieder geval gewoon weer arbeider te 
Langezwaag. 

Uit dit huwelijk, geb. te Langezwaag: 

1. Willem Jans Slof, geb. 1-10-1804, arbeider, schipper, overl. Leeuwarden 8-6-1854. 

2. Jannes]ans Slof, geb. 6-9-1807, over 1. Langezwaag 31-10-1807. 

3. Taetske]ans Slof, geb. 15-11-1809, arbeidster, overl. Luinjeberd 6-7-1883. 

4 . Jantje Jans Slof, geb. 30-8-1818, over 1. Oudehorne 15-1-1893. 

Illc. Hendrik Willems Slof, geb. Ankeveen 10-1-1777, turfmaker, arbeider, kolonist (bedelaars
kolonies Ommerschans en Veenhuizen), overl. Veenhuizen (gem. Norg) 8-12-1837, tr. Hasker
land 24-11-1814 Janke Sjoerds, geb. Heerenveen 16-9-1779, arbeidsre~, over 1. Oudehaske 3-2-

1831, dr. van Sjoerd Annes en ReinskjenJennis. 
Janke Sjoerds er. (1) Oudehaske 23-12-1804 Elias de Vries. 
Hee levensverhaal van Hendrik Willems Slof en zijn gezin is een voorbeeld van de conclusie van 

Kroes dat na 1820 de turfwinning in Haskerland enorm afneemt." Op 16 augustus 1835 worden name
lijk de zusjes Jantje en Reinskjen Hendriks Slof door de grietman van Haskerland naar Ommerschans 
gezonden omdat ze zijn betrapt op bedelarij. '' Ze zijn slechts vijftien en achttien jaar oud, moeder Jan
ke Sjoerds is reeds overleden en vader Hendrik leeft van de bedeling in Oudehaske. Op 17 januari 1836 

wordt het gezin herenigd doordat Hendrik Willems Slof ook in de bedelaarskolonie wordt opgeno
men. Een leven buiten Ommerschans blijkt vervolgens moeilijk vol te houden te zijn. In november 1837 

worden de meisjes door veldwachter Somer in Haskerland opnieuw op bedelarij betrapt. Zij kiezen er 
dan voor om vrijwillig naar Ommerschans te gaan in plaats van te worden voorgeleid voor de recht
bank. '4 In februari 1839 oordeelt de Permanente Commissie te Den Haag dat Reinskjen Slof geschikt is 
voor terugkeer in de maatschappij. Ze heeft zich goed gedragen, is gezond en sterk en bovendien een 
goede landwerkster, zodat de Commissie beslist dat zij naar Joure mag gaan om daar mee boerenwerk 
in haar onderhoud te voorzien.'5 Maar Reinskjen redt het ook deze keer niet. Uiteindelijk overlijden zo
wel vader als dochters in het bedelaarsgesticht van Veenhuizen, dat kort na Ommerschans is opgericht. 

Uit dit huwelijk, geb. te Oudehaske: 

1. Willem Hendriks Slof, geb. 16-8-1815, over 1. Oudehaske 24-9-1815. 

2. Reinskjen Hendriks Slof, geb. 10-5-1817, koloniste (bedelaarskolonies Ommerschans en 
Veenhuizen), over 1. Veenhuizen (gem. Norg) 3-10-1854. 

3. Jantje Hendriks Slof, geb. 15-6-1822, koloniste (bedelaarskolonies Ommerschans en Veen
huizen), overl. Veenhuizen (gem. Norg) 25-1-1851. 

34 
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IIb. Jacob Jacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 20-6-1723, turfbaas, boer, over!. wrs. Oudehas
ke tussen 18-6-1792 en 1806, tr. Ankeveen 30-5-1746 Neeltje Teunis Mol, over!. wrs. Oudehaske 
tussen 18-10-1779 en 1806. 

In 1765 wordt voor het eerst melding gemaakt van de aanwezigheid van een Hollandse Slof in Fries
land. In de speciekohieren van Oudehaske wordt op nummer elf-secundo als één van de bewoners 
namelijk Jacob Sloff uit Hollant genoemd. Hij moet belasting betalen voor twee personen en een koe. 
In de jaren daarna moet Jacob langzamerhand voor meer personen hoofdgeld betalen, krijgt hij telkens 
meer koeien en heeft hij daarnaast één à twee paarden. De speciekohieren wekken de indruk dat hij 
veehouder is, maar uit andere bronnen blijkt dat hij in de eerste plaats turfbaas is. 

Een andere belastingbron, het floreenkohier, geeft een mooi beeld van de uitbreiding van het grond
bezit van Jacob Slof in Oudehaske. Verschillende stukken grond bezit Jacob met anderen. Zo is hij bij
voorbeeld gezamenlijk eigenaar van percelen te Oudehaske met Jan van de Weetering en Jan van Laar, 
waarmee hij een 'mandelige graverij' heeft, waarover Jacob Slof de directie voert. Volgens het floreen
kohier 1850 van Oudehaske zijn nog verschillende stukken grond, ooit verworven door Jacob Jacobs 
Slof, eigendom van zijn nakomelingen. Die nakomelingen gebruiken het land niet meer zozeer voor 
turfwinning, maar voor landbouw en veeteelt. Er zullen echter ook eigendommen bij hebben gezeten 
die voor het boerenbedrijf onbruikbaar waren, want er wordt in de floreenkohieren gesproken over 
vergraven land en rietkragen. 

De naam Jacob Jacobs Slof komt zeer geregeld voor in archiefbronnen betreffende Haskerland. Des
ondanks is hetniet gelukt om de overlijdensdata van Jacob en zijn vrouw Neeltje te vinden of zelfs maar 
te benaderen. Zij zijn niet lidmaat van de kerk en worden ook niet in kerkelijke archieven genoemd bij 
bijvoorbeeld betalingen voor het luiden van de klok. Een goede bron in Friesland om voor 1811 een over
lijdensdatum in te perken, zijn de speciekohieren. Jacob Jacobs Slof wordt in de speciekohieren van 
Oudehaske onafgebroken genoemd vanaf 1765 tot en met 1805 maar ik vermoed dat, ergens tussen juni 
1792 en 1806, Jacob Jacobs Slof de oude ongemerkt is opgevolgd door Jacob Jacobs Slof de jonge (IIId). 
Er wordt in die periode in aktes namelijk nog wel gesproken over een Jacob Slof, maar niet meer met 
de toevoeging 'de oude'. Als Jacob de oude en de jonge wel weer in één adem worden genoemd, zoals 
bijvoorbeeld in een notariële akte uit 1816, '6 is duidelijk dat Jacob Jacobs Slof de jonge (IIId) inmiddels 
de senior is geworden en dat met Jacob de jonge zijn in 1798 geboren zoon wordt bedoeld. 

Het Nannewijd bij Oudehaske is ontstaan door de turfwinning (foto autew) 
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Vooral de reces boeken van het Nedergerecht Haskerland maken duidelijk dat Jacob Jacobs Slof bui
tengewoon vaak betrokken is bij rechtzaken. Ook zijn vrouw Neeltje Teunis Mol wordt eens genoemd 
wanneer zij wordt vervolgd wegens 'plukhaeren' met de schipper Jan Martens in de herberg van Has
kerbrug.'7 Zij heeft de schipper daarbij met een mes in zijn gezicht gestoken! Bij Jacob Slof kom ik dit 
soort mishandelingen niet tegen, maar hij heeft wel een andere vreemde gewoonte. Hij lijkt namelijk 
voortdurend gerechtelijke dwang nodig te hebben om zijn rekeningen te betalen. Personeel, leveran
ciers van kruidenierswaren, de plaatselijke timmerman, personen waarvan Jacob geld leent of land 
koopt of huurt, kortom iedereen kan naar zijn geld flu iten totdat Jacob na langdurig procederen to t 
betaling wordt veroordeeld. 

Ook met overtredingen, zoals het te dicht naderen van de dijk bij vervening van percelen, weet Jacob 
Slof de Fiscaal van Haskerland aan het werk te houden. Verder is nog aardig te melden dat Jacobs man
delige turfgraverij binnen de kortste keren onenigheid oplevert met mede-eigenaar Jan van de Weete
ring.•• Tijdens de rechtdag van 18 januari 1768 eist Jan van de Weetering dat Jacob Slof niet langer de 
directie voert over Jans aandeel in het land en de turf. In de maanden daarna eist hij dat Jacob rekening 
en verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn raken en wil hij scheiding en deling van de man
delige goederen. De verhouding raakt vervolgens grondig verstoord. Zeker tot in 1787 blijven Jacob 
Slof en Jan van de Weetering geschillen uitvechten voor het Nedergerechr van Haskerland. 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertje Jacobs Slof, ged. Ankeveen 23-7-1747, begr. ald. 15-11-1747. 

2. Jacob Jacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 20-10-1748, begr. ald. 15-11-1748. 

3. Jacob Jacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 21-12-1749, over!. ald. 26-1-1750. 
4. MagteltJacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 22-8-1751, overl./begr. ald. 25/29-9-1751. 

5. Jacob Jacobs Slof, volgt IIId. 

6 . TheunisJacobs Slof, ged. Ankeveen 12-2-1758, begr. ald. 20-3-1758 . 

Illd. Jacob Jacobs Slof, ged. Nederhorst den Berg 10-2-1754, turfbaas, boer, raadslid gemeente 

Haske, overl. Oudehaske 20-8-1827, tr. Oudehaske 10-12-1786 Swopkje Eises de Vries, geb. Lip

penhuizen ca. 1766, boerin, overl. Oudehaske 30-9-1826, dochter van Eise Reines en Wijtske 

Eedsgers. 
In de bijlagen van de criminele sententies van her Hof van Friesland komen we de naam regen van 

Jacob Sloff, veenbaas re Oudehaske.•• Op zaterdag 27december 1806 loopt een ontmoeting met de broers 
Meinse en Teeuwis Jans de Wit in de herberg van Haskerbrug bijna fataal voor hem af. Het begon nog wel 
zo gezellig. Na her gezamenlijk drinken van een borrel nodigt Jacob Slof Meinse Jans de Wit uit om in 
huize Slof vlees mee aardappelen re gaan eren. Meinse nodigt Jacob daarentegen uit om in huize De Wit 
vis te komen eten. De prettige atmosfeer slaat van het ene op her andere moment om.Jacob Slof verklaart 
daarover: "dat MeinseJ ans de Wit over de vloer staande zonder dat er eenige de minste twisrredenen tus
schen henlieden plaatsgehad had, aan hem deponent heeft toegevoegd 'blixemskint zustou dat zeggen' 
en tegelijkertijd aan hem deponent een geweldige vuistslag heeft gegeven, zodat hij deponent geheel 
bijna in de zoes geraakte, zodat hij niet weet te zeggen wat er verders omgegaan is". Andere getuigen wa
ren wel bij hun positieven en weten te melden datJ acob vreselijk is mishandeld door Meinse en dat diens 
broerTeeuwisJans de Wit de getuigen heeft verhinderd om tussenbeide te komen. De woede-uitbarsting 
van Meinse de Wit is te verklaren door het feit dat de vader van Meinse en Teeuwis in fin anciël e proble
men verkeert en dat Jacob Slof een belangrijke crediteur van de boedel van De Wit is. Meinse wordt door 
het Hof gestraft met veertien dagen opsluiting in het Blokhuis te Leeuwarden op water en brood. 

Overigens blijkt Jacob Jacobs Slof zelf onder invloed van drank ook niet altijd een lieverdje te zijn. Zo 
noemt Klaas Jans, in 1798 verdacht van diefstal van turf, Jacob Jacobs Slof de jonge, veenbaas te Oude
haske, een onbetrouwbare getuige.' 0 Jacob Slof en enkele kompanen zouden namelijk tijdens de Jous
ter herfstkermis van 1787 - dus reeds 11 jaar eerder! - ten huize van Jacob Jans de With ontevreden zijn 
geweest over de hoeveelheid jenever die er werd geschonken. Daarop zou Jacob Jacobs Slof de ruiten 
mee een snaphaan (geweer) hebben ingeslagen. In april 1776 eist de Fiscaal van Haskerland ook al eens 
een geldboete van 15 goudguldens wegens her inslaan van ruiten van de herberg re Haskerbrug door 
Jacob Slof en enkele andere personen." 
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De Veenscheiding ten zuiden van Oudehaske werd gebruikt voor het vervoer van tuif (foto auteur) 

Ook een ander voorval toont aan dat Jacob Slof beter van de drank afhad kunnen blijven. Op 2 sep
tember 1812 verschijnen namelijk Jacob Jacobs Slof, boer en veenbaas te Oudehaske, en Hendrik Dal
molen, maire van de gemeente Haske, voor notaris Lucas Jans Mooi." Jacob Slof verklaart dat hij op 20 
augustus van dat jaar, tijdens een huwelijksvoltrekking door burgemeester Dalmolen op het gemeen
tehuis van Haske, de burgemeester 'aanmerkelijk had geïnjurieerd' door tegen hem te zeggen: "Jij bent 
een deugeniet". Jacob verklaart verder "dat dit alles in stom dronkenschap was geschied, wijl hij com
parant te veel sterke drank had genoten".Jacob geeft toe dat zijn woorden zeer ten onrechte zijn geuit, 
omdat Dalmolen een braaf en eerlijk man is. In de notariële akte leggen Jacob Slof en burgemeester 
Dal molen vast datJacob een bedrag van 210 franken zal betalen dat ten goede komt aan de Buitenarmen 
van Nijehaske en Oudehaske. Daarmee is de zaak afgedaan, tenzij Jacob Slof nogmaals onder invloed 
van drank iemand zou beledigen, want dan is hij opnieuw de afgesproken som verschuldigd. 

