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Inleiding 

Het belang van belenders 
Sprangse voorouders van Maeijke Goijaerts 

DOOR BEREND VAN DOOREN 

Veel genealogen staken hun onderzoek wanneer er geen doop- en trouwboe
ken meer zijn. Dat is niet nodig, omdat er vaak nog vele andere archieven zijn 
waarin veel meer te ontdekken is over voorouders uit een vroegere periode. 
Onderzoek daarin kost wel meer tijd, maar het is ook spannend: elk moment 
kan er iets ontdekt worden wat tot nu toe niemand anders is opgevallen. 

Lukt het niet om aktes te vinden waarin voorouders met hun ouders of an
dere familieleden herkenbaar worden genoemd, dan zijn er nog steeds moge
lijkheden om toch verder te komen. Men moet dan zoveel mogelijk gegevens 
van een voorouder vastleggen en opeens ziet men hoe de vork in de steel zit. 
Combineren en deduceren. ' Belenders van bezit van een voorouder kunnen 
daarbij een belangrijke rol spelen: zie hen niet lichtvaardig over het hoofd. Zij 
speelden een belangrijke rol bij het ontdekken van de voorouders van Maeijke 
Goijaerts. 

De Grote-ofSint-Nicolaaskerk te Sprang 
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Wie was Maeijke Goijaerts? 
Maeijke Goijaerts zal omstreeks 1580/85 geboren zijn, waarschijnlijk in Sprang. Tussen 1605 
en 1610 trouwde ze met Bertram Joosten de Bruijn, die al uit een vorig artikel in Gens Nostra 
bekend is! Bertram overleed vóór 1636, want in dat jaar hertrouwde Maeijke met de we
duwnaar Gheman Fransz. Haar zoon Joost trouwde kort daarna met Neeltje, de dochter van 
Gheman en diens eerste vrouw Maeijke Willems. Op 10 februari 1641 is Maeijke Goijaerts nog 
doopgetuige in Capelle. 

Wijlen J. L. Braber schonk Maeijke als ouders Goijaert Gijsberts en Neeltge Corst Tonisdr.3 

Daarmee zette hij enige kwartierstaatvirussen4 op de wereld, want zij bleken niet haar ouders 
te zijn. Waarom hij hen koos, is niet duidelijk. Mogelijk omdat Jan Goijaert Gijsberts in 1636 
in Vrijhoeve belender was van de weduwe Maeijke Goijaerts?5 Goijaert Gijsberts was twee 
maal getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk met Neeltge Corst Tonisdr had hij drie kinderen die 
volwassen werden: Gijsbert,Jan en Antonis. 6 Uit zijn tweede huwelijk met Neeltge Gijsberts 
was er nog een zoon Gijsbert die 'de jonge' werd genoemd.7In de aktes uit 1628 en 1640 waarin 
zij voorkomen, ontbreekt Maeijke. Zij kan dus geen dochter geweest zijn van Goijaert en 
Neeltge. Wie waren dan wel de ouders van Maeijke Goijaerts? 

Seeffmaker 
Maeijke's vader moest Goijaert heten volgens haar patroniem. Deze naam komt men ook 
tegen als Goden, Govert of Goeijvaert. Er moest dus gelet worden op andere Goijaertskinde
ren die samen met Maeijke of Bertram J oosten werden genoemd. Die bleken te vinden in een 
aantal rekeningen die ten behoeve van weeskinderen waren opgemaakt. Meestal niet de inte
ressantste stukken om in detail door te nemen. Vaak blijft het bij koppensnellen. Maar tussen 
al die inkomsten en -vooral- uitgaven kunnen boeiende posten voorkomen die te maken heb
ben met verwantschap. Zo werd het spoor gevonden dat verder leidde. 

In 1630 bleek Bertram J oosten bloed voogd over de kinderen van Jacob Goverts Seeffmaker. 8 

En in 1626 overhandigden BertromJoosten als bloed voogd en AdriaenJans Kuijer als toezien
der van de onmondige kinderen van Handrick Joosten bij Thoniske Goijaerts hun rekening. 
Er bleek geld ontvangen te zijn van de weeskinderen van Adriaen Goverts Seefmaecker. Aan 
de voogd van de weeskinderen van deze Adriaen was twaalf gulden betaald vanwege het 
versterf van hun grootmoeder, welk bedrag in de boedel van Peeter Thonis Vosch was ge
bleven.9 Op dezelfde dag legde ook Peeter Vosch verantwoording af over de boedel van zijn 
overleden huisvrouw Thoniske Goeijaerts. Aan Maeijcke Goeijaerts, huisvrouw van Bertram 
Joos ten, was door hem twaalf gulden betaald vanwege het versterf van haar moeder Janneke 
Goeijaerts. Aan Maeijcke Thonis, wed. Jacob Goeijaerts, eenzelfde bedrag vanwege het ver
sterf van haar mans moeder Janneke Goeijaerts.10 Er was dus een Janneke geweest, moeder 
van Maeijcke en Jacob Goeijaerts, die zelf ook met de toenaam Goeijaerts werd genoemd, 
zonder verdere toevoeging. In het eerste kwart van de 17e eeuw en daarvoor moet men er dan 
rekening mee houden dat hier niet Goeijaerts dochter is bedoeld, maar dat het ook Goeijaerts 
weduwe lrnn z ijn. D:it l e ek hier het geval. 

Vooral voor 1600 worden vrouwen veel minder met patroniem genoemd, maar vaker met de 
naam van hun man als toevoeging. In dit geval bijvoorbeeld Janneke GoeijaertAdriaens huis
vrouw of weduwe. Vaak wordt dit afgekort als Janneke Goeijaerts. Het is altijd belangrijk te 
letten op de toevoegingen in de akte: staat er dr. of wed. of staat er niets? In het laatste geval 
kan het dan allebei zijn, maar vaak is wed. bedoeld.Na het eerste kwart van de 1r• eeuw neemt 
deze gewoonte snel af, maar tot vroeg in de 18de eeuw ziet men het nog wel eens voorkomen. 
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Janneke had twee dochters: Thoniske en Maeijcke, waarvan de laatste trouwde met Bartrom 
Joosten en Thoniske eerst met diens broer Hendrick Joosten en nadien met Peter Thonisz 
Vosch. Zij bleek in 1605 terug te vinden als Jenneke Godert Ariaens weduwe toen zij aan Jacop 
Goderts en Handrick Joostens een half geseet overdroeg met het halve huis en geboomte, 
onverdeeld met haar kinderen." In een tweede akte van dezelfde datum droegen Marike 
Godertsdr, Adriaen en Jacop Godertsz aan Handrick Joosten hun aandelen over in boven
genoemd geseet, op voorwaarde dat Jenneke Goderts weduwe haar leven lang in de kamer 
zou mogen blijven wonen." Hier werden alle personen uit de rekeningen van 1626 en 1630 

genoemd. Marike was toen blijkbaar nog niet getrouwd met BartromJoosten. 
Jenneke werd bijna 25 jaar eerder één maal met haar patroniem aangetroffen: J enneke Pie

ters. '3 De akte waarin zij zo werd genoemd, bleek de sleutelakte voor nieuwe ontdekkingen. 

Tante Agaat 
Eind 1581 verkochten Jan Gielisz, Pieter Gielisz, Goijaert Ariaens, gehuwd met Jenneke Pie
ters, enJoostJorisz, gehuwd met Heijltken Pieters, aan Ariaen Henricks van Hoeffhun aan
delen in de nalatenschap van hun tante Agata Jans, in leven huisvrouw van Ar iaen van Hoeff. •3 

Ariaen droeg vervolgens aan Jan Gielisz, Peter Dielisz(!), Goijaert Ariaens en Joost Jorisz een 
akker over.'4 Wie was deze Agata en hoe was zij verwant met de erfgenamen? Tien jaar later 
bleek ook Ariaen Henricks van Hoeff overleden. Zijn weduwe Cornelia verdeelde toen diens 
erfenis met de andere erfgenamen van Agata die nu voluit Agata Jan Dielen werd genoemd.15 

De combinatie Jan Dielen of Gielen verwees naar de familie Van Ammeroijen. Eén van de 
erfgenamen was Marieke Wouter Jans weduwe die elders voluit weduwe van Wouter Jans Am
meroijen werd genoemd. '6 In de publicatie Van waar Van Amelrooij? werden alle tien broers en 
zusters van Agata genoemd. Daarbij waren een Peter die zonder vrouw of nakomelingen werd 
vermeld en ook een Gielis met zoons Jan en Pieter.'7 Maar er waren ook zusters van wie niet 
altijd duidelijk was met wie zij getrouwd waren geweest en of zij nakomelingen hadden. Of 
J enneke en Heijlke kinderen waren van broer Peter Jan Gielisz of van een zus van Agata en een 
nog onbekende Peter werd niet meteen duidelijk. 

1 
AgataJans 

X 

Ariaen van 
Hoeff 

1 
1 

Peter Jans 

1 
? 

1 
Wouter Jans 

X 

Marieke N.N. 

1 

1 
GielisJans 

X 

Alit Cornelis 
Henricksdr 

1 
1 

Jan Gielisz Peter Gielisz 

Schema 1: verwanten vanAgata]ans 

Peter Jan Gielisz 
Peter Jan Gielisz (ook wel Peter Jan Dielen genoemd) kwam niet zo veel voor in de archieven. 
Er waren wel aktes te vinden waarin een Peter Jansz werd genoemd, maar het werd dan lang 
niet altijd duidelijk of het om Peter Jan Gielisz ging of om een andere Peter Jansz. Peter Jan 
Gielisz figureerde voornamelijk als belender: in 1552 oostelijk van Lambert Henricx, '8 in 1556 

oostelijk van Dierickske, weduwe van Adriaen Aert Willem Hermans, en haar zoon Aert Adri
aens, '9 in 1561 westelijk van Cornelis Wouters Geijster,'0 in 1565 en 1566 westelijk van AertJo
risz,'' in 1570 oostelijk van Aert Ariaens, nadien Willem Peters Spiegel." Vooral de belending 
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uit 1566 zou een belangrijke rol gaan spelen. Toen verkochten AertJorisz, en Jan Thonisz Pra
ser, mede vanwege zwager Joris Aerts, aan Sebastiaen Gerits een geseet, oost Jacop Michiels, 
west Peeter Jan Dielen. 

Tante Agata liet ondermeer goederen na aan Goijaert Ariaens, gehuwd metJenneke Pieters, 
en JoostJorisz, gehuwd met Heijltke Pieters. Vermoedelijk waren zij zusters en mogelijk de 
kinderen van Peter Jan Gielisz. Joost en Heijltken overleden kinderloos. Hun erfgenamen 
Juetke Joost Sijmonsdr, Neeltke (Joost?) Sijmonsdr, Truijcke Joost Sijmonsdr, Joost Zegers 
en Ariaen Jans Schoen droegen begin 1593 aan Goijaert Ariaens elk hun aandeel over in een 
geseet, geërfd van Joost Jorisz, west Lauris Mertens, oost Ariaen Peters.'3 Dit waren geen 
bekende belenders van Peter Jan Gielisz. Maar Lauris Mertens bleek in 1589 een half geseet 
te hebben gekocht van Sebastiaen Gerits.'4 Die werd in 1566 genoemd als oostelijk belender 
van Peeter Jan Dielen. In 1589 was die belender Goijaert Ariaens. Kortom: Goijaert Ariaens 
kocht aandelen in een geseet van de erfgenamen van Joost Jans. Dit geseet lag oostelijk van 
Lauris Mertens die zijn geseet kocht van Sebastiaen Gerits die in 1566 als belender west werd 
genoemd van Peter Jan Dielen: zie ook tabel 1 aan het slot van dit artikel. Zowel Joost als Goij
aert waren namens hun vrouwen Heijlke en Janneke Peters erfgenamen van Agata Jan Dielen. 
Hieruit kan slechts geconcludeerd worden dat Peter Jan Dielen de schoonvader was van Goij
aert Ariaens. Daarvoor zou veel later nog meer bewijs worden gevonden. 

1 1 
AgataJan Dielen Peter Jan Dielen 

1 
Jenneken 

X 

Goeij aert Adriaens 

1 

"ll l He1J t<en 
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JoostJorisz 

Schema 2: verwantschap Goe·ijaert Adriaens-Agata]an Dielen 

Peters schoonvader 
Wie de schoonvader van Peter Jan Gielisz was, werd niet zomaar duidelijk. Zoals al gezegd 
waren er meerdere personen met de naam Peter Jansz. Zo bleek er in 1539 sprake van een Peter 
Jansz, gehuwd met een Juetke.'5 Zij werd echter in 1552 al als weduwe genoemd.'6 En er was 
een Peter Jans die in 1555 met een Jenneke trouwde, met consent van hun beider kinderen.'7 

Blijkbaar hadden zij allebei kinderen uit een eerder huwelijk. Niet duidelijk is geworden om 
welke Peter het hier gaat. Peter Jan Gielisz werd in 1542 twee maal Peter Jans van Ammer
zoijen genoemd,28 de eerste keer als belender van Ariaen Aerts en Aert Jorisz, belenders die al 
eerder waren opgemerkt. In de tweede akte verkocht Peter een rente waarvoor Joost Jans borg 
werd. DezeJoostJans kocht zelf in 1549 van Peter een rente.'9 En op dezelfde datum beloofde 
Pete r aan J oos t 5 6 Carolusgulden te beta len,3° Drie 1naal d ezelfde p ersoon die aan P e t e r geld 

leent of die borg voor hem staat. Die Joost moest in de gaten gehouden worden. In 1538 bleek 
dat hij de goederen die hij samen had bezeten met zijn overleden huisvrouw Heijlwich had 
gedeeld met zijn kinderen Juetke, Janneke, Thoenke, Anneke, Marike en Aertke.3' De eerste 
opwelling was: Peter Jan Gielisz was de Peter Jans die in 1539 bleek gehuwd metJuetke. Maar 
dat kon niet juist zijn, omdatJuetke al weduwe was in 1552 en Peter Jan Dielisz nog in 1570 als 
belender werd vermeld. Gelukkig bleek er nog een akte te zijn: in 1554 verklaarden de kinde
ren vanJoostJans de nalatenschap van hun vader gedeeld te hebben: AertJoestJans,Joest Sij
mons, gehuwd met Lijsbet Joesten, Peter Jans, gehuwd met Thoenke Joesten, Jacob Willems, 
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Standerdmolen 'Dije Sprancke' aan de Oudestraat 84 te Sprang 

gehuwd met Juetke Joes ten, Adriaen Heijnricks, gehuwd met Jenneke Joes ten, Jacob Gherits, 
gehuwd met Anneke Joesten, en Adriaen Berisz, gehuwd met Marike Joesten.3' Hieruit bleek 
dat Peter Jans gehuwd was met Thoenke J oesten. 