Jacob Jacobs Slof (IIId) is veel bereidwilliger om schulden te betalen en financieel te boeten voor ge
maakte fouten dan zijn vader Jacob Jacobs Slof (IIb), die oneindig bleef procederen om zo lang mogelijk 
een betaling uit te stellen. Uit de grote hoeveelheid gegevens die over Jacob senior bekend is, met name 
de vele rechtszaken, blijkt dat hij zijn eigen normen er op nahield en zich weinig van de maatschappij 
aantrok. De jonge Jacob Slof was beter geïntegreerd in de samenleving van Oudehaske, want ondanks 
enkele misstapjes had hij functies als kerkvoogd en als raadslid van de gemeente Haske. 

In 1815 blijkt het gezichtsvermogen van Jacob Slof niet meer goed genoeg om zijn zaken voldoende 
te kunnen behartigen. Notaris Lucas Jans Mooi wordt ingeschakeld om te regelen dat enkele personen 
worden gemachtigd om de boedel te beheren, personeel aan te nemen voor het boerenbedrijf en de turf
graverij, turf en vee te verkopen, belastingen te betalen, enzovoort.'' Als gemachtigden worden zwa
ger Jan Eises de Vries en zoon Jacob Jacobs Slof benoemd. Jan Eises de Vries is ook turfbaas en bij zijn 
overlijden op 14 juli 1845 in Oudehaske, op 85-jarige leeftijd, bezit hij nog verschillende goederen die 
met de turfwinning te maken hebben. Zo worden in de inventarisatie van zijn sterfhuis" onder andere 
genoemd: een turfbak ter waarde van 50 gulden, een klijnboor (één gulden), een punter met zeil en treil 
(15 gulden) en 2000 lange turven (fl. 9,50). 

Uit dit huwelijk, geb. te Oudehaske: 
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1. Neeltje Jacobs Slof, geb. ca. 1788, over 1. Joure 15-6-1853. 
2. WijtskeJacobs Slof, geb. 1-9-1789, veehoudster, over 1. wrs. vóór 3-4-1795. 
3. Geertje Jacobs Slof, geb. 7-11-1791, wrs. jong overleden. 
4. Jacob Jacobs Slof, geb. 14-1-1794, over 1. wrs. vóór 21-9-1797. 
5. WijtskeJacobs Slof, geb. 3-4-1795, veehoudster, overl. Haskerhorne 23-3-1869. 
6. Jacob Jacobs Slof, geb. 21-9-1797, over 1. wrs. vóór 24-9-1798. 
7. Jacob Jacobs Slof, geb. 24-9-1798, boerenknech t, arbeider, over 1. Oudehaske 24-7-1824. 
8. Eise Jacobs Slof, volgt IVc. 

IVc. EiseJacobsSlof, geb. Oudehaske 6-3-1802, turfbaas, boer, overl. Haskerhorne 24-9-1836, 
tr. (1) Haskerland 9-8-1828 Sjoeke Sipkes Hoeksma, geb. Oudehaske 25-4-1806, boerin, overl. 
Haskerhorne 10-9-1833, dr. van Sipke Merks Hoeksma en Wietske Eizes de Vries; tr. (2) Hasker
land 18-1-1835 1(/aaske Thees Aukema, geb. Haskerhorne 1-12-1811, boerin, over 1. Haskerhorne 
21-4-1856, dr. van Thee Frankes Aukema en Zwaantje Klazes Soetinga. 

Eise Jacobs Slof wordt bij zijn eerste huwelijk veenbaas genoemd. Hij is dan net een jaar eerder, door 
het overlijden van zijn vader in 1827, met zijn zusters Wijtske en Neeltje eigenaar geworden van diverse 
veen percelen. Het is de periode dat de turfwinning in Haskerland instort, dus dat zal de reden zijn dat 
Eise verder als boer door het leven gaat. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. JanEises Slof, geb. Oudehaske 26-12-1829, over!. ald. 2-2-1830. 

2. SwopkjeEises Slof, geb. Haskerhorne 24-3-1832, over 1. ald . 10-11-1832. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. SwopkjeEises Slof, geb. Haskerhorne 5-4-1835, over 1. Oudehaske 14-10-1855. 

Noten 
1. Zie voor de betekenis van de termen turfbaas, turfmaker en turfarbeider het artikel van J. Kroes, 

'Groepsmigratie: Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden', in: Jaarboek 
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 1993, pag. 207. 

2. J. Kroes, 'De veenbazen. Sociaal-economische aspecten van de groep Gieterse verveners in Hasker
land in het derde kwart van de achttiende eeuw', in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Den 
Haag 1994, pag. 151. Kroes heeft voor Haskerland onderzocht dat veel turfbazen vee hielden als 
neven beroep. Zie verder: J. Kroes, De gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse twf 
gravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw, Leeuwarden 1996. 

3. De fragmentgenealogie beperkt zich vooral tot de turf makers en -bazen in de familie Slof. 
4. Huijbert, ged. Oud-Loosdrecht 25-6-1651, zn. van Jacob Jan Sloffen (get. Mere tie Cees Al berden). 
5. Op 1 februari 1766 begraafrechten Ankeveen betaald. Zie 'Van papier naar digitaal' op Internetsite 

www.den-braber.nl/bronnen/nh/ankeveen-index-geref-begraafrecht-1758-1767.pdf. 
6. Tresoar, Histoarysk en Letterkundich Sintrum foar Fryslan te Leeuwarden, tg. 13-17 Nedergerecht 

Haskerland, inv.nr.14, fol.143 e.v. 
7. D e n eg e n kin.de re n. z ijn: 

1. Magteld Willems Slof, geb./ged. 3/7-10-1736, begr. Ankeveen 23-10-1736; 
2. Magteld Willems Slof, geb./ged. 5/8-9-1737, begr. Ankeveen 26-9-1737; 
3. Klaes Willems Slof, geb./ged. 12/19-7-1739, begr. Ankeveen 1-8-1739; 
4. Magtelt Willems Slof, geb./ged. 11/12-2-1741, over!. Nigtevecht 28-2-1828; 
5. Lena Willems Slof, geb./ged. 24/27-5-1742, begr. Ankeveen 7-7-1742; 
6. Klaas/Nicolaas Willems Slof, geb./ged.19/22-12-1743, over!. Ankeveen 17-8-1819; 
7.Jakob Willems Slof, geb./ged. 4/7-2-1745, begr. Ankeveen 1-7-1745; 
8. Lena Willems Slof, geb./ged. 1/5-2-1747, over!. Nederhorst den Berg 2-4-1813; 
9.Jakob Willems Slof, geb./ged. 23 /24-11-1748, over!. wrs. vóór 16-8-1771. 
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8. Internetsite www.den-braber.nl/bronnen/nh/ankeveen_index_geref-begraafrecht-1775-1782.pdf. 
Begraafrechten Ankeveen zijn op genoemde datum betaald. 

9. Tresoar, tg. 11 Archieven van het provinciaal bestuur van Friesland 1813-1922, inv.nr. 8257, map 

74/3. 
10. J. Kroes, De veenbazen, pag. 150. 
11. Tresoar, tg. 26 Notarieel archief, inv.nr.109004, rep.nr. 6. 
12. J. Kroes, De veenbazen, pag. 166. 
13. Tresoar, tg. 11 Archieven van het provinciaal bestuur van Friesland 1813-1922, inv.nr. 7821, map 903 

en inv.nr. 8003. 
14. Ibidem, inv.nr. 8026, map 1135/8. 
15. Ibidem, inv.nr. 8170, map 218/9. 
16. Tresoar, tg. 26 Notarieel archief, inv.nr.109006, rep.nr. 44. 
17. Tresoar, tg. 13-17 Nedergerecht Haskerland, inv.nr.14, fol. 221 e.v. 
18. Ibidem, fol. 134 e.v. 
19. Tresoar, tg. 14 Hof van Friesland, bijlagen criminele sententies, inv.nr. 16355. 
20. Ibidem, inv.nr. 5404. 
21. Tresoar, tg. 13-17 Nedergerecht Haskerland, inv.nr.15, fol. 94. 
22. Tresoar, tg. 26 Notarieel archief, inv.nr.109002, rep.nr. 95. 
23. Ibidem, inv.nr. 109005, rep.nr. 118. 
24. Ibidem, inv.nr. 55055, rep.nr.145. 

Bij de kwartierstaat van Jos Brink (1942-2007) 

De bronzen buste van beeld
houwer Kees Verkade in het 
Koninklijk Theater Carré in 

Amsterdam 

Noten 

DooRARIEJAN STASSE 

De veelzijdige Jos Brink werd geboren in het Noord-Hollandse 
Heiloo, waar zijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog ver
bleef. Na de oorlog woonde het liberaal-remonstrantse gezin 
met vijf zonen achtereenvolgens in Rotterdam en Purmerend, 
waar Brink sr. bij de belastingdienst werkte. Later verhuisden 
zijn ouders naar Heerlen. Tijdens zijn jeugd werd Brink regel
matig door zijn ouders meegenomen naar toneelvoorstellingen 
in Amsterdam. 

In een interview1 met Jos Brink zei het volgende over zijn 
vader: "Vader werkte in de haven, als douane-verificateur op 
de Holland-Amerika-Lijn. Hij voer op de Nieuw Amsterdam 
mee naar Engeland waar het schip werd ingeklaard, en keerde 
weer terug naar Rotterdam. Met cadeautjes voor zijn zoons.'s 
Avonds studeerde hij voor belastinginspecteur, thuis, in een 
benauwd kamertje op de eerste verdieping. 

De voordrachtskunstenares Charlotte Kohier was een nicht 
van mijn vader" .2 

1. De Volkskrant, 5 januari 2002, Magazine, pag. 28. 
2. Charlotte Theresia Catharina Köhler (Amsterdam 15 maart 1892 -Amsterdam 18 september 1977), 

actrice, toneelspeelster en voordrachtskunstenares, dochter van Pieter Johannes Leopold Köhler, 
kelner, en Louisa Brink. 

Een Wilhelmina Louisa Brink (Amsterdam 8 juni 1861) schreef in 1885 de roman Meta: een verhaal 
(Trouw, 19 september 1992, pag.14). 
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AREND PIETER ALBERTJ E COENRAAD MARIAJOHAN- WILLEM NEELTJE 

VALK 
DIRK 

FRAAI} 
MINA 

KLAVER BRI NK FRANSEN LUDERS NA KUTER VERDONK 

zn. van Hendrik 
Jan Brinken 

Gergjen van Goor 

kleermaker 

geb. Zwolle 
5-10-1809 

overl. Zwolle 
22-3-1898 

dr. van Arend 
Fransen en 

Wijcske Reiczes 

geb./ged. Rocscer
gaasc/Oudeschooc 

5-11/4-12-1803 
overl. Zwolle 

11-5-1884 

zn. van Jurr iejan 
Luders en Antje 

van Enter 

dr. van Berend zn. van Jan dr. van Frans Valk zn. van Cornelis dr. van Arend 
Klaver en Trijn, 

Tijm(en)s 
Kurer en Maria Verdonk en Fietj e 

Johanna van der Hendriksd Nobel 
en Wimpje Kok Fraaij en Antje 

Vecht 
kleermaker 

geb. Zwolle geb. Hasselt (Ov) 
1-5-18 11 12-6-1814 

over!. Zwolle over!. Zwolle 
11-8-1846 26-1-1893 

korenmolenaar, 
winkelier 

geb./ged. Zaan- geb. Westzaan-
dijk 26-12-1810/ dam 5-9-1809 
2 0 -1- 18 11, over!. overl. Zaand ijk 

Kromm. 21-1-1891 14-2-1865 

Verdonk 

arbeider, kuiper 

geb./ged. West- geb./ged. Worm, 
zaan 6/22-1-1804, veer 28-1/1-2-18c 
overl. Westzaan overl. Westzaa 

6-2-1884 31-7-1882 

er. Zwolle 24-5-1832 tr. Hasselt (Ov) 14-11-1835 tr. Zaandijk 5-3-1837 er. Westzaan 7-9-1828 

,o 

HENDRIK JAN BRINK MARIA JOHANNA 
LUDERS 

JANVERDONK ANTJEFRAY 

kleermaker 
kuiper, schipper, koopman, 

melkslijter 

geb. Zwolle 13-3-1833 geb. Zwolle 10-1-1836 geb. Zaandijk 20-5-1839 geb. Westzaan 16-9-1840 
over!. Zwolle 22-3-1901 over!. na 22-3-1901 over!. Rosmalen 25-11-1887 over!. Amsterdam 24-2-19c 

tr. Amsterdam 17-6-1869 

40 

tr. Zwolle 1-2-1855 
4 

HENDRIK JAN BRINK JOHANNA VERDONK 

timmerman 

geb. Zwolle 16-10-1869 geb. Zaandijk 24-7-1881 
overl. Amsterdam 13-1-1950 over 1. Amsterdam 6-1-1951 

tr. Amsterdam 5-9-1901 

JOHAN BRINK 

douane-verificateur op de Holland-Amerika-Lijn 
hoofdontvanger der Belastingen 

geb. Amsterdam 1-5-1914, over 1. Heerlen 5-12-1987 
tr. Amsterdarr 

JOSEPHUS GERARDUS 
geb. Heiloo 19-6-1942, R.O.N., (hoorspel)acteur! 

columnist, schrijver, predikant, radio- en televisie
tr. (geregistreerd partnerschap) Amsterdam 
Franklin Fonseca Balinge, geb. Amsterdam 

regisseur, chorea-
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GERRIT JOANNA GERRIT CATH(A)RINA BASTIAAN LENA MARIA LODEWIJK WILHELMINA 

CUSTER(S) CATHARINA JOHANNES MARGARETA JASPER/CAS- KLEEFKENS DORR LIERSEN 
VAN WEERT NOBEL BOON PER SMITS 

van Jan Kuster dr. van Jan van zn. van Johannes dr. van Hendrik zn. van Hendrik dr. van Johannes zn. van Abraham dr. van Gerrit 
·nAnna van Weert en Maria Hermanus Nobel Boon en Ida Kros Smits en Pieter- Kleefkens en Dorren Pieter- Liersen en Petra-