Opnieuw: de belenders 
In 1538 bleek Joost Jansz een geseet te bewonen met zijn kinderen, oost Aert Jorisz c.s., west 
Ariaen Aerts.33 Beide belenders waren geen onbekenden: ze werden in 1542 vermeld als belen
ders van Peter Jans van Ammeroijen, Ariaen Aerts' weduwe in 1556 als belender van Peter Jan 
Gielisz, en Aert Jorisz nogmaals in 1565 en 1566. Daarmee werd duidelijk dat het geseet dat 
eerst door Joost Jansz was bewoond over was gegaan op diens schoonzoon Peter Jan Gielisz. 
Dat werd bevestigd in de 10< penning uit 1543: toen bewoonde Joost Jans een geseet met zijn 
zwager Peter, groot één morgen 11

/ 2 hond, belend Aert Jorisz en Ariaen Aerts, strekkend van 
de Oudestraat zuid tot de erfgenamen van Aert Ariaensz.34 Peter was hierin pas herkenbaar 
dankzij de gegevens uit het rechterlijk archief van Sprang. Na Peters dood ging het geseet 
over op diens dochters en hun echtgenoten en uiteindelijk op Goijaert Ariaens. Voor dit be
wijs bleken nog 1necr a rgu1nenten te vinden. 

Vernoemingen 
Joost Jans was gehuwd geweest met Heijlwich. Hun dochter Thoenke trouwde met Peter Jan 
Gielisz. Zij lieten twee dochters na: Janneke, die trouwde met Goijaert Ariaens, en Heijlke, de 
vrouw van Joost Jorisz, vernoemd naar grootmoeder Heijlwich. Van Goijaert zijn ook twee 
dochters bekend: Maeijcke, die trouwde met Bertram Joosten de Bruijn, en Thoniske, die 
trouwde met Bertrams broer Henrick. Thoniske was vernoemd naar grootmoeder Thoenke: 
zie schema z. 
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JoostJansz 
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Heijltken N.N. 

1 
Thoenke J oosten 

X 
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1 
Adriaen 

1 
Heijltken 

X 

JoostJorisz 

1 
Maeijcke 

X 

Bartrom J oosten 

Schema 3: nakomelingen]oost]ans met gemarkeerd de vernoemde personen 

Resumerend 
In eerste instantie werden slechts summiere gegevens gevonden die wezen op een relatie 
tussen verschillende personen, zoals bijvoorbeeld Agata Jans en Heijlke en Janneke Peters. 
Pas door zoveel mogelijk informatie over hen te verzamelen en het op een rijtje zetten van de 
belend ers werd duidelijk hoe zij verwant waren. En toen die verwantschap duidelijk was, ble
ken de vernoemingen een extra ondersteuning te vormen voor de gevonden bewijzen. 

Peters moeder 
In het boek over Van Amelrooy wordt als moeder van Peter Jans Gielisz een Katherij na van den 
Hoeck Henricksdr genoemd.35 Er wordt niet verwezen naar een bron. Intussen is gebleken dat 
dit niet juist is. Peters vader was wel gehuwd met een Katherijna ofKatelijn, maar die wordt 
nooit als Van den Hoeck of Henricksdr aangeduid. Er woonde in Sprang wel een Katherijna 
van den Hoeck Henricksdr, maar als zij wordt genoemd,36 heet ze nooit huisvrouw of weduwe 
van Jan Gielisz. 

Een eerste aanwij zing voor de moeder van Peter Jan Gielisz werd gevonden in 1526. Toen 
verkochten Tonis Peters, Willem Peters en jonge Jan Dielen aan Peter Wouters elk 1/8 deel van 
een huis en hofstad aan de Nieuwstraat in Sprang.37 Aangezien jonge Jan Dielen en Katherijna 
een zoon Peter hadden en er hier sprake leek van erfdelen, moesten deze personen in het oog 
g ehouden worden. Een b escha dig d e akte uit 15 38, die a l eerd e r was g evond en m aar in eers te 

instantie niet zo helder leek, bleek belangrijke informatie te verschaffen. Op 9 februari van 
dat jaar droegen jonge Jan van Am[ ... ] (deel blad ontbreekt) en Dierick, zijn zoon, en Peter 
Wouters[ .. ] aan Willem Peters elk hun aandelen over in een halve mud rogge jaarlijkse rente 
die Thonis Peters en de al genoemde Willem met hun zus Katelijn van hun moeder erfden, 
waarvan Willem al een derde deel had en een deel was aanbestorven van zijn overleden broer 
Thonis, en waarvan jonge Jan een derde deel had mij [.] het deel van Thonis, zijn zwager, en 
DierickJans de helft van het derde deel van Thonis, en Peter Wouters zijn deel, hem aanbestor
ven van zijn halfbroer Thonis38 Thonis, Willem en hun zuster Katelijn erfden de halve mud 
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rogge van hun moeder. Thonis overleed en diens nalatenschap kwam terecht bij broer Willem, 
die al een derde deel had, en bij jonge Jan, die ook al een derde deel had. Jans zoon Dierick 
bleek eveneens een deel te bezitten en dat maakte de erfdeling onduidelijk. Jan had naast het 
derde deel ook nog een deel dat hij erfde van zijn zwager Thonis. Dit leek een complexe erf
deling. In eerste instantie werd gedacht dat zwager hier schoonzoon betekende en dat delen 
van de rente bij schoonvader Jan Dielisz en zwager DierickJan Dielisz waren terechtgekomen. 
Maar dat is dan geen normale erfdeling. Al snel brak het inzicht door dat Thonis geen schoon
zoon was van Jan Dielisz, maar een zwager in moderne zin. Dat kan niets anders betekenen 
dan dat de Katelijn die met broers Thonis en Willem erfgenaam was van hun moeder de vrouw 
was van Jan D ielisz Ka te lijn heette dus niet Van den Hoeck Henricksdr, maar Katelij n Petersdr. 
In een andere akte was sprake van Wil Peter Willems, Tonis Peter Willems en Jan Dielis.39 Ka
telijns vader heette dus voluit Peter Willems. Maar daarmee was de erfdeling nog niet logisch 
verklaard. Want hoe kwam Dierick, de zoon van Jan Dielisz, aan de helft van een derde deel? 

De oplossing van dit raadsel bleek te vinden in Loon: in 1534 werd schuld bekend aan 
Geertke, weduwe van Thonis Peter Willems, of Dirck Jans van Ameroijen als man en voogd 
van Geertke. 40 De helft van het derde deel van de erfpacht die Thonis tijdens zijn leven bezat, 
had zijn weduwe geërfd en was aan haar tweede man gekomen. De andere helft hadden zijn 
broer, halfbroer en zwager(= tevens Dircks vader) samen geërfd. 

Dit is echter geen oplossing die alle problemen uit de wereld helpt. In Van waar Van Amel
rooy? wordt vermeld dat Jan Dielisz de jonge uit zijn derde huwelijk met Katelijn tien kinde
ren had: Dierick, Gielis, Adriaen, Anna, Peter, Juet, Marike, Agata, Adriaenke en Wouter. Als 
dat juist zou zijn, dan zou DierickJan Dielisz gehuwd zijn met de weduwe van de volle broer 
van zijn moeder. Dat was in die tijd een verboden verwantschapsgraad.4 1 Het is echter niet 
duidelijk op welke bron Van Amelrooijs informatie berust. In 1543 deelden de erfgenamen 
van Jan Gielisz de jonge en diens weduwe Katelijn de nagelaten goederen.•• Daarbij werd niet 
vermeld van welke kinderen Katelijn de moeder was. Maar er staat één zinsnede in de boedel
scheiding waaruit iets is af te leiden: de nakinderen krijgen, behalve het weduwedeel, uit de 
gemeenschappelijke goederen 121/, Carolusgulden 'elck kint tot sevenen toe' . Er blijken dus 
zeven nakinderen te zijn, en geen tien. Dierick wordt meestal als eerste genoemd: hij zal dus 
geen zoon zijn van Katelijn. 

Peter Willems 

Thonis Peters Willem Peters 
X 

GeertkeN.N. N.N. x 

XX 1 
DierickJans van Ammerzoijen 

Katelijn Peters 
XX 

Jan Gielisz vanAmmerzoijen 

1 

1 1 
Peter Jans Gielisz AgataJan Gielisdr 

Schema 4: verwantschap kinderen Peter Willems en VanAmmerzoijen 

Van Jan Gillisz zijn drie vrouwen bekend: Katelijn, die hem overleefde, Marike Goeijaert 
Goeijaensdr, bij wie hij een dochter Lijsbeth had, 43 en Lijsbeth Dircxdr. 44 Zij zal de dochter 
van Dirc Henricx zijn geweest want in 1527 worden de kinderen van jonge Jan Gillisz die hem 
gebleven zijn van Dirc Henricxdr genoemd als belenders. 45 Dierick zal haar zoon zijn geweest, 
vernoemd naar zijn moederlijke grootvader. 
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Jaar West Geseet aan de Oudestraat Oost Noot 

1538 Ariaen Aerts JoistJans AertJorisz 31 

1542 Ariaen Aerts Peter Jans van Ammerzoijen AertJorisz 28 

1556 Dierckske, wed. Ar. Aerts Peter Jan Gielisz 19 

1565 Peter Jan Dielen Jan Lamberrs x Hilleke 21 

-> AertJorisz 

1566 Peter Jan Dielen AertJorisz c.s. 21 
-> Sebastiaen Gerrits 

1570 Aert Ariaens Peter Jan Dielen c.s. 22 
-> Willem Peters Spiegel 

1585 Wouter Jans van Ammeroij Goijaert Ariaens 46 
x Marike Aert Geldens en 
-> Ariaen Peter Heijlke Pieters 

1589 GoijaertAdriaens Sebastiaen Gerrits 24 
-> Lauris Mertens 

1593 Ar iaen Peters erfg.JoostJorisz 1/2 Lauris Mertens 23 
-> GoijaertAdriaens 

1600 Jenneke Goijaert Adriaens -> Lauris Mertens 47 
wed. 

1605 J enneke Goden Adriaens wed. Suffia Lauris Mertens wed. 11 

en kinderen 

1613 Adriaen Peters Langhen Toniske Goijaerts, wed. Hen- de wed. Lauris Mertens 48 
riek J oosten 

Tabel 1: de belenders van Joost Jans en diens nazaten (met _, = overdracht aan) 

Kwartieren van Maeijcke Goijaerts 

1. Maeijken Goijaerts, tr. (1) na 7-5-1605 BertrumJoosten de Bruijn, burgemeester Vrijhoeve 
(1625); otr.(2) Capelle jan. 1636 Gheman Fransz, wedr. Maeijken Willems, bel. Capelle 
10-9-1610, HG-meester Capelle (1628), ouderling ald. (1629-30, 1642-43, 1651-53), overl. 
Capelle (Hogevaart) 8-3-1669, zn. van Frans Geemans en Anneke Tonisdr.49 

2. Goijaert Ariaens, over 1. tussen 23-1-159350 en 21-4-1600,51 tr. 
3. Jenneke Pietersdr, overl. na 7-5-1605. 

6. Peeter Jan Gi eli s z (van Ammeroijen), overl. na 29-4 -1570,S' tr. vóór 2-6 -154251 

7. ThoenkeJoosten. 

12. Jan Gillisz van Ammeroeijen de jonge, gezworene Sprang 1505, overl. tussen 2-5-1541 en 
3-6-1542,54 tr. (1) Lijsbeth Dirc Henricxsdr; tr. (2) Marike Goeijaert Goeijaertsdr; tr. (3) 

13. Kathelijn Peter Willemsdr, overl. vóór 7-3-1557.55 

14. Joost Jan Goeijaerts, heemraad Sprang (1512-27), kerkmeester (1515),56 deken OLV Sprang 
(1520 ),57 over 1. tussen 22-10-1549 en 2-4-1554,58 tr. (1) N.N.; tr. (2) circa nov. 151059 
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15. Heijlwich N . N., wed. Willem Gherits, overl. tussen 11-1529 en 10-8-1538.60 

24. Gielis Jansz van Ammeroeijen, brouwer,61 heemraad Sprang (1475, 1480-81, 1483, 1485, 

1490-91, 1498, 1500, 1504-1508), kerkmeester (1499 ),6' over 1. tussen 12-3-1520 en 10-1-1523,63 

tr. 

25. Lucia Arien J ansdr, over 1. na 3-5-1530. 64 

28 . Jan Goeijaerts, heemraad Sprang (1483, 1485), overl. tussen 26-2 en 4-12-1509;65 tr. (2) Lijs

beth Henricksdr;66 tr. (1) 

29? Heijlwich Heijnric Maeszdr, over 1. vóór 28-3-1486.67 

- 28-3-1486: Jan Goeijaerts, wedr. Heijlwich Heijnric Maeszdr en Joest, Jans voorschreven zoon als 
voogd van zijn broers en zusters, delen de goederen. Jan behoudt het geseet waar hij woont en 
alle goederen in Sprang en de moer die hij kocht. De kinderen krijgen acht geerden in Capelle en 
het hooiland in Besoijen. Jan behoudt de roerende goederen en moet de kinderen daarvoor 100 
schild uitreiken. 