Hugtte van Berkel en Elisabeth nella van Duijn Adr iana van Vliet nella de Wolff nell ade Blij 
Allardt 

sjouwer slepersknecht koopvrouw zakkendrager sjouwer 

ged. Amsterdam geb./ged. Amster-
d. Dordrecht ged . Rorcerdam (Westerkerk) dam (Zuiderkerk) geb. Rotterdam geb. Rotterdam geb. Rotterdam geb. Rorcerdam 
.-k.)3-1-1794 (r.-k.) 19-1-1795 17-11-1793 24/28-2-1798 5-4-1823 2-11-1817 10-8-1814 16-9-1814 
rl. Rotterdam over!. Rotterdam over!. Amsterdam over!. An"ISter- over!. Rotterdam ovcrl. Rotterdam over!. Rotterdam ovcrl. Rotterdam 
l?-1855 26-11-1853 

tr. Rotterdam 25-10-1820 

GERARDUS KUSTER 

11-2-1857 dam 25-9-1867 

tr. Amsterdam 27-10-1824 

ANNA GEERTRUIDA 
NOBEL 

IJ 

12-5-1882 5-12-1889 

tr. Rotterdam 12-11-1845 

JOHANNES 
SEBASTIANUS SMITS 

los werkman, arbeider 

2-6-1901 15-4-1909 

tr. Rotterdam 19-7-1837 

WILHELMINA LOUISA 
DORR 

geb. Rotterdam 11-9-1846, geb. Rotterdam 8-11-1845 

15 

sjouwerman, portier 

;eb. Rotterdam 4-4-1838 
er!. Amsterdam 12-2-1914 

geb. Amsterdam 5-5-1839 
over!. Amst. 27-10-1926 

tr. Amsterdam 20-10-1869 

over!. Rotterdam 29-8-1893 over!. Rotterdam 26-2-1919 

tr. Rotterdam 3-6-1874 
6 

GERARDUS KUSTER PIETERNELLA WILHELMINA SMITS 

marinier 

geb. Amsterdam 13-10-1874 geb. Rotterdam 24-9-1879 
overl. Amsterdam 15-2-1950 overl. Amsterdam 24-5-1947 

tr. Rotterdam 14-6-1899 

JOHANNAPETRONELLA WILHELMINAKUSTER 

geb. Amsterdam 27-2-1915, over 1. Tilburg 24-9-2008 
,-12-1936 

(JOS)BRINK 
:abaretier, musicalster en -producent, 
Jresentator, over 1. Amsterdam 17-8-2007, 
~8-5-1998 Frank Sanders, pseudoniem van 
.s-5-1946, cabaretier, acteur, zanger, 
~raaf en danser 

7 

3 

Samengesteld door Frans Thorissen en Arie Jan Stasse m.m.v. H.L. Stasse 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Amstel Mare (www.historischamstelveen.nl), 
jg. 21, nr. 2, juni 2010. Herinneringen aan Dans
school Wout [van] Jan Bolleman [geb. Wormer
veer]; P. van Se/wik: Fiscale bureaucratie in het ver
leden [Andries Hofman knecht van vleeshouwer 
Siegling (1843); Rijk Baars knecht van bakker 
Jacob Wasmoeth (1845); Jan Guldemond knecht 
van molenaar C.P. de Bruin (1845)]. Nieuwsbrief, 
juli 2010. 

Idem, nr. 3, sept. 2010.J.M. Pekelharing: De gou
den, groene handen van Koos Landwehr [1911-
1996; begonnen als tuinman, internationale auto
riteit op het gebied van mossen, grassen en orchi
deeën]; P. van Schaik: Tuinkunst langs de Amstel; 
G.J. Li11dema11: Twintig jaar Vereniging Historisch 
Amstelveen. 

Aold Hoksebarge (www.historischekring
haaksbergen.nl ), 43e jg., nr. 3, aug. 2010. r. 
Brummelhuis/E. Ooink: Naar aanleiding van ... Al
berdine wel of geen Jordaan dochter? [wel of niet 
het te Vreden 1847 gedoopte kind van Mina van 
Hauten]. 

Archievenblad, jg. 114 (2010), nr. 7. Utrechts Ar
chief start met op verzoek scannen van archief
s tuld<en; A . van Bocl~xmcer: Recht op herinnering. 

De oogst van Erfgoed van de Oorlog; E. van der 
Doe: Om het behoud van oorlogsarchieven; Het 
Besteladvies Archieven van de Raad voor Cultuur; 
Scripties Archivistiek A en B; SNAAI'er in Beeld: 
Arina Over kleeft; In gesprek met Jeroen Tij huis 
[geb. Denekamp 1979]. 

Blesewic (Oudheidkundige Vereniging en Mu
seum Bleiswijk; www.ovmb.nl; Dorpsstraat 5, 
2665 BG Bleiswijk), nr. 62, juli 2010. D. Langs tra at: 
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De laatste palingvisser van Bleiswijk [ Cor van 
Leeuwe, tr. Stien (Christiaantje) van Vliet, doch
ter van beroepsvisser Piet van Vliet en Magdalena 
Vlok (er. 1930); vergunningen, beroepsuitoefe
ning]. 

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), 
Mededelingen, 34e jg., no. 2,juni 2010. De Schotse 
generaal van Medemblik [Lord George Murray, 
over!. ald. 1760]; R. Vennik: De predikant Hugh 
Kennedy te Rotterdam. Zijn leven, familie en 
zijn rol in de Nijkerkse beroeringen [geb. Noord 
Ierland 1698, over!. Rotterdam 1764, tr. Hawick 
1722 Margaret Scott; hun kinderen en enkele na
zaten te Paramaribo]. 

MEOfOfLINGEN VAN 
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Caert-Thresoor, jg. 29, 2010-2. R. Emaus: Kaart 
van het bisdom Utrecht: wetenschappelijke waar
de van de oudste gedrukte kaart van Nederland 
[twee fragmenten , gevonden in de band van een 
boek. Bijlage: de toponiemen op de beide frag
menten]; N. Komedchilwv: De Russische vertaling 
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van de tekst van de Mercator-Hondiusatlas uit 
1613; F. Ormeling: Günter Schilders Monumenta 
Cartographica Neerlandica VIII: een kaartgebruiks
analyse ['aan welke informatie hebben gebruikers 
van oude kaarten behoefte?'; kwaliteit, gezochte 
gegevens, meetkundige nauwkeurigheid, topo
grafische juistheid, volledigheid]; L. Missel: Kaar
tencollecties in Nederland. Kaarten, luchtfoto's 
en tuinontwerpen in Bibliotheek Wageningen 
UR; @ la Carte: 20 jaar Cartographica Helvetica 
[http: //www.maphist.nl/ ct/alacarte/index. 
html]. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 14, nr. 4, febr. 2001. 
Zwerfstenen [o.a. H.J. de Mol (1818-1898)]; Ser
vatius Albertus Franciscus Coppens (1874-1945); 
Wie was ... Johannes A. Heusschen [onderwijzer, 
tr. (1) 1878 Joh. Maria van Moorsel, tr. (2) 1896 
Cornelia Brouwers]. 

Idem, nr. 5, maart 2001. Verv. S.A.F. Coppens; 
Verv. Wilhelminakanaal (5); Verv. Postwezen (9); 
In gesprek met ... Toon Verkuilen [geb. Lieshout 
1918 (exm. Heijmans), tr. 1950 Truus van Haa
ren]. 

Idem, nr. 6, april 2001. Verv. S.A.F. Coppens (3); 
C. Peters: Erfpacht in het Beek en Donkse Broek en 
in het Lieshoutse Broek; Verv. Postwezen (10 ); Wie 
was ... Marinus van den Boom [geb. Erp 1895, tr. 
1921 Ida Werts]. 

Eigen Perk (Hilversum; www.albertusperk. 
nl), 3oe jg., nr. 3, sept. 2010. M. Roelink/M. Rietveld
van Wingerden: Joods buitengewoon onderwijs. 
De S.A. Rudelsheim Stichting 1919-1943; Verza
melaars van ansichten (7). Jan Barnier [(58), geb. 
Eindhoven] . 

Genealogie (www.cbg.nl), jg. 16, nr. 2, juni 2010. 
B. Lever: Datering van een wrak [aan de hand van 
een deel van de lading jeneverkruiken van de fir
ma van Albert Houtman (1817-1871)]; 0 . van der 
Meij: Moeilijke jongens: Het Rijksopvoedings
gesticht te Leiden [bijv. Hendrik Onck, Willem 
Gijpen, Aart H. Croes, Frans Grootveldt, Abra
han"l van. Maastricht" Johannes van. Triet" Jacob 

Grol, Hendrikus A. Poelman, Simon Lorsé]; Chr. 
van de Ven: Blog je familiegeschiedenis. Weblogs 
en stamboomonderzoek; R. Straatman: Tweemaal 
Erfgoed van de Oorlog;]. Kroes: Neder/an.d's Patriá
aat is honderd jaar: 1910-2010; P. Christiaans: Resi
dentie-almanak en La Haye diplomatique et mondain 
op dvd; K. Kuiken: Memorie, memoriecultuur en 
voorouderonderzoek (II). Herinnering en heral
diek: het beeld en de bronnen. 
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Heerlijck Ni-js (www.liemersverleden.nl/ 
sald/wehl.ovw.htm), nr. 48, juni 2010. J.P.G. 
Luykx: Zes Wehlse zouaven voeren in Italië een 
verloren strijd [Van den Berg, Lubbers (twee 
broers), Mokking, Verheij , Werlingshof~; G. Lu
cassen: Het begin van de landbouworganisatie in 
Wehl; G.M. van de Graaf Vijfendertig jaar gemeen
tepolitiek in Wehl met V.V.W. '70; W. Berendsen: 
Noodlot trof Gerrit van de Hoef en zijn familie 
[Gradus Antonius ('Gerrit') Diesveld (geb. 1885) 
werd 2-4-1945 getroffen door een granaatscherf. 
Een dag later overleed hij in Kleef; zijn graf 
werd pas in 2010 gevonden; fragment Diesveld]; 
Schoolfoto's 1976-77 en 1975-76. 

Historische Kring Diemen (www.historische
kringdiemen.nu), jg. 20, nr. 1-2010. Diemen in de 
jaren zestig. J. Haag: De woelige jaren zestig in 
een steeds moderner Diemen; T. ten Dam: The Blue 
Diamonds Fanclub in Diemen; W. Bulterman/T. ten 
Dam: De elektronicabusiness van Johan Kaskens 
en de platenzaak van Ben Rijsenbrij; Diemens 
nieuws in de Volkskrant en De Tijd - De Maas bo
de; Mode in de jaren zestig; De Diemer roots van 
een dansorkest; R. Kruzdlo: Wally Tax, zanger van 
de Nederbietband The Outsiders, Provo en Diemen 
... ; De studentenflats in Diemen; De invloed van 
de studenten op de lokale poli riek. 

Historische Kring Eemnes (www.historische
kringeemnes.nl), jg. 32, nr. 2, juni 2010. Chris 
Houwer, 1938-2010; R. van der Schaaf Tweede ruil
verkaveling bij Eemnes [rond 1990]; A. Kielstra: 
De kunstenaar Willem Frederik Noordijk (1887-
1970) [geb. Schiedam (exm. De Vogel); levensbe
schrijving, met afbeeldingen van zijn werk]; W. 

Hilhorst Jw: Wim van Hamersveld: ingenieus 
zonder titel [geb. 1929 (exm. Hilhorst), tr. 1956 
Trees Duurland; interview]. 

Idem, nr. 3, sept. 2010. E. van Andel: De grote 
waai en een 'vergeten' hofstede [door de over
stroming in 1702 ontstond een waai en werd o.a. 
de hofstede van Evert Kraakhorst een ruïne; 
Lakemans, Herius, Pereboom, Ruijsendaal, Sa-
1nu e1s, V e rweij" Woe rtn1.an, Van Doe l e n , P eri e r, 

Bieshaar]; C. van R!Jsdam: Reportage van het rijke 
en roerige leven van Reinier Ruizendaal [geb. 
1924; exm. Breunesse]; J. Out: Een diefstal in 
Eemnes [door Jan Kuiper, varensgezel en Jacobus 
Blom, wolkammer (woonden te Utrecht), in 1827 
inbraak bij Marretje Roodhart-Zwaan]; W. van 
Yken: De zilveren beker, een brief van Pieter Cor
neliszoon Hooft, te dateren tussen 9 september 
en 16 oktober 1637 [diefstal door Swaentje Gijs
berts, vrouw van Gijsbert Aelts Schuijt (tr.1634)]. 
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Johanniternieuws, nr. 242, jg. 62, juni 2010. Te
vens: Orde van Malta, Med., 45e jg. (2010), no. 
2. Themanummer: Johanniter en Maltezer Orde 
in Nederland 100 jaar; Ten geleide: Vraaggesprek 
met de voorzitters; 100 jaar Johanniter Orde; 100 
jaar Orde van Malta; Activiteiten Orde van Malta; 
Activiteiten Johanniter Orde; Ridderdagen; Kan
selarijen. 

Idem, nr. 243, sept. 2010.DeJohanni(e)ter Orde 
in Nederland (8). Commanderij Sneek. 