- 4-12-1509: Lijsbeth Jan Goeijaerts wed. ter eenre, en J oest Jans, Goeijaert Jans, Thon is Jans, J acop 
Roelofs, Jan Loer Jans, Ar iaen Jans, Peter Jans, HeijlkeJans en Aenke, hun zuster, erfgenamen van 
Jan Goeyaerts, delen diens nalatenschap. Lijsbeth behoudt drie stukken erf.65 

57. Marij Goeijaerts (wed.?), overl. vóór 1-1-1477.68 

- maandag voorjaarsdag 1477: Jan Goeijaerts, Wouter [Maesz], gehuwd met Mergriet, Aert Gel
dens, gehuwd met Ariaen, en Kathelijn Goeijaerrs hebben afstand gedaan van de nalatenschap 
van Mar ij Goeijaerts, hun moeder, ten behoeve van Lambert en Goeijaert Goeijaerts. 

Afkortingen 
GAW = gemeente-archief Waalwijk 
NA = Nationaal Archief te Den Haag 
Ra = rechterlijk archief 
RAT = regionaal archief Tilburg 
StH = Staten van Holland voor 1572 

Noten 
1. Zie: H.M. Kuypers, 'Combineren en dedu

ceren. Genealogisch onderzoek in de 16' en 
begin 17' eeuw in Bergambacht', in: Ons Voor
geslacht 53 (1998), pag. 545-578. 

2. B. van Dooren, 'De patroniemenval, of hoe 
Bertram de Bruijn aan zijn naam kwam', in: 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 417-427. 

3. Kwartierstaat Braber-Vos (Dreischor 1983), 
kwartieren 6274 en 6275. Helaas kwam de 
DVD Middeleeuws vlechtwerk in december 
2011 ne t te v roeg uit: de juis te vooro ude rs 
van Bertram Joosten zijn daarop wel correct 
overgenomen, maar die van Maeijke Goij
aerts zijn onjuist en ontleend aan Braber. 

4. Zie voor de uitleg van dit begrip: B. van Doo
ren, 'Brabantse kwartier(staatviruss)en. Eni
ge opmerkingen bij de genealogie Kamp', in: 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 156-171. 

5. GAW, ra Vrijhoeve 15, fol. 119v. 
6. GA w, ra Zuidewijn 13, fol.102v (15-11-1628). 
7. GAW, ra Capelle 63, fol. 72 (14-8-1640). 
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8. GAW, ra Sprang 55, fol. 243. 
9. GAW, ra Sprang 54, fol. 106v. 

10. Idem, fol.104v. 
11. GAW, raSprang49,fol.76. 
12. Idem, fol. 76v. 
13. GAW, ra Sprang 47, fol. 34v. 
14. Idem, fol. 35. 
15. Idem, fol.151 v, 153v, 155v. 
16. GAW, ra Capelle 58, fol.106. 
17. P. van Amelrooij, Van waar Van Amelrooij?, 

z .pl. z.jr .• pag. 2 06 e n 2 11-

18. GAW, ra Sprang 43, fol. 226v. 
19. GAW, ra Sprang 46, fol. 37, 66v. 
20. Idem, fol. 158v. 
21. Idem, fol. 234v, 243. 
22. Idem, fol. 264v. 
23. GA w, ra Sprang 47, fol. 167. 
24. Idem, fol. 134. 
25. GAw,raSprang45, fol.49. 
26. GAW, ra Sprang 43, fol. 228. 
27. Idem, fol. 257. 



28. GA w, ra Sprang 45, fol.121v, 136. 46. GAW, ra Sprang 47, fol. 63v. 
29. GA w, ra Sprang 43, fol. 174. 47. GA w, ra Sprang 48, fol.10. 

30. GA w, ra Sprang 71B, fol. 50v. 48. GA w, ra Sprang 50, fol. 62. 
31. GAW , ra Sprang 45, fol. 57v. 49. GAW, ra Capelle 61, fol. 260. 
32. GA w, ra Sprang 43, fol. 257. 50. GA w, ra Sprang 47, fol. 167. 
33. G A w, ra Sprang 45, fol. 57v. 51. GAW , ra Sprang 48, fol.10 . 
34. N A, StH 374, fol. 1. 52. GA w, ra Sprang 2. 
35. Zie noot 17, pag. 205. 53. GA w, ra Zuidewijn 7, fol. 83v. 
36. Zie GA w, ra Sprang 43, losse akte bij fol. 54. GA w, ra Sprang 45, fol. 95 en 148v. 

53/54, fol. 90, fol.146v-149v, fol.159v, fol. 201, 55. GA w, ra Sprang 46, fol. 63v. 
ra Sprang 45, fol. 118, 120, ra Sprang 46, fol. 56. GAW , ra Sprang 42, fol.141v. 
35, ra Sprang 71, fol. 65, 65v, NA, StH 794, fol. 57. Idem, fol. 178. 
2V. 58. GA w, ra Sprang 43, fol.174 en fol. 257. 

37. GA w, ra Sprang 44, fol. 7v. 59. GA w, ra Sprang 42, fol.117v. 
38. GA w, ra Sprang 45, fol. 2. 60. GAW, ra Sprang 44, fol. 12 (slecht leesbaar) en 
39. GA w, ra Sprang 71A, 22-4-1531. ra 45, fol. 57v. 
40. RAT, ra Loon 55, fol. 204. 61. GA w, ra Sprang 42, fol. 108v: hij en zijn 
41. Zelfs in na-reformatorische tijden speelde vrouw testeren en vermaken elkaar onder-

dit nog een rol: op 17 mei 1638 vroegen Cor- meer het huis met 'brougetou' (= brouwerij-
nelis Michiels en Aentken Geldens het ge- gereedschap). 
recht om toestemming voor hun huwelijk 62. GAW, ra Sprang 42, fol. 76. 
aangezien Aentken weduwe was van de oom 63. Idem, fol. 175v en 191. 
maternel van Cornelis (GAW, ra Capelle 63, 64. GA w, ra Sprang 44, fol. 27v. 
fol. 45). 65. GA w, ra Sprang 42, fol. 109v en 112 (slecht 

42. G A w, ra Sprang 43, fol. 41. leesbaar). 

43. G A w, ra Sprang 42, fol.179v, 190v. 66. Idem, fol. 115v. 

44. Idem, fol. 109. 67. Idem, fol. 43v. 
45. Idem, fol. 213. 68. Idem, fol. 4v (slecht leesbaar). 

GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Notities terugvinden 
DOOR W.J. SCHOLL 

Voor mijn genealogische onderzoek moet ik op verschillende plaatsen zijn, die ik bovendien 
met ruime tussenpozen bezoek. Bij elke plaats of elk archief heb ik van die kleine 'weetjes' die 
ik soms genoteerd heb, maar helaas vaak ook niet. In dat laatste geval moet ik het opnieuw 
uitzoeken en in het eerste geval .. . vaak ook, want: waar is die notitie? Het gaat om allerlei 
zaken waarvan ik ooit dacht 'handig om te onthouden' en later 'hoe was dat ook al weer?' On
langs kreeg ik een idee, niet wereldschokkend, maar toen ik het aan wat vrienden voorlegde, 
was dat voor hen toch een eye-opener. 
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Voortaan maak ik al die losse notities in één tekstbestand, voor elke plaats een ander. In 
de loop van tijd wordt zo'n bestand, door het aanvullen van bestaande en het toevoegen van 
nieuwe notities, groter en dreigt het zijn doel voorbij te schieten: het aantal losse notities 
wordt zo groot, dat daarin zoeken nu zelf een opgave wordt. Het enige verband tussen al die 
notities is immers dat ze bij die plaats horen. Bovendien weet ik niet meer wat soort zaken ik 
allemaal genoteerd heb, waardoor ik een aantekening maak over zaken waarvan ik al eerder 
een notitie heb gemaakt. Ik voorzie nu elke notitie, eventueel groep van notities, van een titel. 
Op de eerste pagina tik ik onder elkaar die titels en maak daarvan hyperlinks, als volgt: 

WordPerfect Xs 
1. Selecteer de titel boven de notitie; 
2. Ga via Tools naar Bookmark; 
3. Kies in het Bookmarkmenu voor Create; 
4. In het venster staat onze geselecteerde titel 

dus klik op OK; 
5. Ga naar de eerste pagina, waar u de titels on

der elkaar hebt staan; 
6. Selecteer de titel waarvoor u zojuist een 

Bookmark hebt gemaakt; 
7. Ga via Tools naar Hyperlink; 
8. Klik op het pijltje achter het venster Book

mark; 
9. Klik in de lijst van de door u gemaakte book

marks op de gewenste titel; 
10. Klikken op de nieuwe hyperlink en u springt 

naar de gewenste notitie. 

MSWord 
1. Selecteer de titel boven de notitie; 
2 . Ga via Invoegen naar Bladwijzer; 
3. Type in het venster Bladwijzernaam de titel; 
4. Vervang eventuele spaties door_ (een 'un

derscore') en klik op Toevoegen; 
5. Ga naar de eerste pagina, waar u de titels on

der elkaar hebt staan; 
6. Selecteer de titel waarvoor u zojuist een 

Bladwijzer hebt gemaakt; 
7. Ga via Invoegen naar Hyperlink; 
8. Kies voor Plaats in dit document; 
9. Klik in het venster op de gewenste bladwij

zer en daarna op OK; 
10. CTRL + Klikken op de nieuwe hyperlink en u 

springt naar de gewenste notitie. 

Door de kleur is te zien van welke titels op de eerste pagina een hyperlink is gemaakt. Het is 
niet nodig om bij elke notitie een extra hyperlink te maken om terug te springen naar pagina 
één, de toetscombinatie CTRL - Home zorgt daar immers voor. Voordeel is dat u zich niet 
meer hoeft te bekommeren om de volgorde van de notities en dat de titels op pagina één, fei
telijk de inhoudsopgave, altijd door selecteren en sorteren in alfabetische volgorde zijn te zet
ten. Aanvullen van bestaande notities kan zonder probleem omdat de hyperlink niet verwijst 
naar een paginanummer maar naar een titel. Nieuwe notities kunnen gewoon aan het eind 
toegevoegd worden en zijn, wanneer voorzien van een titel via bovenstaande handelingen, 
eenvoudig terug te vinden. Desgewenst kunnen ook nieuwe notities tussen andere ingevoegd 
worden. Dat het deel daarna dan opschuift is geen enkel probleem meer, als u het procedé 
maar volgt van 'titel geven en hyperlink maken'. 

Voorbeelden van titels die ik heb gebruikt: 
• DTB (van welke jaren zijn ze aanwezig in verband met hiaten); 
• STADSBESTUUR(hoe was dat in de loop der jaren ingericht, aantreden van nieuwe schepe

nen e.d.); 
• JAARTALLEN (een kort lijstje met voor die plaats belangrijke jaartallen zoals bezetting, 

stadsbrand); 
• STRATEN ( een lijstje van straatnamen uit het verleden met de huidige naam). 

Het is ook mogelijk om een hyperlink te maken naar een ander bestand op uw computer. 
Bijvoorbeeld bij STADSOMVANG heb ik als notitie een korte uitleg over de uitbreiding van 
de stad in de loop der jaren en daarin een verwijzing/hyperlink naar een uitgebreid artikel 
daarover elders op mijn harde schijf. 

Tot slot: het tekstbestand natuurlijk wel onder een handige naam en op een logische plaats 
van de harde schijf opslaan! 

Gens Nostra 67 (2012) 71 



Het portret van ... 1 

[Johann Christoph Auener en 
Pleuntje Timmer] 

DOOR R. VAN DER ROEST 

Johann ChristophAuener, geb. Mühlhausen (Duitsland) 2-7-1788, slager, over 1. Amsterdam 10-8-

1865, zn. van Johann Jeremias Auener en Susanne Catharina Korinn, tr. Amsterdam 25-6-1823 

Pleunt_je Timmer, geb. Amsterdam 30-11-1799, overl. Amsterdam 10-11-1871, dr. van Willem Tim
mer ( 1763-1841), schipper, en Sij tje Veenman ( 1764-1835 ). ' 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1823 en 1845 te Amsterdam zeven jongens en acht meisjes gebo
ren, waarvan er zeven voor hun vierde verjaardag zijn overleden. 

Beide foto's zijn tussen 18643 en 1865 gemaakt door W.C. Kuijer, Rozengracht tussen de 1c en 
2c Bloemdwarsstraat 00455 te Amsterdam. De hier afgebeelde personen zijn de betovergroot
ouders van de echtgenote van de auteur. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie:www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. R. van der Roest, 'Kwartierstaat van der Roest/Wijnands', in: Amsterdams jubileum Kwartierstaten

boek, deel 4, Amsterdam 1998, pag. 149-157, nummers 56, 57, 11z, 114 en 115. 
3. Op de achterzijde van de foto van hun zoon en schoondochter Cornelis Auener en Elisabeth Cle

mentiaJosephina Daane is vermeld dat de fotograafW.C. Kuijer & Zonen is opgericht in 1864. Bei
de foto's kunnen dus worden gezien als vroege foto's van deze fotograaf omdat Johann Christoph 
Auener in 1865 is overleden. 
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Het portret van ... 1 

[ Cornelis Auener en 
Elisabeth Clementia Josephina Daane] 

DOOR R . VAN DER ROEST 

Cornelis Auener, geb. Amsterdam 9-10-1833, slagersknecht, overl. Amsterdam 5-5-1912, zn. van 
Johann Christoph Auener (1788-1865), slager, en Pleuntje Timmer (1799-1871), tr. Amsterdam 
16-5-1866 Elisabeth Clementia Josephina Daane, geb. Amsterdam 28-2-1835, overl. Amsterdam 
22-5-1907, dr. van Joannes Daane, schrijver aan het bureau van het Gouvernement N.H., deur
waarder, en Maria Johanna Guichenon de Chastillon.Z 

Uit dit huwelijk is op 1 juli 1868 te Amsterdam een zoon geboren, Cornelis Willem Jacobus. 
Hij is pakhuisknecht en overlijdt aldaar 22 mei 1948 en trouwt aldaar 18 juli 1894 met Johanna 
Wilhelmina Ristjouw (1868-1929), dochter van Johannes Franciscus Ristjouw en Johanna 
Kiefer. 

In de familie was bekend dat Cornelis Auener in de slagerij van zijn vader een ongeluk heeft 
gehad bij het pekelen van vlees waarbij hij zoveel pekel in zijn gezicht gekregen heeft dat hij 
zijn gezichtsvermogen daarbij heeft verloren en dat is ook wel zichtbaar op deze foto. Zijn 
huwelijksakte in 1866 heeft hij nog zelf ondertekend maar bij de geboorteakte van zijn enige 
zoon in 1868 staat verm eld , ' lrnnnend e de vader wegens ongesteldheid aa n de oogen niet 
schrijven' . 

De foto is rond 1896 gemaakt door W.C. Kuijer & Zonen, Westermarkt 19 te Amsterdam. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie:www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. R. van der Roest, 'Kwartierstaat van der Roest/Wijnands' , in: Amsterdams jubileum Kwartierstaten

boek, deel 4, Amsterdam 1998, pag. 149-157, nummers z8 en 29 en R. van der Roest, 'Met een dochter 
en een leugentje naar Haarlem', in: Gens Nostra 53 (1998), pag. 509-510. 
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Drie huwelijken te Rietwijkeroord in 1811 

DOOR L. M. VAN DER HOEVEN 

Bij een bezoek aan het toenmalige Historisch Archief Amstelveen, vond ik de onderstaande 
akten. Twee akten dateren van voor en de derde van na de invoering van Burgerlijke Stand. 
De burgerlijke gemeente Rietwijkeroord heeft kort bestaan: een half jaar. In 1812 werd deze 
gevoegd bij Nieuwer-Amstel, het voorloper van het huidige Amstelveen. Inmiddels berusten 
de archieven van de gemeente Amstelveen bij het Stadsarchief Amsterdam. 

1-3-1811: Rutgher van Elven, j.m. onder Amstelveen en Jannetje van der Woerdt, j.d. onder 
Rietwijkeroord. 

25-4-1811: Reinier Pouw, landbouwer 28 jaar, geboren onder Hazerswoude, wonende te Am
sterdam, meerderjarige zoon van wijlen Bastiaan Pouw en Cornelia Ver bij, 

huwt Cornelia van Grieken, 29 jaar, geboren onder Amstelveen, wonende te 
Rietwijkeroord, meerderjarige dochter van wijlen Jan van Grieken en Weintje Wil
lem de Boer. 

4-9-1811: Gerrit Schutter, wedn. oud 45 jaar, geboren Kamerik, wonende te Rietwijkeroord, 
landbouwer, zoon van wijlen Jan Schutter, en wijlen Hendrica van Amerongen, in
dertijd echtelieden, wonende te Kamerik, 

huwt Cornelia Veelenturf, meerderjarige dochter oud 27 jaar, geboren Nieuw
koop, wonende te Rietwijkeroord, dochter van Gerrit Veelenturf, dochter van wijlen 
Gerrit Veel en turf en Gerritje Honcoop, echtelieden, wonende te Kamerrijk. 

In tegenwoordigheid van Jan Veelenturf, broeder van de bruid, wonende te Kame
rik,Janus Reerink, wonende te Nieuwer Amstel, Goze de Waal, wonende te Rietwij
keroord, en Cornelis van Beijeren, mede wonende te Rietwijkeroord. 

Huwelijksbijlagen Schutter-Veelenturf 
• ged. Nieuwkoop (Rooms-Katholiek) 16-12-1784, Cornelia, dr. van Gerrit Veelenturf en Ger-

rigie Honcoop (getuigen Gerrit Zuijdervelt en Cornelia Veelenturf). 
• begr. Kamerik 11-7-1811 Geijsje van Kooten, huisvrouw van Gerrit Schutter (in de kerk). 
• begr. Kamerik 24-6-1807 Hendrijntje van Amerongen, weduwe van Jan Schutter. 
• ged. Kamerik 9-11-1766 (Rooms-Katholiek) Gerrit, zoon van Jan Schutter en Hendrikje van 

Amerongen, echtelieden in Oud-Kamerik, get. Truijgje van Amerongen. 
• begr. Kamerik 18-9-1806 Jan Schutter (in de kerk). 
• begr. Kamerik 14-1-1806 Gerrit Veelenturff (in de kerk). 

Vrunden 
DOOR ANJE G. BOUSEMA-V ALKEMA 

Bij mijn eigen familieonderzoek, maar ook bij het transcriberen van oude oorkondes en aktes, 
ben ik vaak het woord vrunden tegenkomen.Jaren geleden ben ik er zelf achter gekomen wat 
de betekenis van dit woord is, maar ik merk dat in vele publicaties dit woord verkeerd vertaald 
wordt, waardoor deze onderzoekers veel informatie zijn misgelopen. Zo heb in het afgelopen 
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jaar twee personen, die historische stukken gepubliceerd hadden, waarvoor zij wel enige ge
nealogische gegevens van rond 1550 nodig en gezocht hadden, geïnformeerd over het feit dat 
zij het woord vrunden verkeerd vertaald hadden, waardoor ze helaas belangrijke informatie 
hadden gemist. Zij waren beiden erg blij met mijn opmerking want er werd aan beide stuk
ken nog verder gewerkt en het voegde direct iets toe aan hun onderzoek. 

Het is heel begrijpelijk dat het woord vrunden meestal vertaald wordt als vrienden, maar 
dat betekent het niet! Het betekent familie of verwanten en daarin zit nu de waarde voor 
ons genealogen, want met familie kunnen we verder zoeken naar verwanten. Soms kom je 
tegen vrundenraad, betekent familieraad. Of je vindt drie persoonsnamen genoemd, zijnde 
vrunden van vaders zijde, dan heb je opeens drie familienamen van vaders zijde erbij . Of het 
woord bloedfrund dat bloedverwant betekent. Een ezelsbruggetje om het in de toekomst te 
onthouden is dit: vrienden hebben geen zeggenschap over de financiële zaken van de familie, 
bijvoorbeeld wanneer iemand gaat trouwen, of wanneer er een erfenis verdeeld moet worden, 
hierover kunnen alleen verwanten beslissen die wel zeggenschap over de financiële zaken 
hebben. Omdat ik deze verkeerde vertaling zoveel tegengekomen ben, dacht ik ga het eens 
aan onze verenigingsgenealogen vertellen, misschien heeft u er iets aan. 

Bij de kwartierstaat van Jan Hendrik Kraaijkamp (1925-2011) 

Johnny Kraaykamp werd op 19 april 1925 geboren als Jan Hendrik Kraaijkamp in een gezin 
met een broer en twee zussen. Zijn geboortehuis stond in Amsterdam, aan het Kadijksplein. 
Kort daarna verhuisde het gezin naar de Kinkerbuurt, waar Johnny het grootste gedeelte van 
zijn jeugd doorbracht. Vader Willem verdiende aanvankelijk de kost met een groente- en 
fruitzaak. Op een onfortuinlijk moment werd hij door zijn eigen kar overreden en kon niet 
meer werken. Het gezin Kraaijkamp was nu aangewezen op de steun, maar moeder Adriana 
werkte stiekem bij . (Het Parool 6 juni 2005 ). 

Johnny Kraaykamp vormde jaren een duo met Rijk de Gooijer. 
Zie verder bijvoorbeeld: www.familyaffairs.nl/UK/FamousData/KraaijkampSr.html. 

Johnny Kraaijkamp (rechts) met Rijk de Gooijer 
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geb. Den Helder 20-2-1838 geb. Haarlem 18-11-1839 geb. Amsterdam 19-1-1839 geb. Amsterdam 14-5-184 
over!. Amsterdam 16-2-1899 overl. Amsterdam 22-10-19 

tr. Amsterdam 3-10-1866 

over!. Amsterdam 21-9-1913 over!. Amsterdam 10-1-1903 

tr. (1) Amsterdam 18-5-1864 

WILHELMUS 
KRAAIJKAMP 

machinist 

4 

ALIDA MAGTILDA 
SNIJDERS 

geb. Amsterdam 13-8-1869 geb. Amsterdam 10-12-1867 
over 1. Amsterdam 18-4-1945 over 1. Amsterdam 3-5-1937 

tr. Amsterdam 15-3-1899 

WILHELMUS (WILLEM) KRAAIJKAMP 

los werkman, marktkoopman 

geb. Amsterdam 17-3-1900, over 1. Amsterdam 20-4-1956 
tr. Amsterdar 

JAN HENDRIK (JOHNNY 
geb. Amsterdam 19-4-1925, acteur, zanger, over 1. Laren (NI 

Elisabeth Riemada (Rim) Panhuijsen (Sartori), geb. Amsterda1 
Franciscus Panhuijsen en Elisabeth Sartori; tr. ( 2) Amsterda1 

geb. Amsterdam 25-4-1948, danseres; tr. (3) Amsterda1 
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24 25 26 27 28 29 30 31 

JAN MARIA N.N. ANNAMARIA ABRAHAM ANNAMARIA ARIE CORNELIA 
KLUPPER GROENEVELD PRECHT SCHU(T)SSELER GEERTRUI] VAN VELSEN BLOM 

BUIJSMAN 
n. van Jan Hen- dr. van Abram dr. van Johan zn. van Adam dr. van Hendrik zn. van Gerrit van dr. van Andries 
.rik Klu pper en Groeneveld en Fredrik Rudolf Schusseler en Buijsman en Velsen en Hen- Blom en Eli za-
: hristina Otter Johanna Cramer Precht en Maria Elisabeth Storm ReginaAnna drika Bouw(e) beth Kemp 

Francisca Oos- Hooge boom 
tenrijk 

:rijkij zermaker tabakswerker naaister molenaar 

ged. Amsterdam 
(r.-k. Op her ged. Amsterdam ged. Amsterdam :b./ged. Anmer- geb./ged. Amsrer

!am (Ev. Luth. ) dam (Westerkerk) 
20/21-12-1798 14/23-11-1800 
·erl. Amsterdam over!. Amsterdam 

30-8-1872 

Kui perspad)24- (N ieuwe Kerk) (Wesrerkerk) 
10-1802 14-10-1781 3-1-1783 

over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam 
16-3-1837 

ged. Dordrecht 
22-8-1777 

over!. De Mijl 
29-6-1838 

ged. Dordrecht 
9-6-1781 

over!. Dordrecht 
2-3-1848 

er. Amsterdam 7-8-1822 rr. Amsrerdam 4-10-1815 otr./tr. Dord recht 20-3/5-4-1800 

13 4 ~ 

ABRAHAM 
KLOPPER 

strijkijzermaker, 
werkman 

MARIA FREDERIKA/ 
FRED ERICA PRECHT 

ABRAHAM{JAN)HEN- ADRIANAVANVELSEN 
DRIK SCHUTSSELER 

schoenmaker 

geb.DeMijl 
(later gem. Dubbeldam) 

geb. Amsterdam 16-8-1817 24-2-1824 5eb. Amsterdam 8-4-1832 geb. Amsterdam 26-7-1833 
, er!. Amsterdam 7-12-1879 over!. Amsterdam 23-5-1903 

tr. Amsterdam 20-7-1859 

over!. Amsterdam 3-1-1884 over!. Amsterdam 2-2-1901 

tr. Dordrecht 12-9-1849 

WILLEM 
KLUPPER 

JOHANNA ADRIANA REGINA 
SCHUTSSELER 

stratenmaker tr. (1) Amsterdam 12-2-1890 FredrikJacob van Wulften 

geb. Amsterdam 30-7-1870 geb. Amsterdam 7-5-1861 
over 1. Amsterdam 26-1-1945 overl. Amsterdam 4-12-1930 

tr. Amsterdam 18-11-1896 

ADRIANA KL UPPER 

geb. Amsterdam 20-11-1902, over 1. Amsterdam 8-10-1952 
22-3-1922 

KRAAIJKAMP 
17-7-2011, tr. (1) Amsterdam 18-8-1953 (gescheiden 1966) 

23-3-1933, secretaresse, schrijfster, dr. van Johannes 
6-6-1967 (gescheiden 16-12-1969) Tilly Jolanda van Duijkeren, 
4-3-1974 (gescheiden) Mai Lun Lee, toneelspeelster 

Samengesteld door Hanncn Snel,ArieJan Stasse en Frans Thorissen 
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Het portret van ... 1 

(Dirk van der Roest en 
Gerdina Maria Vellekam p] 

DOOR R. VAN DER ROEST 

Dirk van der Roest, geb. Amsterdam 25-3-1845, stukadoor en vanaf 1883 eigenaar van her door 
zijn vader in 1837 opgerichte stukadoorsbedrijf G. van der Roest, overl. Amsterdam 7-9-1898, 
zn. van Geurt van der Roest, stukadoor, en Johanna van Bronkhorst, tr. Amsterdam 17-2-1875 
Gerdina Maria Vellekamp, geb. Amsterdam 20-8-1839, overl. Amsterdam 8-2-1917, dr. van Jan 
Adam Vellekamp, kantoorbediende, visiteur, en Gerdina Maria van der Meer. 2 

Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam twee kinderen geboren: 
1. Gerrit van der Roest, geb. 8-4-1876, stukadoor, aannemer, makelaar, overl. Amsterdam 

1-2-1928, tr. Amsterdam 21-2-1901 Margaretha Rebekka van Zweden (1878-1951), dr. van 
Johannes Cornelis van Zweden en Rebekka Wilhelmina Hillenius. 

2. Gerdina Maria van der Roest, geb. 28-8-1880, overl. Hilversum 5-1-1958, tr. Amsterdam 
17-1-1907 Hermen Jan van Steenis (1872-1913), metaalslijper, zn. van Dirk van Steenis en 
Helena Maria Linkenhof. 

De linkerforo is rond 1895 gemaakt door Photographisch Gezelschap, Singel 470, Amsterdam 
en de rechterfoto is rond 1900 gemaakt door M.H. Laddé, Nieuwendijk 57-59, Amsterdam. 