Krommenieër Kroniek (www.hgc-kromme
nie.nl), no. 58, juni 2010. Herdenkingsmonu
menten in Krommenie; W. Dijkstra: Bleekneus
jes [uitzending van kinderen naar Engeland in 
1945]; J. van der Weide: Hoogzwangere vrouw met 
drie kinderen uit huis gezet [het gezin Groot -
Walig]; Bleekneusje 1: Kees Besse; Pakhuis 'De 
Grijze Olifant' [eigenaar 1747 Jacob de Grijs, koe
kebakker; Hendrik Kuijper (1791, 1805)]; C. Tuijn : 
Over Piet Hein Groot, zijn winkel en het pakhuis; 
Bleekneusjes 2: Ton en Piet Molenaar; 3: Gre 
Stam-Brussel; 4: Nel Zuidervaart-Rozemeijer; 
5: Nel Vredenburg; 6: Jan Heijne; C. Smit: Rond
om Zuiderhoofdstraat 123 [Sijpesteijn, Kaars]; 
A. Rijks-Leguijt: Geen 'juf, maar een 'Grietje': juf 
Blom [Netty Blom, geb. Alkmaar 1931, tr. Jur van 
der Laan]; J. Emmerig: De geschiedenis en de be
woning van Het Blok, deel 1 [oudst bekende eige
naar: Jacob Cornelis Wen (geb. Krommenie 1558), 
schepen 1601, 1608, vermeld 1634 (76 jaar), over!. 
1646; zoon Pieter Jacobs 't Wen (1651); diens klein
zoon Cornelis Claesz 't Aven, Lambert Willemsz 
Backer(1656), e.a.]. 

Idem, no. 59, sept. 2010. De geschiedenis van 
de bewoning van het Blok, deel 2 [o.a. Semeijns 
(1701), Spranger, Tuyck (1708)]; De zwerftocht 
van atletiekvereniging Lycurgus; In Memoriam 
Gerard Palmboom; J. van der Weide: Pand Zui
derhoofdstraat 54A Krommenie [Appel (1713), 
Jut (1735); Jan Cornelisse Barenden, schoenma
ker kocht het erf in 1735 en bouwde er voor 1745 
een huis; Schots (1827), schoenhandel Reine 
(1953)]; Rondom drukkerij Kaayk; Antje Olij en 
h aa r uitzetlc is t [geb . ca. 18 5 7, tr. Will e n, Ilesse] ; A. 

Rijks-Leguijt: Gerrit Schaar: één van de 'grote vier' 
[dirigent van amateur-orkest, geb. Zaandijk 1878 
(exm. Van Bemmelen), tr.1902Johanna Yf~ . 

Kroniek (www.archiefeemland.nl; www.his
torisch-amersfoort.nl), jg. 12, nr. 3, sept. 2010. 
Eemhuis met nieuw archief Eemland klaar in 
2012; Afscheid van Fons de Backer [directeur 
Stadsherstel Midden-Nederland, geb.1948]; Wou
ter Salomons, architect [1862-1958]; De canon van 
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Eemland; De feministische bibliotheek van Care! 
Victor Gerritsen [1850-1905, graanhandelaar, ge
meenteraadslid, tr. Aletta Jacobs]; Benjamin Co
hen ( 1725-1800 ). 

Kroniek (http://www.roterodamum.nl), nr. 
175, mei 2010. Idem, nr. 176, juli 2010. Rotter
damse fietsers en wielrenners. Extra uitgave ter 
gelegenheid van de start van de Tour de France 
[Leontien van Moorsel, Pim Kiderlen, Care! 
A. Koning (geb. Surabaja 1869), Piet de Waardt 
(geb. Rotterdam 1875), Gerrit M. Verhoeven (geb. 
Rotterdam 1872), Evert Dolman (geb. 1946)]; Een 
barre fietstocht in 1945 [van Wim van der Vel
den]; Rotterdamse fietsmerken 1893-1951. 

Idem, nr. 177, sept. 2010. 15 Jaar Gergiev Fes
tival; Muziekleven in Rotterdam; Rotterdamse 
gelukszoekers in Amerika [Van Beest, Van Loon, 
Van Ab koude, De Kooning, Van Klaveren]. 

De Kroniek (Graft - De Rijp en Schermer; secr.: 
d.mantel@planet.nl; Postbus 21, 1483 Z G De 
Rijp), jg. 27, nr. 2, juni 2010. J. Kaptein: De prent
briefkaarten van De Rijp en Graft door J.W. van 
Raven uitgegeven. De collectie: het begin, de 
werkwijze en de omvang [Jacob Willem van Ra
ven (geb. 1859) begon in 1900 een drukkerij; met 
81 afbeeldingen]; H. van Zwet: Lofwaerdighe dijc
lcag ies e n 1niserab el e p o lde rs [verslag va n een le 

zing over Noord-Hollandse droogmakerijen]; D. 
Aten: 'Een pakhuisje op den wal'.Jan Boon Junior 
en zijn dienstboden [reder, tr. 1783 Trijntje Lake
man ( 1766-1826); Geertrui Dolleboter (geb. 1754; 
exm. Van Santen) en haar zuster Grietje (tr. 1809 
Jan Komen)]. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 37, 
nr. 4, dec. 2009. H. Thissen: Thissen in Limburg 
[bierbrouwers te Schinveld];A.S. M. Patelski!].A. No-
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ta: Zuid-Limburgse voorouders van prof. dr. J.A. 
Nota [geb. Scheveningen 1925 (exm. Verouden); 
uitgewerkt werd kw. 7. Catharina Ph. Eijkelhart, 
geb. Maastricht 1865; -, Busers/Buijsers, Boers/ 
Bours, Schefman; terug tot in de 16e (1se) eeuw]; 
Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. Kerkhof Heu
gem tot okt. 1999 [Beckers t/m Hof man; met o.a. 
Bessems, Van den Boom, Borro, Bronckers, Claes
sens, Cortenraede, Costongs, Custers, Dassen, 
Folkeringa, Frijns, Habets, Hendriks]. 

Met Gansen Trou (www.hkkonsenoort.nl), 
6oe jg., nr. 6, juni 2010. B. Meijs: Een bijzondere 
aangifte van overlijden [Petronella J.M. van En
gelen (1745-1823), weduwe Bernard Jacob Half 
Wassenaer (1746-1810); Parenteel van Johannes 
HalfWassenaer (1706-1782) tr.1743Joanna Everar
da de Roije; met De la Court, Vergauwen] . Plek
bord, 31e jg., juni 2010. 

Idem, [nr. 7/8], aug. 2010. K. van den Oord: De 
Eendragt, de 175-jarige harmonie van Onsenoort 
en Nieuwkuijk; H . de Bonth: Herinneringen van 
een klarinettist van 1947 tot heden; N. de Bonth: 
De muzikale familie Houët; B. Meijs: Losse frag
menten uit de historie van 175 jaar harmonie De 
Eendragr. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 23 (2010), nr. 
4. R. Vos: Joden in de Nederlandse journalistiek. 
De persfamilies Belinfante en Vas Dias en hun 
Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dag-
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bladen ( rot 1903); H. Snel: Achternamen in Amster
dam (4). De grote verwarring [veel voorbeelden, 
o.a. van het aannemen van een nieuwe naam, 
maar de oude blijven gebruiken, variaties bin
nen een familie, het twee keer een verschillende 
naam aannemen, her later aanpassen van de aan
genomen naam]; R. Manheim: Mommie Schwarz 
en de stier met uiers [schilderij van Leo Gestel]; 
Rondom de Nieuwe Achtergracht (2). Interview 
met Ina Polak-Soep, kleindochter van diamantair 
en fabrieksdirecteur Benjamin A. Soep. In rerview 
met Anita Leeser-Gassan, dochter van diamantair 
Samuel Gassan. 

MijnStadMijnDorp. Historisch Tijdschrift 
Overijssel (www.historischcentrumoverijssel. 
nl; www.mijnstadmijndorpoverijssel.nl), jg. 1, 

nr. 2, mei-juni 2010. Thema: sport en geschiede
nis. Oudheidkamer Sociëteit en Sportclub in En
schede [Abe Lenstra, Wim Peters (1903-1995),Jan 
van de Wint (1958)]; Theo Bult [motorcoureur]; 
Erben Wennemars' jeugd in Dalfsen [geb. 1975]; 
Martin Meijerink [klootschieten]; Han Hollan
der [sportverslag]; Olympische medailles in Over-
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ijssel; K. Schilder: Om de betaling van wijn en bier 
[door mr. Steven Pigge aan Dirk Hendriksz Snel, 
waard te Kam pen]. 

Idem, nr. 3,juli-aug. 2010. Thema: Op reis. Drie 
eeuwen oude reisgids nog prima bruikbaar; Wij, 
Jan Cremer Wereldreizigers [Jan Cremer sr, geb. 
Enschede 1877, tr. (2) 1939 de Hongaarse Rosza 
C.S. Wendl; Jan jr, geb. 1940]; OAD, drie genera
ties in de bussen [Ter Haar]; voorts betr. Johanna 
van Buren, Jan Mol (uit Giethoorn), A.J. Brusse, 
Jan Wester, Karel D. Schönfeld Wichers [geb. 
Naarden 1891]. 

Idem, nr. 4, sept.fokt. 2010. De jeugd van Her
man Brood [geb. Zwolle 1946]; The Buffoons 
[Enschedese a capella groep; herinneringen van 
Ely (Eildert) van Tongeren]; Oude muziek in de 
IJsselsteden; Vanuit Staphorst naar de Top 2000 
[Kees Toering]; Ambonnezenkamp Conrad [her
inneringen van Mathijs Souhoka, geb. Samarin
da 1949]; Klederdracht als inspiratiebron; Stads
omroeper: beroep van alle tijden en alle plaatsen 
[Peter Vader, geb. 1956]; War staat daar eigenlijk? 
[transport van een rente door Otto Heute, koop
man te Amsterdam aanJoan Muys, burgemeester 
van Steenwijk; 1690]; Het Overijssels Volkslied. 

't Olde Guet (redactie@historischevereniging 
marum.nl), nr. 12, april 2010. J. Buitlwmp: Een 
schoolmeester in verzet [J.J. Zijp, schoolhoofd in 
De Wilp 1932-1956, over!. 1975]; K. Vos: Molens in 
her dorp De Wilp [korenmolen gebouwd in 1849 
voor bakker Jan Reinder Zetsema (geb. 1811, tr. 
Witske Hovius); pachter Hilbrand Beerlings 
(1891; geb. Tolbert 1861, rr. Hilrje Huitema); 
Yntze Reindersma, bakker (1896, kocht de mo
len in 1901)]; J. Boerema: Landbouwvereniging 
Nuis - Niebert [met o.a. voorzitters en secreta
rissen 1905-2001]; Breierij Hofman, een begrip 

't 0/de Guet 
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in Marum [in gesprek met Pieter Jelle Hofman 
(1934), zoon van landbouwer Lambertus Hofman 
en breister Jantje Vriezema];J. Buitkamp: Een po
litieman in verzet [Willem Wester, Winschoten 
1915 - Drachten 2006]; De 'vacantiedagboekjes' 
van ArentVeenstra [1951-56; 1925-1983]. 

De Omroeper. Historisch Tijdschrift voor Naar
den, jg. 23, nr. 2, juni 2010. H. Schaftenaar: Grond
vesten van 'Stadzigt' gelegd in 1614. Succesvol 
inpolderingswerk van de gebroeders Gerbrand 
en Marten Rutgersz de Beer [begin 17e eeuw]; D. 
Kips: Het Garnizoensziekenhuis van Naarden; H. 

Schaftenaar: Ratjetoe uit het Archief van het Mili
tair Hospitaal van Naarden; 0. Langendo1ff: Mid
deleeuws fragment van een zegelstempel gevon
den in vanouds het Naardermeer. 

Idem, nr. 3, sept. 2010. H. Schaftenaar: De Am
sterdamschepoortstraat; A. Verweij: Jurjen Visser, 
veertig jaar op de bres voor Naarden [Vlagtwedde 
1899 - Naarden 1957 (exm. Schneider), van jong
ste bediende tot burgemeester van Naarden, tr. 
Beetsterzwaag 1923 Minke de Jong]; H. Schafte
naar: 'Het Aardsche Paradijs' ontmanteld. Plan
ten en gewassen op het buitengoed Berghuis in 
1877 onder de hamer [landgoed van J. P. van Ros
sum (1778-1856); volgende eigenaar: Herman F. 

Tjeenk (1807-1894)]. 

Ons Voorgeslacht (Hollandse Vereniging; www. 
onsvoorgeslacht.nl), no. 623,jg. 65,juni 2010. T. 
van der Vorm: De voorouders van Susanna en Ma
rijtgen Brant, twee Abbenbroekse schoolmees
tersdochters in Charlois [Susanna tr. 1714 Arij B. 

Niemandsverdriet; Marijtgen tr. (1) 1714 Basti
aen Kraeijevelt en (2) 1729 Cornelis T. van der 
Spoel; Brant (te Herwijnen, Maassluis), West
hoede (te Zegwaart, Zoetermeer), Genius/Geens 
(o.a. te Keulen, Hillegersberg), Jongelincx (te 
Gorinchem); voorts o.a. Uijtens (te Amsterdam), 
Olsthoorn x Vergilst, Van Slingelant]; B. Ibelings: 
Bij de landsoverheid uitstaande leningen van 
inwoners van Dordrecht, Gorcum en Schoonho
ven in 1556; Aanv./corr. o.a. Bregman/Brugman, 
Opdorp/op(t) Dorp, Van der Wal (Numan sdorp), 

Verweet e.a. (Strijen), Lou Pieters (Barendrecht), 
Rijerkerk, Van Es (Strijen), Van der Grip, Munter, 
Jabaey, Smitshoek, Capiteijn. 

Oos Gebrook (secr.: Klinkerstraat 19, 6433 PA 

Hoensbroek; www.heemkundehoensbroek. 
nl), nr. 7, juni 2010. W. Korte/was: Bioscopen in 
Hoensbroek (4). De filmkeuring in de jaren ' 20 
en '30; Idem: Het repetitielokaal van de harmonie 
in de Sloert [Leonard Snijders (geb. 1857; exm. 