Noten 
1. Voor bij2onderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. R. van der Roest, 'Kwartierstaat van der Roest/Wijnands', in: Amsterdams jubileum Kwartierstaten

boek, deel 4, Amsterdam 1998, pag. 149-157, nummers 16 en 17. 
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Het portret van ... 1 

[Jan Evert van der Roest 
en Johanna Maria Selling] 

DOOR R. VAN DER ROEST 

Jan Evert van der Roest, geb. Amsterdam 19-5-1849, stukadoor, overl. Amsterdam 8-4-1929, zn. 
van Geurt van der Roest (1812-1883), stukadoor, en Johanna van Bronkhorst (1810-1894), tr. 
Amsterdam 25-6-1873Johanna MariaSelling, geb. Amsterdam 23-11-1847, over 1. Amsterdam 20-

3-1920, dr. van Hendrik Selling (1822-1908) en Johanna Maria Fink (1822-1893). 

Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam, tussen 1874 en 1891, vijf jongens en vier meisjes geboren, 
waarvan er vier jong zijn overleden. 

Beide schilderijen van circa 1918/1919 zijn van de hand van de kunstschilder Jan Daniël Bout 
(1891-1965)' die op 12 juli 1916 te Amsterdam trouwde met de jongste dochter Hendrika van 
der Roest (1891-1970). De schilderijen van Bout zijn na het overlijden van zijn vrouw in 1970 
geschonken aan het Stedelijk Museum te Alkmaar waar ze zich in depot bevinden.' 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, 1969, pag. 147 en P. M.J. Jacobs, 

Beeldend Nederland biografisch handboek, 1993, pag. 164. 
3. Met dank aan het Stedelijk Museum Alkmaar (kenmerk CK/MdB/2011-133/121.3, d.d.14-3-2011). 
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Soldaten in dienst van Oranje in de zeventiende eeuw 
( te Sempse tussen 1673 en 1697) 

ROGER VAN KERCKHOVEN 

Tussen de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Negenjarige Oorlog (1688-1697) verbleven 
in de Zuidelijke Nederlanden vaak soldaten uit het leger van de Prins van Oranje. Daarvan 
lag een piek tijdens de overgang van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1651-1672) en het 
tijdvak van Willem III van Oranje.' 

Uit de parochieregisters blijkt dat de dorpen waar de soldaten verbleven, zorgvuldig wer
den uitgekozen. Sint-Pieter Sempse (nu Zemst), was toen een van die dorpen. Blijkbaar had 
die parochie voldoende voedseloverschotten om een deel van het leger te onderhouden. An
derzijds had de ligging, grenzend aan de stad Mechelen, meegespeeld in de keuze. Uit mijn 
studie van de registers bleek dat het geen troepen waren die bij toeval door Sempse trokken. 
De soldaten verbleven een lange tijd in de parochie. Daarbij drong de vraag op: Waarom in 
Sempse? De opgesomde argumentatie was te zwak om hun verblijf te verklaren. Een sluitend 
antwoord op die vraag, kon ik niet hard maken. Nochtans zijn er verklarende redenen. 

Sempse was een dorp waar ook Spaanse soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog, zich gevestigd 
hadden! De Prins van Oranje bezat een bos in Sempse: het Boeckhout Bos,3 ooit eigendom 
van het geslacht Berthoud of de heren van Grimbergen, van de tak Nassau.• Die binding is tot 
vandaag gebleven. Nu nog draagt koningin Beatrix de titel 'Vrouwe van Grimbergen' .5 

P.C. Hooft was eveneens verbonden met Sempse. Misschien was dat het argument dat het 
meeste gewicht in de schaal legde. Zijn tweede huwelijk met weduwe Leonora ( ook Eleonora 
en Helionora) Helman was een verstandshuwelijk. Leo no ra kwam uit een schatrijke Antwerp
se koopmansfamilie. Leonora had een ambtenaar nodig om haar erfenisrechten te verdedi
gen. In die erfenis zat een majoraat6 dat zij trachtte binnen te rijven. De processen daarover 
werden gevoerd in Antwerpen en Brussel. Tijdens het verloop van de processen verbleef 
Hooft meermaals op het kasteel Releghem in Sempse. De reden daarvan lag voor de hand: de 
heer van de heerlijkheid Releghem, Livio Invrea, was gehuwd met Anna Maria Helman. Het 
kasteel Releghem was hun buitenverblijf, het echtpaar woonde op de Meir in Antwerpen.7 
Blijkbaar had Hooft grote invloed op Livio. Uit de contacten besloot Livio om het Muiderslot 
te imiteren en de naam van het kasteel te veranderen in Savants. 

Sempse, Savants april 1676(kopie van de tekening van Constantijn Huygens) 
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De relatie met de Noordelijke Nederlanden werd versterkt door Constantijn Huygens jr. 
Hij was secretaris van Prins Frederik Hendrik en Willem III. In die functie diende hij de troe
pen van Oranje te volgen. Constantijn verbleef, soms met de prins, op het kasteel Savants, 
waarvan hij een tekening maakte. 

De parochie registers van Sempse8 

De parochieregisters van Sempse verschillen van die uit het omliggende; er staan duidelijk 
meer aantekeningen in. Dat had te maken met het ontwikkelingspeil van de pastoors. Door 
de inkomsten van de pastoors te koppelen aan die van de opbrengsten van de tienden, waren 
de vacante plaatsen in dergelijke parochies begeerd. Hoewel er een 'concours' werd gehouden 
op het bisdom, bleek de afkomst een rol te spelen. Die plaatsen kwamen toe aan ontwikkelde 
priesters van rijke afkomst. Anderzijds was de houding van de pastoor van Sempse, tegenover 
de soldaten, verschillend van die van zijn collega's. De officieren, meestal 'kapitein' geheten, 
verbleven bij de voorname pachters in het centrum. Voor hen had de goedgevulde wijnkelder 
van de pastoor een grote aantrekkingskracht. 

Met mijn informatie kan ik niet aantonen dat Sempse een geregeld winterkwartier was. 
Sempse was een dorp waar een deel van het leger op terugviel na een actie. Het leger was actief 
van Pasen tot Allerheiligen, in de winter werd niet gevochten. Vóór de Negenjarige Oorlog vind 
ik geen aantekeningen van de pastoor in de winterperioden. In de jaren 1690 vinden we die wel. 
In die periode verbleven er wel soldaten, voor enkele maanden, in de parochie. Voor de pastoor 
waren de soldaten parochianen met een speciaal statuut, in zekere mate maakten zij deel uit 
van de parochie. Het leger bestond uit mannen maar het was niet uitzonderlijk dat vrouwen en 
kinderen de troepen volgden. Het Concilie van Trente (1545-1563) bepaalde dat iedere parochie
pastoor een register moest aanleggen waarin doopsels, huwelijken en overlijdens opgetekend 
dienden te worden. De bisschoppen stelden een deken aan die jaarlijks de parochies van zijn 
dekenij moest controleren.9 De komst van de deken werd afgewacht met een fles wijn. Tijdens 
de 'visitatie' trachtte de deken op een gemoedelijke wijze het vertrouwen van de pastoor te 
winnen. De inhoud van de registers werd nagekeken op volledigheid, niet op inhoud. De spel
ling van eigennamen was altijd een obstakel geweest. De parochieherder had weinig aandacht 
voor de schrijfwijze, niet van zijn parochianen, nog minder voor vreemdelingen. In eenzelfde 
akte werd een familienaam verschillend gespeld. Slechts bij uitzondering deed een pastoor de 
moeite om na te kijken hoe een voorganger de naam had geschreven. Ongekende plaatsnamen 
in het Latijn noteren was geregeld een struikelblok. Vreemdelingen die geen papier konden 
voorleggen met de gegevens, werden 'op het gehoor' gespeld. Het werd nog moeilijker indien 
de vreemdelingen een ander dialect of andere taal spraken die niemand begreep. 

Waarover de pastoors zich wel zorgen moesten maken, was over het geloof van vreemdelin
gen. De voorschriften bepaalden dat geen sacramenten mochten worden toegediend zonder 
onderzoek van de aanvrager. Hoe kon de pastoor weten of een Hollands soldaat gedoopt was? 
Dergelijk onderzoek werd vereist om in de kerk te mogen huwen. Dat zou weken in beslag 
ne1n en. Ondertussen zou de soldaat al vertrolcken zijn. De kinderen die dan zouden geboren 

worden, waren dan dubbel belast: noch ouders, noch kind gedoopt. Dat wilde de pastoor ver
mijden. De aanvraag om een sacrament toe te dienen, van soldaten of hun gevolg, passeerde 
eerst bij de overste. Zij namen contact op met de pastoor en gaven informatie. Er waren slechts 
twee mogelijkheden: ketters of gelovigen. Bij de afspraak waren de overste, de aanvrager en 
de vrienden aanwezig. Vaak moesten zij zich van gebarentaal bedienen. Het juiste geloof was 
belangrijk, de nationaliteit was ondergeschikt. Dat gaf geen meerwaarde en was niet ver
plicht. Daarom noteerde de pastoor 'Hollands militair' wat betekende: soldaat uit het leger 
van de Prins, zijn nationaliteit deed er niet toe.'0 
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Bij de studie van de parochieregisters van Zemst blijken in geen enkel andere periode dan 
de zeventiende eeuw zoveel 'vreemdelingen' opgetekend te zijn. Met de informatie over de 
Nederlandse soldaten uit het leger van de Prins van Oranje vinden genealogen wellicht een 
nieuw gegeven over een familielid waarvan in de plaatselijke archieven geen informatie was. 
De summiere gegevens, in het kader van de tradities van de parochie Sempse, geven een meer
waarde aan elke akte. 

Voor de zeventiende eeuw zijn de kopieën van alle akten beschikbaar in het gemeentelijk 
archief van Zemst, soms van mindere kwaliteit. Met moderne apparatuur kunnen echter de 
films zelf gekopieerd worden. Sommige registers zijn in slechte staat en niet alle akten zijn 
even duidelijk. 

Zemst was niet de enige parochie waarin de registers namen bevatten van Hollandse solda
ten. Tussen Brussel en Mechelen verbleven haast overal soldaten. Maar mijn ervaring is dat je 
nergens zo een grote concentratie vindt als in Zemst. Anderzijds besteedde de pastoors uit die 
parochies er minder aandacht aan. In het rijksarchief van Leuven en in het archief van Beveren 
bevindt zich de meeste informatie voor genealogen. Een aantal heemkundige kringen heb
ben er rond het thema 'bezetters in de zeventiende eeuw' aandacht aan besteed. 

Doopakte van 1 maart 1694 van Henrica van Bilevelt ingeschreven door pastoor Baltazar Van 
denBrande 

baptisatus est Henrica filia Joannis van 
Bilevelt et Catharina Davidts 
militare hollandorum susc Catharina van den 
Eynde 

gedoopt is Henrica dochter van Joannes van 
Bilevelt en Catharina Davidts 
Hollands militair get. Catharina van den 
Einde" 

Aantekeningen in het parochieregister van Sempse 
[1673-1697, in chronologische volgorde als bewerkte transcriptie] 

1673 op 2 april 

Het huwelijk van Jacobus Van den Eynde met Galliar Elisabeth (getuigen: Joannes Van den 
Eynden en de koster, Nicolaes Craen). Het paar was reeds gehuwd in Zeeland door 'een kett
ter'. De pastoor gaf de toelating om opnieuw te huwen volgens de roomse leer. 

1674 
Speciale vermelding in de registers: Op 16 mei 1674 kwamen ongeveer 2000 Hollandse soldaten (Hol
landse voetknechten in dienst van Spanje en vechtend tegen Frankrijk) inSempse een kamp opslagen. Twee 
dagen na hun komst vervoegde de Prins van Oranje zijn troepen met drie cohorten zodat er 3000 soldaten in 
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Semps legerden. Zij verbleven hier tot16juli 1674. Tijdens de vespers " van de dag voordien (15juli) werd be
hoedzaam en in alle stilte een ketter begraven op het kerkhof dat ik tot dan toe onbezoedeld bewaard had. '3 

Na acht dagen viel het mij op dat er iemand, zonder mijn toestemming, was begraven op het kerkhof De 
volgende dag heb ik aan vijf voortvluchtge Fransmannen bevolen een profaan kerkhof te maken. 

Op 13 augustus is het(bezoedelde) kerkhof voor de gelovigen, herwijd door Hieronimus Lepage decaan, op 
bevel van de aartsbisschop. 

Hij heeft toegestaan dat de plaats werd voorbehouden om ketters en ongedoopte kinderen te begraven. 
De pastoor tekende er een plan bij. Tot dan toe werden ketters elders begraven. Onderzoek 
wees uit dat er zich een massagraf van vijf personen bevindt 'voor de poorte van de kapel in 
het Hammeke'. •• 

Een voorbeeld van een begraving aan een kapel 
In mei 1674 werd Guillielmus Maseys, zoon van Joannes, begraven. Hij was een Italiaan uit 
het Hollands leger. 

Verdronken in het water 'het Waeterken' (vijver aan de Zennerivier) omstreeks su s'avonds op de 
24ste dag van deze maand en begraven voor de grote poort van de kapel O.L.V. in het Hammeken. Hij was 
paardenmeester van baron Van der Lee. Hij verbleef in Sempse met het leger van de Hollanders. Geboren 
te Antwerpen, 18 jaar oud. Op 7 jarige leeftijd naar het land van zijn vader teruggebracht: Engeland. Zijn 
vader was opzichter van de paardenstallen van de koning van Engeland. 

Baron Van der Lee kon aantonen, gesterkt door de getuigenis van duizenden militairen, dat overledene 
een rooms christen was. Zijn stoffelijk overschot werd naar het kerkhof van Sempse overgebracht, na toela
ting van de eerwaarde heer Lepage. Het graf werd door stenen afdoend aangeduid. 

In dezelfde periode kreeg het lichaam van Artmannus Rehy een gelijkaardige plaats op 
het kerkhof. Hij was een Bataafs soldaat. Artmannus verdronk in het water van de 'Rotsfort' 
(?) bij Elewijt. Zijn katholiek geloof werd bewezen door vele makkers. In het register werd na 
de aanleg van het nieuwe deel van het kerkhof (smalend het jodenkerkhof genoemd) geen 
plaatsaanduiding genoteerd. 

Samen met de 2000 soldaten, kwam Joanna Maria Jans in Sem ps. Zij liet zich dopen op 
20 mei 1674. Maria kwam uit Amsterdam, zij was 24 jaar. Volgens de pastoor kwam zij uit de 
sekte van de wederdopers. De pastoor J. B. Raes was peter en een zekere Radous'5 was meter 
in naam van Anna Van den Bloke, lid van een vooraanstaande familie in Sempse. Het doopsel 
was een voorwaarde voor haar huwelijk twee dagen later. Op 22 mei 1674 traden te Sempse 
Adamus Moinsio en Joanna Maria Jans in het huwelijk. Getuigen: koster Nicolaes Craen en 
Georges Battelaer. 16 

De welwillende pastoor kreeg nog meer aanbiedingen. Een dag later, op 23 mei, stonden 
twee koppels voor het altaar om te huwen. Jacobus Ingels uit de omgeving van Keulen en 
Anna Maria Peters. Zij waren met de Hollanders hier gearriveerd. Ook zij waren reeds ge
huwd door een ketterse predikant. Getuigden: Francis Peters en Winand Culen. '7 

Artmannus Tittsenborg en Elisabeth Mantel. Hij, soldaat, was lutheraan geweest en 
door de gratie Gods tot ons orthodox geloof bekeerd (getuigen: Wal ter Tuiden en p a rochiaan, 

pachter Henricus Van Vlasselaer). 18 

Pastoor Joannes Baptista De Raes kende een drukke periode. Op 26 mei moest hij ander
maal een volwassene dopen: Joannes Crebs. Hij was een lutheraan uit de omgeving van 
Frankfurt. Joan had voldoende bewezen dat hij zijn ketterse leer volledig had afgezworen. 
Hier vermeldde de parochieherder zichzelf en Margareta Craen als getuigen. 19 

Na deze plechtigheid stond Petrus Ripo al klaar om zijn doopsel te ontvangen. Hij was 
circa 30 jaar. Hij had het calvinisme afgezworen en het rooms geloof beleden waardoor hij 
door het doopsel de gratie kreeg 'om te loven'. 
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Op 4 juni werd het huwelijk ingezegend van Gregorius Bulchssens en Joanna Pieters. 
Hij was Bataafs soldaat. In de kerk waren Henricus Rietveld, Judocus Hoons en de koster 
Nicolaes Craen de aanwezige getuigen. Hierbij vermeldde de pastoor dat het echtpaar dis
pensatie kreeg: vanwege het rondzwerven kon de aanvraag of ondertrouw niet tijdig gedaan 
worden. Huwelijken moesten tenminste drie zondagen kunnen medegedeeld worden op de 
preekstoel. Dat waren de drie 'roepen'. Tegen betaling waren ze afkoopbaar. 

In de zomer, op 24 juni, werd het huwelijk van Gerardus Ladeys en Herica Peeters ge
vierd. Erica was al geruime volgelinge van het katholicisme. Toch waren ze gehuwd door een 
ketterse priester in de Friese stad 'Blockzylia' .20 Zij kregen dispensatie voor de drie ' roepen'. 21 

Koster Nicolaes Craen getuigde. De tweede getuige was Petrus De Meeff een plaatselijke we
ver die waarschijnlijk het paar onderdak verschafte. 

Een minder prettig gebeuren vond plaats op 6 juli. Bataafs soldaat Joannes Hollander, 
man van Helena Lieflcens werd begraven. Hij was 37 jaar. 

Het dochtertje van Lambertus Croes en Maria Frans, Anna, werd gedoopt op 15 juli. Hij 
werd opgetekend als Bataafs soldaat. Een peter was er niet. Barbara Peeters was meter. 
Joannes Willems was eertijds een lutheraan, afkomstig uit Oost-Friesland. Hij deserteerde 
uit het Bataafs leger. Nu was hij circa 34 jaar. Hij bekeerde zich 'uit een ketterse sekte'. Nico
laes Craen getuigde andermaal. Zijn doopsel in augustus was nodig om te kunnen huwen in 
onze parochiekerk. 

Op 15 augustus stond hij voor het altaar met Susanna Van Steenwinckel, zijn bruid. De 
getuigen waren Nicolaes Craen en Peter Verheyden een pachter met aanzien uit het centrum. 
Joannes moet reeds een tijd in Sempse verbleven hebben om met een Sempse juffrouw te kun
nen trouwen. Dergelijke vreemdelingen kwamen aan de kost als knecht op grote pachthoven 
waar meiden mogelijke partners waren. De kans was groot dat de familie daarmee niet ak
koord ging. Daarom wenste geen enkel familielid op de inzegening aanwezig te zijn. Het hu
welijk was een noodzaak daar Susanna (Judoca?) zwanger was. Bij het doopsel van hun eerste 
kindje, Adrianus, was de familie wel aanwezig om meter te zijn. 22 

In de jaren 1675 en in 1676 werden er geen soldaten ingeschreven in de registers. 

1677 
2 mei. Het doopsel van RudolfRichar zoontje van Rudolf en Anna Annelo. Hij was soldaat, 
zonder enige verdere vermelding. Peter: Alexander de Guernonual; meter Anna Berg. 

1678 
Dat pastoor Van den Brande de legerleiding respecteerde, blijkt uit volgende akte van 14 

maart. Guillielmus Gerardinus 'edeleSpannsesoldaat', waarmee hij officier bedoelde, werd 
plechtig ten grave gedragen. Hij werd vermoord met het zwaard door een soldaat uit zijn 
eigen legioen. De aantekening 'in templo' betekent dat hij in de vloer van de kerk begraven 
werd. Deze eer viel a ll een belangrijke parochianen te beurt die daarvoor een flinke som be

taalden. 
De Schotse soldaat Patricius Gordon liet zijn zoontje dopen op 6 april. Zijn vrouw werd 

geregistreerd als Anna. De pastoor verantwoordde zich ' na eedaflegging van de geloofsbelij
denis en de beginselen van het (roomse) geloof. 

Op de zondag na Pasen, 17 april, doopte de pastoor David, de zoon van David Clerck en 
Elisabeth Sutter. De vader was 22 jaar. Het doopsel werd toegediend na afzwering van de 
ketterij en aflegging van de beginselen van het ware geloof(geen getuigen opgetekend). 

Op 10 juni, huwde Thomas Tindel met Ludovica Nighils. De Schotse soldaat uit het leger 
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van de Prins van Oranje logeerde bij de familie De Maye. Francis De Maye mocht getuige zijn 
samen met de soldaat Cassel. Het huwelijk greep plaats in de kapel van het Hammeken. 23 

Nog in 1678 werd het doopsel gevierd van Paulus, de zoon van Joannes Thilyo en Sebas
tiana Dupont, op 27 juni. Vader was soldaat. De namen van de peter en meter waren Paulus 
Van der Straeten en Anna Merlingh. De namen van de getuigen komen elders in de registers 
niet voor. 

Half september, de 16dc, werd Maria Theresia Du Parcque begraven, het dochtertje van 
Joannes en Magdalena Ferne, zonder verdere details. Het waren vreemdelingen. Het was 
een begrafenis met een zekere plechtigheid. Een dienst voor kinderen in de kerk was een zeld
zaamheid. 24 

1679 

Op 26 augustus doopte de pastoor Franciscus Tindel, zoon van Tony en Ludovica Nighils, 
op 26 augustus. Tony was Schots soldaat in het Hollands leger. De naam van de moeder kwam 
voor 1670 in Sempse niet voor. In 1674 huwde Franciscus De Maye met Joanna Nighils. Ludo
vica was haar zuster. Franscis mocht peter zijn. Maria Verhurst was meter. 

Dit is weer een voorbeeld van relaties tussen de soldaten en de inwoners van Sempse. 

1683 

Op z maart werden Michaël Franssen(s) en Antonia De la Rue in de echt verbonden (getui
gen daarvan: Petrus, gezegd, Michaël De la Rue en Henricus De la Rue). Michaël Franssen was 
afkomstig uit de regio Venlo.25 Hij stamde uit een voorname familie . Hij moet het leger vaar
wel gezegd hebben. Hij vestigde zich in Sempse. Zijn bruid Antonia was een afstammelinge 
uit een meiersfamilie. 26 

1684 

In dat jaar vermeldde de pastoor twee begravingen zonder te dateren. De periode situeert zich 
tussen half april en begin september. 

Henricus Meulder was soldaat in het leger van de heer Scraeffmoer. Hij verdronk in de 
Zenne, circa 23 jaar oud. Als geboorteplaats stond 'in de gouw Botsaert in zijn vaderland Gu
lickensi'. 27 

Henricus Meus uit Geldria was eveneens soldaat onder het bevel van de heer Scraeffmoer. 
Hij werd gedood door een ander soldaat (eigen troepen?) en 'die ik begraven heb op het kerk
hof van Sempse'. 

De laatste dag van het jaar gaf de pastoor het doopsel aan Helena Van Emmelen. Zij was de 
vrouw van Mattheus Janssens. Dat doopsel werd aangevraagd omdat Helena hoogzwanger 
was. Daar zij het kind wenste te laten dopen, had zij geen andere keuze. Zij was 21 en kwam 
uit Zeeland, 'een ketter die de leer heeft afgezworen en zich bekeerd tot het ware geloof. Zij 
gaf toe dat ze gehuwd was volgens de ketterse ritus. Catharina Van Loock getuigde; een peter 
werd niet ingeschreven. 

1685 

Het zoontje van Mattheus Janssens en Helena Van Emmelen werd gedoopt op 23 januari. 
Hij heette Antonius. Die naam kreeg hij van de peter: Antonius Van Relegem, pachter in 
Sempse. Een meter werd niet opgetekend. Het doopsel van zijn vrouw was onvoldoende om 
de bijdrage van de Tafel van de H. Geest (armentafel) te verkrijgen. 28 De aanvraag werd gewei
gerd omdat de vader een ketter was. 

Gens Nostra 67 (2012) 85 



1691 

13 mei. Doopsel van Petrus Sloeck, man van Elisabeth Loppaert. Hij was een volgeling van 
Luther, afkomstig uit de omgeving van Hamburg (getuige: Joannes Sibens, plaatselijke pach
ter). 

1692 

10 oktober. Doopsel van Adrianus Louies, zoon van Carolus en Catharina Rijns. De ouders 
waren vreemdelingen. Het kind werd geboren in de schuur van Joannes Sibens. Adriaan 
Geenkens, die vaak peter was, was getuige samen met de vroed vrouw Anna Hero. '9 

Vier dagen voor Kerstmis ontving Elisabeth Vooghe haar doopsel. Vader Martinus was 
soldaat. Zowel de vader als de moeder, Maria Griboal, waren ketters. Volgens de vroedvrouw, 
Anna Hero, was de toestand van het kindje kritiek. Ze vroeg, en kreeg, de toelating om hun 
dochtertje te dopen. Na zo'n nooddoop gingen de ouders naar de kerk om het kindje te laten 
zalven. Daarvan maakte de pastoor geen melding. 

1693 
De dag na het feest van O.L.V. Lichtmis, op 3 februari, vond het doopfeest plaats van Arnol
dus Henricus Petrus Syberts. De Hollandse militair Koenrraad was de vader, de moeder 
noemde Aleida Perens. Andreas Lepage getuigde in naam van Arnoldus Raep, aan de zijde 
van de meter, Magdalena Meuldermans. 

Op s februari kreeg Joannes Swaeger zijn doopsel. Hij was het zoontje van Georgius en 
Margareta Janssens. Vader Georges was Hollands militair. De vroedvrouw Anna Van den 
Bossche doopte het kind bij de geboorte. Een zalving wordt niet vermeld. Dat gebeurde noch
tans want de namen van peter en meter waren genoteerd: Joannes Gillis en ElisabethJ anssens. 
Daar de peter zijn naam gaf, mag een relatie met de vader verondersteld worden. De meter, 
geen familielid, was de vrouw van de peter uit de vorige akte, Andreas Le page. 

Op donderdag 2 april werd Catharina Grevensteter gedoopt. Zij was de dochter van de 
Hollandse militair Joannes Georgius en Elisabeth Serriou. In de kerk waren als getuigen 
aanwezig: Arnoldus Crop en Catharina Pilders. 

Joannes Fleckenstein kreeg zijn doopsel op 11 september. De ouders, het soldatenkoppel 
Andreas en Maria Van Deuren, maakten deel uit van het Hollands leger.Joannes Pesseels, de 
man van vroedvrouw Maria Van den Branden, was peter. Josina Vercammen, een buurmeisje, 
was meter. 

Een epidemie brak begin september uit. Dysenterie toen gekend als 'den rooden loop' zou 
het leven kosten aan een vierde van de bevolking. De pastoor ontsnapte daar niet aan. Wie 
daaraan is overleden, blijft onzeker omdat de pastoor de doodsoorzaak niet bij elke akte ver
meldde.30 

Twee dagen later op 13 september werd de kleine Joannes Fleckenstein, naar het kerkhof 
gebracht. De pastoor droeg zijn 'witte rok' op het kerkhof. Voor de familie Fleckenstein kende 
de epidemie een catastrofale afloop. Op 28 oktober velde d e ziekte vader Andreas Flecken

stein. Misschien kwam hij terecht in een van de massagraven op het Kerkveld.31 

1694 
29 januari. Doopsel van Elisabeth Clara, dochtertje van Laurentius Boxmeer en Gertrudis 
Poelmans. Laurentius was een Hollands soldaat (peter: Henricus Mertens en meter: Elisa
beth Goris). 

Op 1 februari noteerde de pastoor het doopsel van Abraham Richter, zoon van Bernardus 
en Joanna Bettaüs. Ook deze vader was Hollands militair. Het kindje kreeg een nooddoop 
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van vroedvrouw Joanna Verheyden. De zalving gebeurde in het bijzijn van Abraham Verman 
en juffrouw Josina Vercammen. 

Precies een maand later, op 1 maart, doopte de pastoor het dochtertje van Joannes Van 
Bilefelt en Catharina Davidts met de naam Henrica. Voortaan schreef de pastoor 'Hollands 
militair' zonder toevoegingen. Een peter ontbrak. Catharina Van den Eynde was meter. 

Vier dagen later werd andermaal een kind van een Hollands militair gedoopt. Joannes 
kreeg de naam van zijn peter Joannes Bannewaart. Hij was de zoon van Joannes Georgius 
Borger en Gilda Janssens. 