Curfs) werd dirigent van de fanfare (later: harmo
nie) in 1882, tr. 1890 Joanna Jennekens]; B. Grot
hues: Het openbare kunstbezit van Hoensbroek 
(1); Waar komt die straatnaam vandaan? Hom
merterweg; H. Giesen: De Hoofdstraat in de 50-er 
jaren (1). 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en 
Boerderijonderzoek (Arendshorst 41, 7414 HM 

Deventer; JTARietman@home.nl), jg. 27, nr. 2, 
ze kw. 2010. G.H. Reuzel: Familie Craeyvanger in 
beeld [portretten van Willem C. en Christine van 
der Wart en hun kinderen; met twee oudere gene
raties C. te Arnhem; 16e-17e eeuw]; Verv. Boerderij 
Toetenburg te Ooy bij Zevenaar [notities over be
woners: Luirman (Luhrman), Wunder, Westhof, 
Fontein, Roelofsen, Bus]; Opsporing verzocht 
[Johanna Schuurman uit Zevenaar; 1829]; Verv. 
Kwst. Robert Tiessink. Blok 4. De kwartieren 
van 152-159 [Velhorst, Pasman, Brandenborg]; 
]. Renema: Nogmaals Groot Obbink [aanv./corr. 
met gegevens uit het Oud Rechterlijk Archief]; 
Verv. Genealogie van Jan Lenderink alias Bone
kamp; M. Horck: Parenteel van Jacob Horck [ook: 
ten Holckenborgh, ten Horkenborg, ter Hork; 
tr. (1) Marie op de Bulten, tr. (2) Groenlo 1740 Hen
dersche Braskamp; dochter Henrica (ged. 1726) 
tr.1754 Garrit Geesink]; G.A. Buhrs: Kwartierstaat 
Catharina Huisink [1825 Edam 1879, tr. ald. 1848 
Bernardus C.E. Buhrs; Huisink (te Winterswijk), 
Blommers/Bloemers, Vrenegoor (te Kampen), 
Croese (idem)]; J. Renema: Verbeteringen en an
dere spooksels [doorhalingen, wel of niet terecht; 
Hiddink, ten Banninck/ten Barnem; Van Dorth 
tot Medler, Hoebink, Quale oftewel te Waarle/ 
Twael]; Aanv. Kwst. Egginck [Eggink, Stapel
broek, Freterinck, Venhorstinck]; Verb./aanv. 
Kwst. Tiessink [Pasman]; Idem [Veltkamp]; 
Idem [Antink]; Antwoord Geltink [Otten te De
venter en Schalkhaar] . 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 32, nr. 
1, maart 2010. In Memoriam Bertus Schut (1915-
2010); S. Kingma: Hendrik Breedveld, slachtoffer 
van een jurid ische d waling? [ho ofdins pecti e van 

politie, 1946]; H. Spreen: Hidde Jan Rijkeboer, 
een oorspronkelijk uit Steenwijk afkomstige ver
zetsstrijder (1909-1944) [exm. Van der Schuit]; 
M. Bakker: In de voetsporen van Hartog van Esso 
[geb. Meppel 1892, groothandelaar in japonstof
fen, tr. 1921 Evaline Suzanne Mogendorff; met 
schema Van Esso - Bader - Mogendorff, De 
Leeuw, Goldfinger]; C. Zevenhuizen-de Vries: Druk
kerij Veenstra & De Vries [Folkert Veenstra en 
Tjitte de Vries namen in 1934 een kleine druk-
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kerij over]; W. Panne: Het 'Oost-Indische Huis' aan 
de Kruisstraat [gebouwd in 1774 voor Jan Kiers, in 
1772 teruggekeerd uit Batavia; tr. (2) Bregje Mu
selaar; in 1887 begonnen Lion Wolff en Jeremias 
Mesritz daar een schoenenfabriek; 1899 firma 
Hillebrand; David Wolff (1928), Van Urk (1953)]; 
R. Portier: Hendrik van Heyningen, predikant te 
Meppel 1830-1851 [geb. Oostzaan, tr. 1815 Wilhel
mina G. Kits]; H. Nieuwenhuis: De familie Lanting 
in Meppel (1733-1805) [Harm Lanting uit Zwin
deren tr. Aaltje Tromp; hun gezin, haar naaste 
familie]. 

Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl), jg. 29, nr. 
2, juni 2010. Z. Kolks: De vroegere katholieke kerk 
van Nijkerk: een Waterstaatskerk avant la lettre; 
In beeld: Bep Vink en de Rehobothschool; Cal
lenbach. Wat een boeken! 

Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel. 
nl), 22e jg., nr. 2, juni 2010. Interview met Jan 
Hardeman [geb. Renswoude 1931; exm. Met
horst]; De hobby van Aart van Lutzenburg 
[schout, kwam in 1787 van Driebergen naar Scher
penzeel, tr. Margareta Soetens; schoonschrijven]. 

Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl ), 
2010 -2. De evacuatie van de koeien tijdens de mei
dagen van 1940 [interviews uit 1984 met Cornelis 
van Wolfswinkel (1905-1989) en Evert Jansen 
(1907-2000, tr. 1940 Riet Bruggink]; Aanvulling 
foto's familie Meerveld. 

Regionaal Archief Rivierenland (www.regio
naalarchiefrivierenland.nl; St. Agnietenstraat 
28, 4000 AD Tiel),Jaarverslag 2009. Digitalisering 
collectie [o.a. Weekblad De Waalbode]; Archief in 
de praktijk [inventaris familiearchief Van Lith de 
Jeude (1659-2002); aanwinsten (collectie Tielse 
fotograaf Broekhuizen, waterstaatcollectie ir. H. 
van Rossum 1969-1992 uit Geldermalsen, archief 
Geref. Kerk Culemborg 1888-1980]. 

Seijst (www.zeist-historie.nl), 2010-rr. R.P.M. 
Rhoen; De bt:stuurlijke elite van Zeist tussen 17 85 

en 1815. Deel 2. Bijlage 1: Overzicht van schou
ten, schepenen en secretarissen van de gerech
ten gelegen binnen het kerspel Zeist en van het 
gemeentebestuur van Zeist 1785-1815. Bijlage 2: 
Overzicht van de geërfden van Zeist, Stoetwegen 
en Kattenbroek, gevonden tussen 1785-1810; L. Vis
ser: De Posterij [hoe de pesterij in het verleden in 
Zeist was geregeld; Postwet van 1807; Lotz (1824), 
Grassman (1832), Van Kuynre, Piepers]; F. de Vrijer: 
Verslag van de toestand der Gemeente Zeist 1909. 
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Seijst, 2010-rn. De smaak van de negentiende 
eeuw. Programma Open Monumentendag Zeist 
10 en 11 september 2010. Zeist in de negentiende 
eeuw. Azijnmakerij De Ster [Liefrink; opgericht 
1861]; Apotheek Egeling, De Broedergemeente, 
HetMartinhuis [Martin]. 

Streekarchief Eiland IJsselmonde (Socrates
straat 359-B, Rotterdam-Lombardijen; info@ 
streekarchief.org), nieuwsbrief, lenre 2010. De 
Hooge Vierschaar [criminele rol 1803: Grietje 
Groeneweg, geb. Barendrecht 1776 (exm. Leen
heer)]; Huibert Kraaijeveld, een patriarch in een 
vogelparadijs [1870-1957, tr. Zwijndrecht 1895 
Willlempje de Bondt; fragment Kraaijeveld]. 

Idem, zomer 2010. M'n opa in een rijtuigie ... 
[op oude foto: Anton de Leeuw en Grietje van 
der Vorm, grootouders van Paul de Leeuw (geb. 
Rotterdam 1962; exm. Pelleboer); fragment De 
Leeuw; 3 (5) gen.]; Het dorpsleven van IJsselmon
de in de jaren 1890-1900, gezien door de ogen van 
meester De Jong [P. de Jong, geb. IJsselmonde 
1881]. 

Nieuwsbrief 
Strnekarchief 
Eiland IJ!ISDlmondo 

ftQ/tlaRJdoOProep 

h~t bestuur zoekt 
vu1wi lligor(s)voo,;:,,nt.,,e,1uurt1lvnct1t: llohMllel_,_,... ____ ..,. __ lll'N 9'-•---~ .,. ____ .,, ...,""""'_, 
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Traditie (www.volkscultuur.nl), jg. 16, nr. 2, 

zomer 2010. Bijdragen betr. o.a. Tradities en ri
tuelen rond Prinsjesdag; Joodse feestdagen; De 
verkleedkist. Het erfgoed van Trijntje Looxma 
(1844- 1907 ); Nijn:1cc gsc Vi e rdaagse; De eers te 

schooldag. 

Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechten
eem.nl), 28e jg., nr. 1, maart 2010. F. Jongbloed: 
Een muzikaal huis aan de Bollelaan te Naarden 
[De Bollehoeve, gebouwd in 1919; gekocht in 
1955 door Frank Martin (Genève 1890 - Naarden 
1974), tr. 1940 Maria Boeke, fluitiste]; Villa Cas
parus [in Weesp; gebouwd 1897 voor Casparus J. 
van Houten (1844-1901)]; H. Michielse: Dat leven 
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Tussen Vecht en Eem 
Tijdschrift voor regiona le geschiedenis 

Geschiedenis Laren herschreven 
Een Zwitserse componist in Naarden 

Dat ieven des heiligen Ludger 
Musea & geschiedenis 

des heiligen bisscop Sunte Ludger. Een middel
eeuwse tekst opnieuw uitgegeven en hertaald; 
E.N.G. van Damme: Liudger - 1200 jaar geleden 
gestorven; H. van der Voort: De Sint-Vituskerk op 
het Sint-Janskerkhof te Laren; Column. H. Mi
chielse: Musea en geschiedenis, water & vuur?; 
]. Groeneveld: De doodwegen naar het Sint-Jans
kerkhof te Laren. Mythes rond het begraven in 
het Gooi. 

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 123 (2010), nr. 
2. Themanummer: Geweld in de middeleeuwen. 
Het recht in eigen hand: bloedwraak, vete en par
tijstrijd in de late middeleeuwen; P. Hoppenbrou
wers: Bloedwraak en vete in de late middeleeuwen 
[een vete moest officieel worden aangekondigd; 
alles moest bij klaarlichte dag gebeuren; voor
beeld: de vete van Hans Örtel de jonge (1505)]; H. 
Zmora: De strijd om de vete in het Heilige Roomse 
Rijk. Recent onderzoek en nieuwe interpretaties; 
H. Nijdam: Belichaamde eer, wraak en vete. Een 
historisch- en cognitief-antropologische benade
ring; Factiestrijd in laa tmiddeleeuws Vlaande
ren [o.a. Willem Moreel, Maarten Lem te Gent, 
1482-1492; statusgevoelige netwerken; Van de 
Walle, De Scutelaere, Van Varsenare te Brugge, 
1436-1438]; J. Braekevelt/F. Buylaert/]. Dumolyn/H. 
Hae,ners/A. Noordzij: T ussen publiek en privaa t. 

Partijstrijd in Gelre in de veertiende eeuw;]. Smit
huis: Politiek en geweld in een laatmiddeleeuwse 
stad. Utrecht, 1400-1430; M. Gerrits: Schieringers, 
Verkopers en het einde van de Friese vrijheid. De 
historiografie van veten en partijen in een over
gangssituatie. 

Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), 
nr. 54, juni 2010. In Memoriam Antonie Jan
sen (1922-2010) [geb. Tonsel, zoon van Aalt (uit 

Harderwijk)]; In gesprek met: mevrouw Bertha 
Davidse-Donderwinkel over haar evacuatietijd 
in Ermelo; P. Yska : De wegvoering van de joodse 
familie Staal in maart 1945 [het gezin van Levie 
Staal (geb. 1900) en Elisabeth Staal (geb. 1900; 
exm. Morpurgo) uit Amsterdam]; Agrarisch on
derwijs; Verv. Herinneringen {XII) [van Jan Poo
len]; T. Hazeu: De Centra winkel aan de Puttersweg 
[herinneringen van mw. C.G. de Boer]; P. Yska: 
Gebeurtenissen rond het onderduikershol bij 's 
Heeren Loo in 1943 {I). 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 14e jg., 
nr. 2, juni 2010. W. Schackmann: Harderwijk en de 
Koloniën van Weldadigheid [o.a. Aart van Nun
speet x Truitje Meijerink, Booms, Ruitenberg, 
Ditmer, Zevenbergen, Klaver]; N.C.R. de]ong: Ma
rienus Cornelis Bronsveld [1845-1898 (exm. Ze
gers), uitgever, drukker, tr. 1872 Hillegonda H. 
Buijtendijk (geb. Utrecht 1847; exm. Wetter)]; 
Uit het dagboek van C.A.Th. Vogel (3); R. Uittien
Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (41) [kwst. 
{6 gen.) van Dreesje Prophitius, geb. 1960, tr. 
1981 Jacob Kappers;-, Van den Brink, Franken, 
Van de Bunte, Mostert, Brandsen, Zeeboer, Lok
horst]; Van alles wat ver-EEUW-igd ( 45 ). 

Idem, nr. 3, sept. 2010. K.Chr. Uittien: Visserij
berichten (1) [uit kranten van 1846 tot 1969]; P. Stel
lingwerf: De kerktoren en zijn val; R. Uittien-Jacobs: 
Harderwiekers en/of Hierders (42). Nakomelin
gen van een ongehuwde moeder [Karolina Aart
sen {1818-1893, dochter van Karel Zamant, fuse
lier uit Brugge bij Cnelisje Aarrsen); zoon Andries 
Aartsen (1854-1938) tr.1886 Gijsbertjen Kraaijen
ho~; Uit het dagboek van C.A.Th. Vogel (4); Van 
alles wat ver-EEUW-igd {46); Herinneringen aan 
'oom' Eibert den Herder [over!. 1950]. 

aao 201 

Het kwartaalblad van 
Oudheidkundige Vereniging 
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Volkscultuur Magazine ( www. volkscultuur. 
nl), jg. 5, nr. 2, zomer 2010. Streekdrachten op
nieuw bekeken; Baby's in Brabanr; Levensloopri
tuelen in de Bijlmer; Nos Bohio op zoek naar tra
dities [Antillen]; Kunstproject Allerzielen Alom; 
De Kunst van het Herinneren. 