Op 18 november liet Anna Maria Mollers haar zoon Joannes dopen. Vader Augustinus 
Breyer was onlangs omgekomen als Hollands militair. Joannes Pesseels, waarschijnlijk de 
pachter was zij verbleef, mocht peter zijn en zijn naam doorgeven. Maria Mee(u)s was meter. 

1695 
Maria Clara Majon werd op 12 oktober begraven. De dochter van Michaël en Ludovica Le 
Roie werd geregistreerd zonder verder vermelding.32 

Joanna Codde werd boven de doopvont gehouden op 30 oktober 1695. Waren daarbij aan
wezig: vader Lucas en moeder Martina Jans. Willielmus Cool, een kennis en Joanna Daems, 
de gastvrouw, getuigden. 

Op 15 november begroef men het lichaam van Joanna De Hondt. Zij was de vrouw van sol
daat Jacobus Balteswever. 

Op 23 november vond in Sempse een doopplechtigheid plaats in een Hollands gezin met 
typische Hollands-klinkende namen. 

Joannes Baptista Martini, zoon van Bartholomeus en Margareta Ari. De peter was gast
heer Joannes Baptista De Slaeff, vergezeld van meter Anna Sigaar. 

Drie dagen voor Kerstmis doopte de pastoor Anna Maria Steenmets. De Hollandse mi
litair Gaspar was de vader, Maria Van Dijck de moeder. Peter Wolfs en Anna Maria Van den 
Berght waren de doopgetuigen.33 

In 1694 en 1695 is het verblijf van militairen duidelijk: tussen Allerheiligen en Pasen, ruw
weg een half jaar. Militairen die inwoonden bij een gastgezin, werden bijvoorbeeld ingescha
keld als knecht met verblijf in de stal of de schuur. 

1696 

Andreas Pochar, zoon van Hollands militair, werd begraven op 11 januari. De voornaam van 
zijn vader was Nicolaes; die van zijn moeder werd niet opgeschreven. 

Het zoontje van soldaat Jacobus Holvendeuter en Maria Rubbens werd begraven op 28 

februari. Zijn vader moet toen op weg geweest zijn naar het slagveld: 'bij een bloedige slag op 
1 maart werd hij dodelijk getroffen en verloor hij veel bloed' .34 
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Huwelijksakte van Sempse 2 april 1696 van Guillielmus Engels en GuUUelma Le Roy 
met dispensatie voor de drie roepen en als getuigen Petrus Engels en Adriaen Geenkens 
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Twee april vond het huwelijk plaats tussen Guillielmus Engels, afkomstig uit de regio 
Venlo, nu inwoner te Sempse, en Guillielma Le (Van) Roye. Hij zou een vooraanstaand pach
ter worden.35 Getuigen waren zijn vader Petrus Engels, en Adriaan Geenkens. 

1697 
25 januari. Het zoontje, Abraham, van soldaat Melchior Sleutel en Maria Ceulemans werd 
gedoopt. Abraham Verman en Josina Vercammen getuigden. Diezelfde getuigen kwamen 
reeds voor in februari 1694. 

De nieuwe pastoor, Van den Brande, schreef de namen in op zijn manier, zonder voorgaan
de akten te raadplegen. Vergelijk met de akte uit 1694. Nu heet het kind Joannes Richters. De 
vader heette Bernardus en de moeder in deze akte,Joanna Bolanus. Het doopsel vond plaats 
op 15 mei. De aantekening 'hier toevallig geboren', slaat nergens op. Zijn peter was pachter 
Nicolaes Vermeulen en zijn meter Barbara Louies, hier Lowies gespeld. 

Maria Theresia Aderpaer werd door onze pastoor gedoopt op 26 november. Haar vader, 
een soldaat onder de hertog van Beieren, heette Hans; haar moeder Anna Parens. Broer en 
zuster, Maximo en Anna Haesincken, waren getuigen. 

Dit is de laatste akte uit de zeventiende eeuw, die onze pastoor optekende in verband met 
soldaten uit het leger van de Prins van Oranje. 

Noten 
1. Reinildis van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, Haarlem 1992. 
2. Namen als Pantecras, Pica en Tiesta, families uit de middenstand van Sempse. 
3. Tilburg, HeerlijkheidsarchiefLoon op Zand, inv.nr. 894. 
4. De Berthouds bestuurden een deel van het hertogdom Brabant en de stad Mechelen gedurende de 

12d' -14dc eeuw. 
5. A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, Brussel 1855, pag. 187-199: Les Naussau; L. Wilmet, Un 

Joy Nationale(Grimbergen), Parijs 1835; de koningin van Nederland draagt nog steeds de titel 'prinses 
van Grimbergen' . 

6. Een majoraat: ondeelbaar deel uit een erfenis dat in principe toekwam aan de oudste zoon. 
7. De Meir is de belangrijkste winkelstraat van de stad Antwerpen. 
8. De originele registers worden bewaard in het Rijksarchief in Leuven; deze kunnen niet geraad

pleegd worden. Het gemeentearchief van Zemst beschikt over de microfilms van die registers. 
9. Alois Jans, Dekenale Visitaties in het Mechelse 1559-1598, thesis KUL 1955-1956, aartsbisschoppelijk 

archief Mechelen. 
10. De parochieregisters van Sempse werden door de auteur vertaald voor de periode 1604-1798. De 

gegevens werden digitaal verwerkt en kunnen via hem geraadpleegd worden. 
11. Kopie van de originele akte. Bilevelt is waarschijnlijk fout gespeld; Bielefeld ligt in Westfalen, 

Duitsland. Catharina is de meter, de peter wordt niet vermeld, mogelijk was de koster familie. Van 
den Eynde komt voor als pachter en meermaals was iemand uit het gastgezin peter of meter. 

12. De vespers of avondgebed, is een kerkdienst in de rooms-katholieke kerk, behorend tot de getij
den; het werd om 17-18 uur gebeden; vespers komt van het Latijn vespera dat avond betekent. De 
basis van de vespers is de dankzegging voor wat God die dag gegeven heeft en voor wat men in zijn 
n aan1. heeft n1ogen doen (Wilcipcdia). 

13. Een ongedoopte mocht niet in gewijde grond begraven worden. 
14. De kapel 'O.L.V. in het Hammeke' ligt op de oever van de Zenne; zij had het recht om er de mis op 

te dragen en stond onder de bescherming van de H. Laurentius, zie: R. Van Kerckhoven, Geschiede
nis van de kapel O.L.V. in het Hammeken te Zemst, Zemst 2000. De plaats van het graf is bepaald maar 
een toelating tot archeologisch onderzoek, werd niet bekomen. 

15. Radous, fout gespeld, (Maria Radouse) was de meid van de pastoor. 
16. De koster, Nicolaes Craen, moest meerdere keren de functie van getuige op zich nemen. Georges 

Battelaer moet een vriend geweest zijn van het echtpaar; merk op dat de huwelijksgetuigen steeds 
mannen zijn; volgens de traditie kwamen beide vaders het eerst in aanmerking. 

88 Gens Nostra 67 (2012) 



17. De vermelding 'met de Hollanders gearriveerd' drukt uit dat Jacobus Ingels geen soldaat in dienst 
was,Jacob en Anna Maria trokken met het leger mee, misschien met de ouders van Anna Maria. 

18. Henricus Van Vlasselaer, pachter, zal de gastheer geweest zijn van het echtpaar; hij was menig keer 
getuige. 

19. Margareta was de zuster van de koster. 
20. Blockzylia, Blokzijl aan de toenmalige Zuiderzee. 
21. Het verkrijgen van dispensatie voor de drie roepen. De drie roepen waren een afkondiging van het 

huwelijk op de preekstoel gedurende de drie zondagen voor de huwelijksdatum. Het afkopen er
van accentueerde een rijkere stand. Bij hoogdringendheid kon je die dispensatie verkrijgen zodat 
je geen drie weken hoefde te wachten om te mogen trouwen. 

22. Een mooi voorbeeld van integratie 'om den brode';Jan Willems was gedeserteerd, om te overleven 
moest hij werk vinden als knecht op een pachthof; daar ontmoette hij Susanna en maakte hij haar 
zwanger; door middel van een huwelijk kon hij zich in Sempse vestigen; dat was voldoende reden 
om zijn geloof af te zweren en lid te worden van de plaatselijke kerk. De beginselen van het katho
lieke geloof waren bepaald door het Concilie van Trente; de pastoor ondervroeg de gelovigen; zo 
was het Credo en het Onze Vader opzeggen een verplichting. 

23. De reden dat het huwelijk plaatsvond in de kapel ken ik niet, het is een uitzondering tenzij de kerk 
onbruikbaar was. 

24. Begin 1600 was een gewone begraving niet meer dan een zegening van de lijkkist op het kerkhof; 
voor kinderen bleef deze traditie heel lang behouden; voor het dragen van de albis (Latijn: in het 
wit begraven), een wit priesterkleed, diende betaald te worden. 

25. De familie Franssen schreef geschiedenis in Sempse. Alle verdere akten van dit gezin heb ik hier 
niet opgenomen, omdat ik bezig ben met een aparte genealogische studie van deze familie Frans
sen, waarvan publicatie later volgt. Deze familie behield aanzien tot in de eerste helft van de acht
tiende eeuw. 

26. Een meier staat aan het hoofd van een heerlijkheid. 
27. De gouw Botsaert: Botsaert is een figuur uit de Nederlandse literatuur (Reinaert de Vos); in de 

Duitse gemeente Linnich noemt een gehucht Boslar het behoort tot de deelstaat Noord-Rijnland
Westfalen; eertijds het Land van Gulik het sloot aan bij Tegelen (Venlo); zowel in Tegelen als in 
Gulik werd eenzelfde dialect gesproken (Wikipedia). 

28. De armen van de parochie konden beroep doen op de armenmeester als hoofd van de Tafel van de 
H. Geest; bij een doopsel kreeg een arm gezin een toelage die voorbehouden was aan de parochia
nen uit die gemeenschap. 

29. In die periode nam het aantal vroedvrouwen toe; de pastoor gaf hen raad over het dopen van kinde
ren bij hun geboorte; bijna iedere familie had een voorkeur voor een bepaalde vroedvrouw; ondanks 
de bevalling in de schuur liet het gastgezin Anna Hero roepen om bij te staan bij de bevalling; Anna 
droeg het kindje naar de kerk om de zalving, die bij het doopsel hoorde, te krijgen; moeders waren 
nooit aanwezig om de doopselviering; enkele weken later werd een kerkgang gehouden waarbij de 
moeder aanwezig was; deze toewijding gebeurde voor het zijaltaar, niet aan de doopvont. 

30. Er zijn twee vormen van dysenterie. In de droogste periode van de zomer werd het water besmet 
wat leidde tot diaree; indien de ontlasting bloed bevatte was de ziekte doorgebroken en betekende 
ze een snelle dood voor kinderen en verzwakte volwassenen (shigella-bacterie); het toedienen van 
vocht wegens uitdrogingsverschijnselen kon niet baten; de ziekte werd overgedragen door aanra
king van handen, deurklinken ... (volgens Wikipedia) bij een epidemie verhuisden de kinderen uit 
de hogere stand; pastoor en onderpastoor maakten ruzie over het wegbrengen van de laatste sacra
menten, wat de pastoor fataal werd; toch stierf niet iedereen wanneer de ziekte het gezin overviel; 
om de ziekte te voorkomen was er een afspraak voor al wie meewerkte aan de oogst: iedereen kreeg 
wit bier te drinken, nooit water; hoe lang de epidemie aanhield, was afhankelijk van het weer; bij 
de eerste vorstdagen hield de ziekte even vlug op als zij gekomen was (commentaar van de auteur). 
'J:' p~ hr:-J,..,,_, ;,.,':' " ' 'H'' ""'1 ? (:' .. l-. P t- '"' '':' rl_r .--,n .,-l p 1,-r. c t-P " ,-l.,,..., ,-lA"f- tMt"'I ,-lp ~-,ct-nnr: unlgens de registers van 

Zemst was het de koster die het werk van grafdelver deed; hij vergezelde de pastoor met bel en 
lamp bij het brengen van de laatste sacramenten; deze taken kon de koster niet aan bij een epide
mie; op meerdere dagen stierven drie tot vier mensen op eenzelfde dag; Het kerkhof was te klein 
in de herfst van 1693; de pastoor kreeg toelating van de bisschop om een massagraf te laten graven 
op het Kerkveld; in dat graf kwamen een honderdtal lichamen terecht. 
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32. Pastoor Balthazar Van den Brande was nog maar een jaar in dienst; hij besteedde in zijn eerste 
jaren minder aandacht aan de soldaten; hij deed blijkbaar geen moeite om gegevens omtrent de 
afkomst te verzamelen; de akte van 12 oktober 1695 is eerder een uitzondering. 

33. Ik vermoed dat in de winter van 1695-1696 er een hele kolonie 'Hollanders' in Sempse verbleef; zou 
het niet kunnen dat vrouwen en familieleden zich bij de soldaten in hun winterverblijf kwamen 
vervoegen? 

34. Die veldslag staat bekend als het beleg van Givet; Menno baron van Coehoorn (1634-1704) voerde 
de Hollandse troepen aan; hij voerde het bevel over twee bataljons voetvolk van Nassau-Friesland; 
werd bevorderd tot luitenant-generaal der infanterie; werd kolonel van een regiment Hollanders; 
in maart 1696 verwoestte hij de magazijnen van Givet door geschutsvuur; naar P.C. Molhuyzen en 
P.J. Blok, Nieuw Nederlands biografisch woordenboek, Leiden 1911, deel 1, pag. 620-622. 

35. De familie Engels-Van Roye vestigde zich in het centrum van Sempse op een pachthof; ook de 
afstammelingen bewoonden die hoeve. Guillielmus Engels was afkomstig uit de regio Venlo (als 
lid van een familie tot de burgerij) en kan geen gewoon soldaat geweest zijn. In de minuten van 
notaris J.J. Verstraeten uit Sempse bevinden zich een aantal akten van de familie Engels; ik verza
melde al de informatie in 'De familie Engels in Sempse in de achttiende eeuw' een kroniek van 52 
pag.; daarin staan kopieën van originele documenten en foto's; de pachthoeve werd tot voor kort 
gedeeltelijk bewaard; momenteel staat ze te koop en wordt zij met afbraak bedreigd. 