De Vriendenkring (Vrienden van Schokland; 
www.VvS-Schokland.nl), 5oe jg., nr. 2, zomer 
2010. K. de Vries: Veranderingen [Barbara van Es
senstein, weduwe Gerrit Zoudenbalch, vrouwe 
van Urk en Emmeloord (over!. 1614) bleef met 
haar Urker onderdanen trouw aan het katholieke 
geloof]; Schokker kerkklok te Lambertschaag; In 
Memoriam Aalt Selles [Kampen 1925 - Lelystad 
2010]; W. van Norel: De dagboeken van Jacob Wes
terink (EB51) [1892-1982; exm. De Gunst]. 

Waardeel ( www.drentsehistorischevereni
ging.nl), jg. 30, nr. 2-2010. A. Post: Veenhuizen 
in 1639. Een poging tot reconstructie [de oude 
bebouwing lag noordelijker]; H. Nijkeuter: Lexi
cografie in Drenthe; H. Hilbrands: Een beruchte 
'snaphaan' [wapen waarmee ds. Ledeboer in 1780 
vermoord werd door deserteur Anton Linde]; Het 
nieuwe Drents Museum; P.L. Goutbeek: Nog een 
schultehuis van Diever [Trumper/Trompers, 
Grevinge, Rentinck, Ketel, Ter Maeth, Van der 
Kuerbeecke, Van Farmsum, Glumer, Van Ensse]. 

Waardevol Woerden, nr. 6, juni 2010. De Joodse 
begraafplaats; De Algemene Begraafplaats aan 
de Hogewal; Het praalgraf van 'de laatste heer 
van Harmelen' [Adriaan deJoncheere, 1913; in de 
grafkelder van de familie Van Beusechem]. 

Werinon (www.historischekring.nl), nr. 74, jg. 
20, juni 2010. Nog een zeer oude foto van Neder
horst den Berg ( ca. 1870 ). 

Idem, nr. 75, sept. 2010. J. Baar: Helden aan de 
Hinderdam. De redding van Dirkje Dubelaar 
[geb. Weesperkarspel 1817 (exm. Spilt), uit de 
Vecht gered door Gerrit Haijik en Gerrit Kloos
terman; 1831]. 

Zijper Historie Bladen (bestuur@dezijpe.nl), 
28e jg., nr. 2, mei 2010. J. T. Bremer: Ode aan Ou
desluis [het gezin van Meyer Grunwald (1877-
1942) en Johanna Brogholter (1877-1943) vond 
onderdak bij de familie Kossen]; De bewoners 
van De Kom van 't Zand vanaf ca 1930. Deel 4 
(slot): Korte Bosweg/Irenestraat; L.F. van Loo: De 
schuilplaats. Onderduik-/schuilplek in het pand 
Grote Sloot 384 in Schagerbrug [Grootes; Jan P. 
Kleibroek (geb. Warmenhuizen 1911; exm. Ka-
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ger), monteur, tr. 1938 Cornelia Broersen (geb. 
Tuitjenhorn 1915)]; Oudesluis van 1930-1940 (2); 
Wieringerwaard 1610-2010; Mei 1950: op 't nip
pertje gered [Martien Janssen (3) door de vader 
van Bouke de Leeuw]. 

Idem, nr. 3,juli 2010. In Memoriam DrDrs L.F. 
(Frank) van Loo [geb. Den Helder 1945]; Verv. De 
vondst van een Zijper en Helders walvisvangst
tafereel, deel 2. De familie Jongerling [18e eeuw; 
Walig, Barsingerhorn]; L.F. van Loo: De Noord
Hollandse rentmeesters van graaf Bentinclc en 
de Zijper meisjes Lanser [Blaauboer, Van Strijen, 
Wilterdink ( over!. 1881), Bitter( tot 1919 ), Menno de 
Lange ( overl.1943 ), Swerver, Lanser, Kaan, Swets]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 80, okt. 2010. R. Keijzer: De poli
tierapporten van Amsterdam [uit de oorlogsjaren 
zijn gescand en via een database ontsloten; wat is 
er te vinden; weetjes]; Privacy en het fotograferen 
van graven; Verv. Regesten van Kwijtscheldingen 
(x xnr) [1587; o.a. Baerdesen, Hem, Rubbens]; Ex 
libris (I) [verklaringen van oude woorden of uit
drukkingen: osendrop]; Genealogy abroad (n) [E. 
van Kreuningen over de totstandkoming van haar 
boek over haar woonplaats Eggingen in Duits
land]; Archief Haarlemmermeer [gevestigd in het 
Raadhuis te Hoofddorp; www.haarlemmermeer. 
nl]. 
1340 (Rotterdam),jg. 24, no. 2, zomer/najaar 2010. 
Hannekemaaiers en kiepkerels [verslag van een 
lezing, gehouden door P. van Go/en]; R. Ven nik: Arm 
of Rijk? 
Stichtse Heraut, 22e jg., nr. 4, nov. 2010. W.J.C. 
van Miltenburg: De Miltenburgstraat te Utrecht, 
een afstamming [stamreeks (van) Miltenburg; 
oudst bekende: Jan Willemse M. tr. Maarssen 
1738 Catharina Wildschut]; H.J.H. Verheul: Cir
kelkwartierstaat van Johannes A. Verheul [1887-
1953; 6 gen.:-, Van Houten, Atteveld, Van Zijl]; 
Militieregisters. 
Threant (Drenthe), 21e jg. (2010), nr. 4. (Kandi
daat)bestuursleden stellen zich voor [o.a. met 
hun kwartierstaten (5 gen.)]. Kwst. van Anneke 
Sn.ippc [geb. I-Ioo gcvccn 1951; - , I<an:1pennan, 

Van Tolie, Willems (te Westerbork)]. Kwst. van 
Geertje Munneke [geb. Winschoten 1945; -, 
Hamminga, Kaman, Greven]. Kwst. van Hans 
Joachim Huizing [geb. Marienburg/Polen 1944; 
- , Smit (o.a. te Wildervank), Kinder, Strenga]. 
Kwst. van Margaretha G.J. Habing [geb. Gronin
gen 1945; -, Zuid, Brinks, Langius] . Kwst. van 
Marc Fieret [geb, 's-Gravenhage 1954; - , De Rui
ter (te Scheveningen), Hemminga, Dam (o.a. te 
Beets)]; Verv. Kwst. van Jan Stevens [gen. VI; o.a. 
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Bruintjes, Busscher, Boer (te Smilde), Niewen
weg, Dost, Christerius]. 
Wij van Zeeland, 12e jg., nr. 4, nov. 2010. Nieuws 
uit de Regio's van afdeling Zeeland [o.a. registers 
Zierikzeese kerkmeesters teruggevonden; Wat in 
het archief van Hulst]; In Memoriam Rinus van 
den Dorpel; Aldfaer deel 2; Het genealogiepro
gramma Hazadata; M. Neuteboom: Uit betrouwbare 
bron ... [Schets te Antwerpen]; Verv. Enige ervarin
gen van een beginnend genealoog Il [Van Oost
voorn, te Ooltgensplaat, Den Bommel; 17e eeuw]. 

Uit Familiebladen: 
Alweer een Vermeer (bestuur@alweer-een
vermeer.nl), nr. 27, jg. 14, juni 2010. Verv. Moor
drechtse en Pernisser Vermeer's; Vermeers in het 
Algemeen Politieblad; Verv. Tilburgse Vermeer's 
en Heterense Vermeer's. 

Bergsma Bulletin (Schoolstraat 2j, 6581 BG Mal
den; dolfvanweezelerrens@planet.nl), volgnr. 
46, 15e jg., nr. 1, Pasen 2010. In gesprek met pater 
Herman J.C. Bergsma [geb. Oldenzaal 1934; exm. 
Kirch]. Idem, volgnr. 47, nr. 2, zomer 2010. In Me
moriam Henricus Antonius Bergsma [1917-2010; 
exm.Heijming] . 
De Booij Bode, nr. 23, aug. 2010. Kadastrale ge
gevens boerderij Starnmeer van C. Booij; Verv. 
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Dagboek Meindert Douwe Booij [1944-45]; Verv. 
Parenteel van Jacob Adriaansz Booij [19e eeuw]. 
Casa Clutia (http://www.cluyt.nl), nr. 73, april 
2010. F. Kluit: Dokter Kluit en Huis Verwolde 
[Louise M. Kluit, Utrecht 1899-Den Haag 1997]. 
De Eendenkooi (www.stichtingvanderkooij . 
nl), nr. 129, jg. 37, juni 2010. Verzetstrijdsters Jan
ke en Vera van der Kooi; De Van der Kooij - fa
milie al 55 jaar in Zuid-Afrika. Idem, nr. 130, sept. 
2010. In Memoriam Marinus van der Kooij [1918 
Overschie 2010] . 
De Engelenbrug (http://www.vanengelen
burg.nl), nr. 26, jg. 12, aug. 2010. Willem van En
gelen burg door het ijs [1892]; Familieleden in de 
Verenigde Staten, deel 2; In Memoriam Gerda van 
Engelen burg [geb. van de Bovenkamp, geb. Ede 
1946 (exm. De Kruiff)] en Bob van Engelenburg 
[Gerhardus Teunis v. E., Rotterdam 1930 - Roo
sendaal 2010]. 

[ ........ . ~ ......-...1010 1 

Familieblad Sparreboom (familiestichting@ 
sparreboom.org), jg. 21, afl. 1, mei 2010. Twintig 
jaar Familiestichting Sparreboom; Verv. Genea
logie Sparreboom (de IJsselmondse tak) [17e-19e 
eeuw]. Idem, afl. 2, sept. 2010. Genealogie Spar
reboom (slot). 
Familiestichting Van Dijke (www.genvandij
ke.nl), contactblad nr. 18, 9e jg., sept. 2010. Heng
stenboer Anton van Dijke 1890-1994 (104 jaar) en 
Janna van der Zande 1894-1995 (100 jaar)- 78-ja
rig huwelijk in Guinness Book of Records; Van 
D ijke 's in h e t o nderwij s (4); Zonen van Adan1 en 

stamreeksen; Bijzondere berichten uit twee eeu
wen Zeeuwse regionale kranten (3). 
Het geslacht Van Blanckensteijn (www.van
blanckensteijn.com), nr. 3, juli 2010. Het dorpje 
Blankenstein Saksen [met vele foto's]. Hierin op
genomen Blanckensteijn bulletin, 22e jg., nr. 1, 
zomer 2010. Familieberichten. 
Graafwerk (www.stichtingdegraaff.nl), 12e 
jg., no. 2, april 2010. Hemd van het lijf [interview 
met !zaak Antonius de Graaf, geb. Dussen 1943]. 
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Idem, no. 3, juli 2010. In Memoriam Jan de Graaf 
[te Andel; 1917-2010]. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert/htm), 
58e jg., nr. 2, aug. 2010. De Kikkertfoto en zijn 
verhaal [Kikkert te Hoogeveen, 18e-19e eeuw; 
Berend Kikkert (1915-1980), tr. Hardenberg 1954 
Zwaantje Korterink (exm. Zuiderma); levens
verhaal]; Verv. Hollandse tak Kickert en Kikkert 
[19eeeuw]. 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje (www.schuit.info), 
nr. 93, jg. 24, maart 2010. Erasmus Schuijt [Roe
lofsz, uit Hoorn; vier reizen met de voc] . Idem, 
nr. 94, juni 2010. Borduurwerkjes van Maria Ha
zina Schuijt [1798-1834 (exm. Verloren), tr. 1824 
Lambertus van Wagtendonk]. Idem, nr. 95, sept. 
2010. Schuyt van Castricum [in Zuid-Afrika]; 
Een advertentie uit 1879 [G.J. Schuijt, geb. Enk
huizen, apotheker, tr. Amsterdam 1852 Sara H. 
Veelwaard]; Enkhuizen [onderzoek naar Schuijt 
aldaar]; Sjoerd Pieters Bloem [over!. Usquert 
1849, tr. Trijntje Jans Schuit]. 

Het Le(e)ver orgaan (http://home.kpn.nl/-hc. 
lever), jg. 28 (2010), nr. 1. B. Lever: Elizabeth Le
ver en Hendrik Jacob Reinders in Indië [tr.1882]; 
F. Kool-Lever: Grootvaders erfenis, een speurtocht 
over nieuwe wegen [nalatenschap van Louwe 
Hakvoort (1787-1885) en Geertje Joost Stam]; B. 

Lever: De rouwborden van Jacomina Lever in Co
lombo [1732-1793, tr. 1751 Johan Gerard van An
gclbcck] . 

Nijs fan 'e Hoekema-Stifting (secr.: catrien
hoekema@agnmail.nl), nr. 45,jg. 59, lente 2010. 
Oorlogsbelevenissen van 40-45 te Bergum [Anne 
Hoekema, geb. ald.1925; exm. Spoor]. 
Olsthoorn Kroniek (familiestichting-olst
hoorn.nl), 24e jg., no. 3, juli 2010. Cornelis Huij
gensz, oudste voorvader [over!. tussen 1542-1553, 
tr. TrijntjeJansdr.; te Zoeterwoude; Olsthoorn]. 
Ruychrock fragmentaria (www.ruychrockhis
tory.nl), 2010, nr. 2. Verv. Van Lisse naar Hillegom 
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[Adriaen Corsz Ruigrok van de Werve, 1727]; 
Het gezin C.J. Ruigrok uit de Zilk; Zuivelboerde
rij Ruigrok vertrekt uit Pijnacker. 
Quia nominor Viromandua, nr. 31, 17e jg., juni 
2010. Eretekens in de familie Vermant; Christian 
Verstrepen (1937-2009 ). 
Het Scheep(s)journaal (www.Scheepsjour
naal.nl; hoesch@online),jg.12, nr.1, april 2010. 
Idem, nr. 2, sept. 2010. Familie(s) verhalen [Judick 
Scheepbouwer tr. 1838 Matthijs Quispel, kunst
schilder]. 

Studiegroep Geslachten Drost (http://www. 
drost.ws), Med. jg. 19, nr. 2, aug. 2010. Overzicht 
stambomen in 2010; Deense familietak [= stam] 
Drost [genealogie, o.a. te Rumble en Langeland; 
17e-19e eeuw]. 
Turfkroniek (http://www.veelenturf.eu; Vee
lenturf), 16e jg., nr. 3, aug. 2010. De stamboom: 
Gerrit Vuijltorff [geb. Mijdrecht 1743; aanv./ 
corr.]. 
Uit welke beker (http://www.uitwelkebeker. 
nl), nr. 34, ue jg., juni/juli 2010. John Croes eer
ste bisschop van New Jersey [oorspr. Kruitz uit 
Polen; geb. Elisabeth Town 1762 (exm. Reigart)]; 
Verv. Tocht naar het Noorden [Aukje van der Zee, 
geb. Sneek 1903, tr. Amersfoort 1927 Gerrit Pieter 
Kroes]. 
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Thoentertijd (thoen@hotmail.com), nr. 66,jg. 
33, juni 2010. N. 't Hoen: Geen verschil [familiege
schiedenis over drie generaties van de familie 't 
Hoen, Tas en Baremans; 19e-20e eeuw]. 
Tijdschrift van de familievereniging Van den 
Bempt, jg. 26, nr. 3, juli-sept. 2010. Thomas van
den Bempt alias de Pretz, de Preitz of de Prez 
re Hoegaarden en Beauvechain midden 17e eeuw; 
Levensschets van Georges Vanden Bempt [geb. 
Neervelp 1916]. 
Verenigingsblad van Van Hiltens (www.fami
lievanhilten.nl), blad 76, jg. 20 (2010), nr. 2. Ge
vonden op diverse zoekpagina's [Hilten, Van Hil
ten]; Her leven van tante Dien, deel 1 [Gerridiena 
G.P.J. van Hilren (geb. Amsterdam 1917), tr. 1945 
Johan Buijs, geb. 1917]. 
Vreugdeschakel (www.vreugdenhi1-on1ine. 
com), 28e jg., april 2010. Expressief en gedreven 
[interview met Dorien ten Brinke-Vreugdenhil]. 

België 
Bulletin de I' InstitutArchéologique Liégeois, 
Tome cxrv (2005-2009) [2010]. Hierin o.a.: N. 
Schroeder: Le Duché de Limbourg des origines au 
XIIIe siècle. Aspecrs économiques; D. Bonboire: Le 
domaine de Walhorn depuis ses origines jusqu'au 
XVe siècle; P. Bruyère: En quoi les confrarernités 
miliriares des villes étaienr-elles privilégiées? Na
res à propos des compagnies sermentées de la ciré 
de Liège (XVIe - xvne siècles); Simon Cognoulle 
(1687-1744) [maakte bas-reliefs in hout]; Jean
Théodore de Bavière [prins-bisschop, electie en 
troonsbestijging 1743-1744; deelnemers aan de 
electie]; Jules Helbig, Félicien Rops et Ie salon ar
tistique de Bruxelles de 1857; Pour une approche 
des éléments campanaires chez Simenon . 

Heraldicum disputationes (users.pandora. 
be/homunculus), jg. 15 (2010), nr. 2. D. Coutereels: 
Over breuken, bastaardij, wapenregistraties en ... 
Schotland [een wapenregistratie in Vlaanderen 
werd geweigerd, omdat de geblokte schildzoom 
in Schotland zou duiden op onwettige geboorte; 
door wie werd de geblokte zoom gebruik t, ver
sch uiving betekenis; voorbeelden van legirie111c 

geblokte schildzomen ( o.a. Huis Bourgondië, Van 
Steenhuse, Van Zwevegem]; R.J. Broersma: De 
gemeente Heerenveen en haar wapen. Een aan
vulling; M. Van de Cruys: Heraldische kunstenaars 
(14). Laurent Granier [geb. Grenoble 1966]; R. Har
mignies: Het wapen van de nieuwe primaat van 
België [Mgr. A.-M. Léonard]. 

L' lntermédiaire/De Middelaar (http://www. 
scgd.net), No. 386, Ao. LXV, mars-avril, 2/2010. 
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]. Tillieux: Les Tillieux de Strud [oudst bekende: 
Piro de Tillon, vermeld sedert 1514, tr. Maroie 
Renart]; P. de Zuttere (t): Families alliées à la fa
mille Spaak. La familie (de) Gamond [Gamon; 
18e-19e eeuw]; Verv. Artistes et généalogie [Daels 
t/m Dutrieux]; Mariages à Bruxelles antérieurs 
à 1696. Paroisse Saint-Géry [Du Vivier t/m Im
mens]; Verv. Dispenses matrimoniales ... Hainaut 
[o.a. Spitaels, Brootcoorens]. 

Idem, No. 387, mai-juin, 3/2010. P. de Zuttere (t): 
Families alliées à la familie Spaak. La familie Gi
ron [17e-2oe eeuw]; Verv. Les Tillieux de Strud; 
Verv. Artistes et généalogie [E t/m G]; Verv. Mari
ages ... Paroisse Saint-Géry [Impe t/m Motton]; 
Verv. Dispenses matrimoniales. 

Het Land van Nevele (www.landvannevele. 
com), jg. XLI, afl . 3, sept. 2010. A. Martens: De 
'heerlijke' banmolen van Hansbeke [met pachter
molenaars sedert 1575 Steyaert, voorts o.a. De 
Clercq, Braet, De Vogelaere, Van Overwaele, Goet
hals, De Weirdt]; A. Bollaert: Frui tteelt in het Land 
van Nevele tijdens de middeleeuwen en het an
cien regime; A. Stevens: Het belang van boomgaar
den in 'Her Land van Nevele' in het midden van 
de 19de eeuw [met namen enz. van eigenaren van 
boomgaarden]; Adolf van Braeckel, oud-strijder 
van twee oorlogen [geb. Nevele 1922; WOII en 
Korea]; Een 18de-eeuwse tweewoonst op 'cheyns
grond' in het Catschootstraatje te Hansbeke [met 
pachters 1562-1734]. 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www. 
limburgloon.be), jg. 88 (2009), nr. 3. R. Nij"ssen: 
De Caerte van de handboogschuttersgilde Sint
Sebastiaan te Donk, 1718 [ reglement in een reke
ningenregister]; De Royermolen in Diepenbeek 
[archeologische studie; eerste vermelding 1548]; 
S. Govaerts: Limburgse soldaten in de 18de eeuw 
[o.a. werving, levensomstandigheden, promo
tie, legeronderdelen, vrijkorpsen]; Th. Coun: De 
rechtshervorming van 7 juli 1566 in de heerlijk
heid Pietersheim [tekstuitgave]. 

Le Parchc1uin, no. 387, 75c annéc, 111 a i-juin z.0 10 . 

Marquis de Trazegnies: Histoire des Wissocq [13e-
17e eeuw];J.-J. van Ormelingen: Le portrait de Barbe 
de I' Escaille (1711). Une Perwézienne, béguine à 
Tirlemont; Verv. Généalogie de la familie D' An
vaing [Van Anvyn; de la Hamaide dit van An
vaing (enkele hoofdpersonen uit deze stamreeks 
worden standaard steeds met deze volledige 
naam vermeld, terwijl het daadwerkelijk voeren 
van die naam niet gebleken is); 16e-18e eeuw te 
Antwerpen; tak te Rosne 14e-15e eeuw. Opm.: ad 
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generatie X: Franchoos Anveyn en Clara Peeter
man ondertrouwden Antwerpen 4-8-1552 (nier 
1550; PR Walburgiskerk 231, f. 135verso). Met zijn 
eerste vrouw Clara Vlerinx ondertrouwde hij 
'Martini 1550' (= 11 november), nier 1-11-1549 (PR 
231, f. 127 verso); zijn naam werd bij die gelegen
heid 'Franchoes de Hevijne' gespeld]; Héraldique 
vivanre: Peeters, Schramme. 

Vlaamse Stam (http://www.familiekunde
vlaanderen.be), 46e jg., nr. 3, mei-juni 2010. E. 

Lamsens: De oudste Lampsins in Zwevezele en 
omgeving [o.a. te Kortrijk; enkele fragmenten; 
15e-17e eeuw]; Verv. Antwerpse droogscheerders
leerlingen (deel V); G. Vandenbempt: De genealo
gie Sweerts, 'stamvader' van de V geslachten van 
Hoegaarden [hij er. ald. 1700 Catharina Peeters; 
haar broer stichtte een studiebeurs voor haar 
kleinkinderen (en verder nageslacht); zijn ouders 
en verdere familie]; H. Bruyland: De 'Service His
torique de la Défense' (Vincennes, Frankrijk) [op
gericht in 2005 door de fusie van de archieven van 
landmacht, luchtmacht, zeemacht en gendarme
rie; rips voor onderzoek]; L. De Backer: Haarden tel
ling re Waasmunster anno 1600 [transcriptie]; G. 
Geudens/L. Van Staeyen: Vander Achtert 's de huide
verters [ notities Van der Achtert; 15e eeuw];J. Kal
denbach: Hallers in Alkmaar. Een akte uit 1578 [fa
milie Mestaert uit Halle]; J. Servranckx: Wanneer 
je voor genealogie bij 'volkssterrenwacht Mira' in 
Grimbergen re rade moet gaan [akte van notaris 
G. Gamsemans Kortenberg 1738 met een notities 
over een komeet]; Verv. Oude kerkelijke en fune
raire opschriften uit de streek rond Brugge (V). 

Vlaamse 
Stam 

Westhoek. Tijdschrift voor geschiedenis & fa
miliekunde in de Vlaamse & Franse Westhoek 
(http://users.skynet.be/ ma ttias. pa ttyn/w hl), 
jg. 25 (2009), 3-4. Jubileumbundel, deel 1. J. Van 
Acker: Wereldlijke leden en begunstigers van de H. 
Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560 [inkom-
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sten, lidmaatschap, uittrede; lijst van leden en 
begunstigers]; N. Boussemaere: Belastingen van ne
gotiatie ende bed1yvi11ghe in Boezinge: Sint-Jan 1589. 
Kerstmis 1589 en 1590; M. Deswarte: Le dénombre
ment de la seigneurie dé Scrazeele 1618; A. Preneel: 
Her testament van Herman Scholl, pastoor van 
Westrozebeke (1609-1647) en landelijke deken van 
Roeselare (1612-1632) [geb. Zutphen]; P. Donche: Le
nen en achterlenen van het Seneschalkschap van 
Lo anno 1628 [bezitters: familie Van Pollincho
ve sinds 1398; beleningen o.a. Vande Kerkhove 
heer van Middiep, Heurlebout, Vanden Abeele, 
Schynckele, Budsin, Vermande, Van Hazebrou
cq, Eysebout, Boyaert, Blomme, De Srickere, De 
Waghemakere, Reyffens]; M. Pattyn: Een blik op 
de rechtsgang voor het leen hof van Nieuwkerke 
(1635-1643); F. de Meu/enaere: Les dignitaires de 
la confrérie de Saint-Michel ou des escrimeurs à 
Ypres (16e-18e siècle); W. Beele: Ledenlijst van een 
Ieperse sodaliteit anno 1668 [vereniging van vro
me mannen];]. Beun: Priesters in de kasselrij Ieper 
(1664-1795); K. Papin: Een Rooms priester engere
formeerd vluchteling. Her turbulente leven van 
Jan-Baptiste de Meezemaker (1723-1777) [exm. 
Van Costenoble; zijn familie - vrezend voor af
dwalen van het Roomse pad - stelde hem onder 
curatele; hij wist na drie jaar uit zijn gedwongen 
verblijf in een klooster re ontsnappen naar Aar
denburg; werd poorter van Sluis in 1763] . 

Duitsland 
Altpreufsische Geschlechterkunde (http:// 
www.VFFOW.de), N.F. Band 40, 58. Jg. (2010). 
G. Lehmbruch: Vorbemerkungen zu den Lebens
erinnerungen des Pfarrers Friedrich Wilhelm 
Müller (1863-1941): Mein Lebensweg [o.a. soci
ale structuren, regionale politieke cultuur, WO-I]; 
Die Schweizer Kolonistenfamilien Britt und ihre 
Höfe in Brakupönen im 18. Jahrhunderr [mee na
geslacht en naamgenoten]; Die Familien Heldt, 
Nippa, Obst, Stein und ihre Nachkommenschaf
ten; Die Türkensteuer im Herzogtum Preufsen 
1540 [aanv. Band 3]; Schülerverzeichnis der Schule 
in der Festung Pillau 1726-1747; Raubmord in 
Langenwalde [1921]; Die Schulrheifsen und Bür
germeister der Stade Passenheim 1386-1945; Aus 
den pomesanischen Kirchenvisitationsberich
ten. Die Einwohner des Amtes Holland und der 
An teil der Täufer im Jahre 1578; Mitteilungen aus 
den Zweigvereinen des Ostpreufsischen Provin
zial-Lehrervereins im Kreise Pr. Holland 1881 bis 
1932; Instleute und Losweiber im Amt Allenstein 
1783/84; Ermländer in den ältesten Traubüchern 
(1662 bis 1739) der Pfarrei St. Nicolai in Elbing; 
Eheschliefsungen im Standesamt Trunz, Kreis 
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Elbing, 1874-1905; Angela Merkels Danziger und 
Elbinger Vorfahren [geb. Kasner, geb. Hamburg 
1954; Drange, Wachs,Jentzsch]; Korrekturen zu 
einer Veröffentlichung über die Pfarrerfamilie 
Oloff; Verzeichnis der eingesegneten Schulkin
der in der Zeit des Schullehrers l{rause, Thorn 
1811-1817; Gefallenen im Zweiten Weltkrieg 1939-
1944 auf Grund des Verzeichnisses der katho
lischen Kirche zu Flatow; Verluste an Ost- und 
Westpreu8en im Deutsch-Dänischen Krieg 1864. 
Nach den im Militär-Wocheblatt (MW) und im 
Kg!. Preu8ischen Staatsanzeiger veröffentlich
ten offiziellen Verlustlisten; Rückkehrunwillige 
deutsche Kriegsgefangene und ostpreu8ische Zi
vil verschleppte des Ersten Weltkrieges in Sibi
rien im Jahre 1926; Ost- und Westpreu8en in den 
Kirchenbüchern von Hadersleben in Dänemark 
1883-1921; Im Departement der Ostpreu8ischen 
Kammer 1784-1806 legitimierte uneheliche Kin
der. Hinweis auf einen interessanten Aktenbe
stand; Gedichte von Michael Kongehl (1646-1710) 
als Fundstellen für familienkundliche Forschun
gen [o.a. Bredelo, Cibrovius, von Derschau, End
mann, Fahrenheit, Feyerabend, Freund, Frey
ling, Goldbach, Golz, von Halle, Hallervord, 
Hinz, Hoffmann, Kal au, von Kani( t)z, Klein, Kon
gehl, Kress, von Kreyzen, Leffler, Melhorn, Ni
colai, Sahm, von Sanden, Schulz, von Sevenaer, 
Tetsch, von Tettau, Vogt, von Wallenrodt, Wolde
rus]; Nachrichten über die Familie von Scheffer; 
Aus den im Staatsarchiv Allenstein überlieferten 
Akten des Königberger Staatsarchivs. Antwort auf 
eine Anfrage zur Familie Schimmelpfenning 
von der Oye [o.a. adelsdiploma 1650, erkenning 
adelstand 1679, 1787, verkoop Gut Negelack 1785]. 

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft os
tdeutscher Familienforscher e.v., Sitz Herne, 
Jahr 2010, Heft 1. Archiv der Deutschen aus Mittel-
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polen und Wolhynien; Genealogie in Polen - Das 
'Poznan-Projekt' [http://bindweed.man.po
znan.pl/posen/data/support.php]; Polnisch
litauische Glaubensflüchtlingen vor 1709 im ev. 
Kirchenspiel Marggrabowa / Treuburg / Oletzko 
in Ostpreu8en [familienamen]; In St. Petersburg 
gestorbene Deutsche [http://www.rainer-doer
ry.de/ Ahnenforsch ung/Tote-in-St-Peters
burg.pd~; Daten bank Ratsfamilien - ein Projekt 
der DAGV [opzet van het project; namen van in 
aanmerkingkomende (vrije, rijks-, residentie- en 
Ranse) steden, w.o. Kampen, Nijmegen, Zwolle, 
Deventer, Doesburg, Elburg, Hasselt, Hattem, Ol
denzaal, Ommen, Roermond en Zutphen]; Mate
rialien zur Geschichte der Neumark. 

Archivar, 63. Jg., Heft 3, Juli 2010. Archive in 
Dresden; Ein Erschlie8ungsprojekt für die Akten 
des Kaiserlichen Reichshofrats; Archive zur Mu
sikkultur nach 1945. 

Beiträge zur Westfälischen Familienfor
schung, Band 67 (2009). H.J. Rade: Jüdische Per
sonenstandseinträge und Familienregister in 
katholischen Kirchenbüchern des Herzogtums 
Westfalen zu Beginn des 19. Jahrhunderts [inlei
ding; uittreksels; pag. 7 t/m 144; met registers]; 
Aus dem Leben des Ferdinand Lohmann (1772-
1828), Posthalter der Thurm & Taxisschen Post, 
Kaufmann und Gastwirt in Brilon, von ihm 
selbst erzählt. Anhang: H.J. Rade: Auszüge aus 
den Stammfolgen der Briloner und Delbrücker 
Familien Lohmann und der Familie Henke; H. W. 

Rodenberg: Zur Geschichte der Vredener Töpfer
familie Laurich [met Stammfolge (geknot pa
renteel); 15e-19e eeuw; generaties 1-V: gen. tom 
Krandijck; te Vreden, Stadtlohn]; G. Wilbertz: 
Scharfrichter in Dülmen. Strafvollstreckung und 
Abdeckerei seit der Frühen Neuzeit (1600-1900) 
[wie bestelt de scherprechter?; hoe ziet zijn dage
lijks leven eruit?; wie wordt scherprechter?; gene
alogische gegevens: Viet gen. Penninckhoff, Hil
lebrandt, Johanning, Esmann, Schneider, Voss, 
Schlieff, Leisner; Vagedes, Carl, Voss, Vogedes, 
M öller, Pe t~rs ; Menger, v o s s; Peters, Pocthoff, 

Limke, Erdbrügge]; W. Frese: Das untergegangene 
Haus Koppel im Kirchspiel Schöppingen [Stamm
tafel der Nienborger Burgmannen de Sasse (13e
begin 16e eeuw); Besitzerfolge auf Haus Koppel: 
Sasse (14e-15e eeuw), von Keppel , von Wester holt 
(16e-18e eeuw), von Merveldt; Die Höfe des Hau
ses Koppel (38: met opgave omvang landerijen, 
gebouwen, waarde, hout, pacht)]; J. Kaldenbach: 
Westfalen in niederländischen und niedersäch
sisch-britischen Quellen [II. Münsteraner Hol-
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landgänger in Alkemade. 1.000 Armutszeugnisse 
wiederentdeckt (namen, herkomst, bron); Vl. 
Mindener Kriminellen in Rotterdam; VII. Mün
sterische Brautleute in den Niederlanden] . 

Die Funzel (Bergische Verein; http://www.bvff. 
de), Heft 80, Juni 2010. Die Wuppentaler Stan
desämter; Das älteste Kirchenbuch der reformier
ten Gemeinde Gruiten [notities, o.a. von Bergh 
1708-1740]; Reformierter Sterbebuch von Elber
feld [1622-1729]. 

Genealogie, Band xxx, 59. Jg., Heft 2, April-Ju
ni 2010. F. Spr,:ng: Unterwegs zwischen Litauen, 
Schwedisch-Pommern und Mecklenburg. Aus 
dem Leben des schwedischen Husaren David Gi
now (urn 1740-1803) [tr. ca. 1762/63 Anna Chris
tina Schünmann]; H.-C. Samighausen: Zur Han
noverschen Juristenfamilie von Zesterfleth aus 
dem Altenland bei Stade (Elbe); H. Kuritz: Zur 
Familie des Schmolsiner Pfarrers Michael Po11-
ta11us [oudst bekende: Hans Brüggema1111, te 
Stolp vermeld 1603-1616, tr. Elisabeth Wurst; 

zoon Michael Pontanus (1583-1654), predikant te 
Schmolsin, tr. 1613 Katharina Kluvetasch; met 
gegevens van aangetrouwde - veelal predikanten 
- families; o.a. fragmenten Müller (te Petersha
gen), Alberti (te Freist), Vanselow, Sartorius, Gu
zevius; Liste der genannten Geistlichen; Liste der 
genannten Pfarrämter]; Verv. Gutsbesitzer-Fami
lie Härting zu Stünz bei Leipzig (1809-1956). 

Monatshefte für Evangelische Kirchenge
schichte des Rhei11la11des, 59. Jg. (2010). Hierin 
o.a. bijdragen betr. Caspar Olevian [1536-1587, 
jurist, theoloog uit Trier; www.caspar-olevia11. 
de]; Die Einführung der Reformation in Win
ningen [Moezel]; eerste predikant Georg Müller 
(1559)]; Elias Eller [18e eeuw]; Johann Wilhelm 
Reche (1764-1835) [geb. Lennep]; Die Anfänge 
evangelischen Lebens in Koblentz (1783-1835); 
Bruno Bauer [1809-1882]; D. Dr. Heinrich Forst
h off(1871-1942); Georg Eichholz [1909-1973]; Die 
lutherischen Pfarreien im oberen Köllertal (I) [te 
Heusweiler .. Eiweil er, Reisweiler, Wahlschi ed ; 
met namen en jaren van pastores (kath. en prot.), 
o.a. Blum/Plum, Dreystein, Fels, Fustenius]; Die 
Orgeln in der St. Trinitatiskirche zu Köln; Die 
evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahr
hunderts. Teil 2; Bibliographie 2009 zur Rheini
schen Kirchengeschichte (mit Nachträgen). 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 2/2010. W. 
Lamers: Ahnenliste Ernst Lamers [geb. Mehr 1930; 
Lamers (te Wyler, Lagewald, Groesbeek), Ardts 
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(te Beugen), Pierlo (te Kranenburg), Vohs (idem)]; 
Die Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 2) [o.a. 
Lueb, Noy, Leijgraven/-graaf, Verhülsdonck, Van 
Bebber, Baumann, Vierboom, Awater, Le11si11g]; 
Stammbaum Egbers [aan v.; Groesen te Arnhem, 
Millingen e.o.]; Genealogie Ingenbleek 1700-
2010 [boek]. 

Quellen und Forschu11ge11 zur ostfriesischen 
Familien- und Wappenkunde (upstalsboom
gesellschaft@t-online.de), 59. Jg. (2010), Heft 2. 
H.J.Jilling: Die Nachkommen Godde Hillings aus 
HofHilgen bei Lathen an der Ems (turn 1422) [lig
ging, Hof-naam, vermeldingen in het leenboek 
van de bisschop van Munster; parenteel Rilling, 
15e-2oe eeuw; o.a. te Meppen, Emden, Helsing0r, 
Aurich; ook: Hilligh, met Gathena, Terborg, 
Arens, v. Lindelof, Boden, Köhler, Beseke; gen. 
XIII.11: Wilhelm Rilling (Papenburg 1798 - Sala
tiga 1878) tr. Soerakarta 1831 Johanna Ch.D. De
zentjé; gen. XIV.15: Antonius Heinrich Rilling 
(Papenburg 1853- Soerabaja 1895) tr. (1) 1879 Sop
hia L. Nering Bögel, tr. (2) 1892 Marie Emilie Op
dam; voorts niet in te passen naamdragers]. 

Idem, Beiheft 29 (2010). Anmerkungen und 
Ergänzungen zu den Ostfriesischen Ortssippen
büchern. Buttforde, Heft 1 ['Es gibt kein Ortssip
penbuch ohne Fehler. Lese-, Schreib- oder gar In~ 
terpretationsfehler unrerlaufen auch dem Gewis
senhaftesten. Als Forscher sollte man das immer 
im Auge behalten, mit solchen Fehlern rechnen 
und wenn möglich, die Originalquellen zu zie
hen']. 

Verein für Familien- und Wappenkunde in 
Württemberg und Baden e.v., Rundbrief Nr. 
11, Aug. 2010. Neues im Internet: Leichenpredig
ten [Duitstalige: http://web.uni-marburg.de/ 
fpmr]. Stammbücher [universiteit Erlangen: 
www.raa.phil.uni-erlangen.de; Repertorium 
Album Amicorum]. Südbadische Standesbücher 
[ 1810-1870: h ttps://wwwz.landesarchiv-bw.de/ 
ofs21/olf/struktur.php?bestand=10028]. Ar
chives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg: 
Kirch e n- und Standesan1tsbi.icher [16e-begin 2.oe 

eeuw; http://archives.cg67.fr; klik op 'Accéder 
aux registres en ligne' en accepteer de voorwaar
den]. 

Finland 
Genos (Genealogiska Samfundet i Finland; 
www.genealogia.fi), Arg. 81, 1-2010. Chr. Back
man: Släkten Blanckenhagen i Finland och Sve
rige [oudst bewezen: Henrik Blanckenhagen, Lu
thers koopman, burgemeester van Salmi (1634), 
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tr. Margareta Wagner; waarschijnlijk zoon van 
Simon B. (geb. Stralsund, student Leipzig 1578, 
predikant Pernau 1588-1595, tr. Gertruda Soldan 
Heinrichsdochter). Simons dochter Elisabeth tr. 
(1) Jochim von Düren, over!. 1620, koopman uit 
Holland, burger van Pernau 1615]; De orthodoxe 
familie Hartikainen [19e eeuw]. 

Idem, 2-2010. Bijdragen betr. Marie Hackman 
[Marie Elisabeth Laube (geb. Viipuri 1776) tr.1799 
Johan Friedrich Hackmann (1755-1807) uit Bre
men; haar vader Johan Friedrich Laube kwam 
uit Thüringen (geb. Altenburg 1745), tr. Helene 
Haveman (1752-1799; familie afk. uit Lübeck)]; 
Brusius Jöransson [boer, ruiter; 17e eeuw]; Släkten 
Taxell [een familie van militairen; stamvader van 
de Finse familie was Erik Taxell, geb. Stockholm 
1698]. 

Frankrijk 
Nord-Généalogie (Flandres - Hainaut - Artois; 
www.ggrn.fr), no. 211, 2010-2. Verv. Maître An
toine Becquet, notaire à Lille [huwelijkscontrac
ten 1698-1702]; Ascendance paternelle des enfants 
Duquesne - Leroy [Berthe, Catrix, Spriet, Ver
mont; met o.a. Jombart, Coustenoble, Behagle, 
Glorieux, Cuignet]; Verv. Quelques cas criminels 
en Flandre, Artois, Hainaut: Les registres de!' au
dience et les lettres de rémission (XVème - XVI
Ième siècle); Descendance de Pierre Le Mesre et 
d' Adrienne Coquet [woonden rond 1518 te Enne-

velin]; Petite monographie paroissiale de Gruson; 
Ascendance de Pierre François Paret [tr. Comines 
1765 Marie Angélique Verbecque]; Descendances 
Dumortier (Marcq en Baroeul et Bondues) et De 
Le Royere (Neuville en Ferrain) [Hugues Dumor
tier, zoon van Jason (over!. 1623/33) tr. Baudine 
Sequedin; de kinderen van één van hun zoons 
(Pierre) woonden in 1650-51 te Leiden: Hugues, 
Pierre, Suzanne en Sara legden een verklaring af 
voor notaris Nic. De Sitter 15-3-1650; Gérard de 
Ie Royer tr. Antoinette Libert, over!. voor 1646; 
(16e-) 17e eeuw]. 

M. Vulsma-Kappers 
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