Kwartierstaat getekend door illustratrice Geertje Aalders (collectie Regionaal Archief Tilburg) 
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Bijlage Gens Nostra 67 (2012) februari Nr. 365 

Nieuwe redacteur Mededelingen: Thijs van Veen 
Peter Mie bies te Castricum heeft kortgeleden 
aangegeven dat hij per 1 januari 2012 stopt als 
redacteur Mededelingen. Drie jaar lang heeft 
hij als redacteur de rubriek verzorgd en ook 
verbeteringen doorgevoerd, zoals de presen
tatie in twee kolommen. Het Hoofdbestuur 
betreurt zijn vertrek en bedankt hem voor 

zijn goede zorg en inbreng. 
Ondertussen is Thijs van Veen te Amers

foort bereid gevonden als nieuwe redacteur 
aan te treden. We wensen hem veel succes in 
zijn nieuwe rol en een goede samenwerking. 

Marius Krooswijk, secretaris Hoofdbestuur 

KB en Nationaal archief gaan samen 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Na
tionaal archief worden samengevoegd tot 
één organisatie. Dit heeft het kabinet van
daag besloten. De KB en het Nationaal archief 
zitten in Den Haag naast elkaar. De fusie is 
een logisch vervolg op de al verregaande sa
menwerking tussen beide instellingen, bij
voorbeeld bij het behoud van het papieren 

erfgoed en op het terrein van conserverings
onderzoek. In de tentoonstellingsruimte De 
Verdieping van Nederland hebben ze samen 
exposities gemaakt. De fusie is in lijn met het 
streven van het kabinet naar een compacte 
rijksoverheid. De fusie moet uiterlijk op 1 juli 
2013 zijn afgerond. 

[persbericht 23 december 2011] 

In 2011 overleden leden 

101544 dhr B. Bolsius, Bathmen 
101957 dhr A.P.H.A. de Kleijn, Utrecht 
102122 dhr E.C. Vermaas, Heemstede 
102611 dhr dr J. E. de Langen, Werkhoven 
102849 dhr E. H. J oosten, Haarlem 
10290 2 dhr K. J.L.J.M. Spoorenberg, Eindhoven 
103674 dhr drs ds R. Hof man, Bilthoven 
104062 dhr A. op ' t Hof, Wageningen 
105367 dhr mr G. N.S. Crone,Almere 
105385 dhr B. Leem huis, Leek 
106066 dhr mr G. Liesveld, Apeldoorn 
10630 9 dhr A.J. Witte, Kapelle 
106491 dhr C. H. va n Wijngaarden, Breda 
106677 dhr A . l< . van d er s luijs, Ko udekerke: 

106906 dhr A.A. van Nostrum, Hoevelaken 
1069 27 dhr R. van der Leij , Groningen 
106937 dhr ir J. Baas, Breda 
106940 dhr P. L. de Bruijne, Sleeuwijk 
106942 dhr W.F. Ehinger, Purmerland 
107128 dhr J. F. Visser, Almere 
107309 dhr Q, B. I. van der Voort, Amersfoort 
107460 dhr A. Rot,Amersfoort 
110893 dhr O.J. Contant, Breukelen (U) 
111110 dhr J. F. J. Seket, 2021 Bryanston, Zuid-Afrika 
1117 22 dhr dr J. B. M. Somers, Tilburg 
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112890 

113063 
113201 

1134 28 

114009 

114358 
115131 
115148 

115347 
115520 

115703 
115716 
116448 
J.1.6707 

116857 
117003 
1170 30 

117077 
117186 

117575 
117888 
118387 

118494 

118693 

dhr M.J. A. M. den Otter, Munstergeleen 
dhr J.A. van Onna, Leende 
dhr J. L. Ph ilipoom, Beverwijk 
dhr P.A. E. Leewis, Amstelveen 
mw J.F. Rademaker-Mooijweer, Utrecht 
dhr J. van Haagen, Amsterdam 
dhr A.H. M. Thuij s, Doetinchem 
dhr J. G. Lever, Rheden 
dhr G. Zomer, IJlst 
dhr drs H .H. van der Laan, Oostzaan 
dhr J.A. van Barneveld, H il versum 
dhr B. G.J. Weenink, Eindhoven 
dh r J.J. Corba, Velp (Ge) 
d hr r>.J.M. de Rooij , Monn iclcen da m 

dhrJ. C.M. Stuiver, Peize 
dhr E.J. H. Loeffen, Arnhem 
dhr S.F.C. Kessel, Kortenhoef 
dhr M. Haij ema, Assen 
dhr F.J. B.J. Clauwens, Nijmegen 
dh r L. L.Jagersma, Echten 
dhr D. Blom, Odoorn 
mw M.G.J. Habing, Bovensmilde 
mw Jkvr. J.M.J. Buu rma n-Boreel, 
Sint Genesius Rode, België 
dhr C.A. Voskuil, Retie, België 
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118992 dhr ing G.W. Wessing, Bussum 127750 dhr W. Ha yes sr, Wervershoof 
119185 dhr G.C.J.W.M. Viguurs, Tiel 127777 dhr W. Stigter, Hengelo (ü) 
119423 dhr H. Zeilmaker, Eindhoven 128270 dhr P. H. Bouter, Meppel 
119945 dhr drs G.W. van Vugt, Heeze 128491 dhr J.M. de Jong, Krimpen aan den IJssel 
120116 dhr J. de Rie, Soest 128755 dhr A. de Jong, Nuenen 
120576 dhr C. de Rooij, Harderwijk 129702 dhr L. Vrijland, Schiedam 
120732 dhr J. Nieuwburg, Zutphen 129769 dhrF.G. Groener, Arnhem 
120796 dhr H. van Beugen, Elburg 130114 dhr J. H.A. Berger, Purmerend 
120850 dhr G.G. Hilhorst, Amersfoort 130203 dhrT.G.M. Versluis, Oosterbeek 
121910 dhr C. Lips, Zwolle 130288 dhr P.G.M.Jacobs, Helmond 
122352 mw W.J. van der Steen, Bilthoven 130331 mwJ.O.T. Thalen-de Bois, Haren (Gr) 
122379 dhr H.G. Mandjes, Zaandam 130533 dhr J. Ruizendaal, Putten 
122431 dhr M. van de Pompe, Den Helder 130657 dhr J.J. Iepen ga, Blokker 
122655 dhr A. van Goor, Steenwijk 130763 dhr B. M. Oostendorp, Oss 
122709 dhr H. Elfvering, Arnhem 130796 dhr P. H. PH. Kranen berg, Epe 
122904 dhr J.A.H. Spruijt, Hoorn (NH) 130807 dhr N.A.H. Meijer, Lelystad 
123029 mw N.C. van Oort-Klaver, Lopik 130838 dhr H.J. Mathijssen, Goirle 
123143 dhr Chr. Korstanje, Goes 130846 dhr P. Hillebrink, Almere 
123229 mwJ.G.M. van Santen-Verweij,Nijmegen 130876 dhr J. Adelaar, Zeist 
123542 dhr A. van der Kloes, Voorschoten 131157 dhr W. Herder, Marum 
123599 dhrW.J.J. Kafoe, Tilburg 131201 dhr P. Laning, Veendam 
123638 dhr D.J. Mulder, Franeker 131534 mw E.A. Pieterse-Hogeweg, Bennekom 
124197 dhrB.A.W. Winkel,Amsterdam 131643 dhr R.P. Hildering, Koog aan de Zaan 
124239 dhr G.G.M. Speckens, Eindhoven 131658 dhr M. F. de Wolf, Bergeijk 
124410 mw C. Kronenberg-van den Toren, Holten 131985 dhr H. de Vries, Lelystad 
124545 dhrR. Maassen van den Brink, Velp (Ge) 132010 dhr W.J. Heman, Warmenhuizen 
124836 mw M. C.D. Mesander-Hout, Gouda 132019 dhr W.B. Kunst, Assen 
125389 dhr W.J. van Zantvoort, Breugel 132129 mw M. B. Donker-Hulstein, Rijswijk (ZH) 
125448 mw C. Steenwijk-Mohr, Geleen 132203 mw J.G.M.J. Verbruggen, Heemstede 
125940 dhr H.C. M. van Seumeren, Leiden 132331 dhr H. TH. Bollen, Nuenen 
125945 dhr dr J. Hoogteijling, Amsterdam 132476 dhr G.P.J. Brouwer, Breezand 
126288 dhrH.G. Kuiper, Almelo 132830 dhr P.J.M. Kam man, Schalkwijk 
126331 dhr J. Steen, Huizen 132942 dhrJ.C. Schroot, Haren (Gr) 
126668 dhr H.W.J. Klinken berg, Beetsterzwaag 133052 dhr R. Schultze, Warnsveld 
126706 mw M. T.A. Verbruggen-vd Bij l, Halfweg (NH) 133093 dhr B. Drilsma, Antwerpen, België 
127029 dhr E. Beenes, Wageningen 133102 dhr R. Ons man, Leeuwarden 
127327 dhr ir G.Jansen, Schiedam 133299 dhr W.F.C.Broekhuijse, Woerden 
127583 dhr S. Ligthart, Arnhem 133463 dhrH.E. Wijnands,Amsterdam 
127717 dhr W. P. Hart, Diemen 133763 dhr F. H. van Maanen, Hengelo (0) 
127732 dhr J. Ridderinkhof, Amsterdam 

Nieuwe leden 

133666 dhr A.H. van Groenou, Den Helder 133688 mw B.A.M. Lamper-Quist, Kapelle 
133667 dhr H. Soeters, Deventer 133689 dhrE.J.A.M. Koerhuis, Twello 
133668 mw I.W.C. Helsma-Schuiten, Haren Gr 133690 dhrF.C.G. van Deurzen, Woerden 
133669 dhr G. Wagelaar, Beekbergen 133692 dhr J.A. Craamer, Kirchbichl, Oostenrijk 
133670 dhr C.M. M. van Geel, Gouda 133694 dhr D. van der Scheer, Almelo 
133671 dhr W.B. Oudenaarden, Utrecht 133695 dhr B. Slot, Nieuwegein 
133673 dhr H.K.M. Niebuur, Zevenaar 133696 dhr F.A. Graal, Amsterdam 
133674 dhr M. de Jong, Laren 133697 dhr P. P. M. van Mansfeld, Utrecht 
133675 dhr J. Bedet, Lelystad 133698 dhr M. 0. Heerkens, Vianen 
133676 dhr R.A. Steenhoek, Ridderkerk 133699 cllu A. L.C. van den Du11(, Bcrl<:cl en Rodenrijs 

133677 mw A.M. Steenhoek, Ridderkerk 133700 dhr G. Thie, Amsterdam 
133678 mw M. E. Y. Wolfrat-Damen, Hilversum 133701 dhr W. Pieterse, Bad Nieuweschans 
133679 dhr W. van Douveren, Eindhoven 133702 dhr D. Baegen, Nieuw Vennep 
133680 dhr F. L. T. van Diemen, Tilburg 133703 dhr L. Moelans, Lommel, België 
133681 dhrP.A. Cuijpers, Maastricht 133705 dhr E. van den Braak, Hoorn NH 
133682 dhr A. Boer, Maastricht 133706 dhr J. Veldkamp, Capelle aan den IJssel 
133684 dhr E. Bens, Zevenbergen 133707 dhr J. Heuvel man, Lekkerkerk 
133685 dhr P. van der Voet, Mourik 133709 dhr P. R. Breukers, Zoetermeer 
133686 dhr R. Westmijse, Eersel 133710 dhr QJ. M. Kramer, Haarlem 
133687 dhr A. F. H. van Maarseveen, Den Haag 133711 mw Y. M. Docter-Rottink, Oldenzaal 
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133712 mw M. Ver hagen, Berwick, Australië 133728 dhr H.C. Tervoort, Uitgeest 
133713 dhr D.J. Roosenberg, Bussum 133729 dhr J.H.A. Vorgers, Enschede 
133714 dhr G.J.A. Wissink, Terborg 133730 dhr J. E.G. M. Schlooz, Eindhoven 
133715 dhr J. Speulman, Utrecht 133731 dhr C.W. Voets, Enschede 
133716 dhr H.C. Zirschky, Rijsenhout 133732 dhr G. Schuurman, Balkbrug 
133717 mw P. Witte, Ridderkerk 133733 dhr A.J. Houwaart, Nieuwdorp 
133718 dhr J. Voor haar, Westervoort 133734 dhr G.P. van Putten, Maarssen 
133719 dhr H. van Kappen, Kiel-Windeweer 133735 dhr B. Bossen, Meppel 
133720 mw C. E. Baggerman, Den Haag 133736 dhrK.G.J. van Dooren, Confignon, 
133721 dhr R.J. Lankheet, Haaksbergen Zwitserland 
133722 dhr C.J. van Bavel, Oosterhout NB 133737 dhr P.J. Polfliet, Blaricum 
133723 dhr P. Jager, Nederhorst den Berg 133738 dhrF.G. van den Broek, Zeewolde 
133724 dhr P. Westerink, Wijk aan Zee 133739 dhr P. Hoppenbrouwers, Essen, België 
133725 dhr A.W. Herder, Halfway House, Zuid-Afrika 133740 dhr F. H. Zuiderhoek, Deventer 
133726 dhr H.J. Nolten, Denekamp 133741 dhr L.C. van den Berg, Barendrecht 
133727 dhr P. Ba ris, Zierikzee 133742 dhr H. Nab, Tiel 

Agenda 

Maart 
3-mrt 13.00 uur. Afdeling Drenthe 

Stationskoffiehuis, Stationsstr. 14, Rolde 
Lezing en demonstratie door mevr. J. van 
Keulen: De Groninger Archieven. 

3-mrt 10.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

s-mrt 19.30 uur.AfdeUngZiád-Limbwg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door Johan van Hassel: Genealo
gisch onderzoek op internet. 

6-mrt 20.00 uur. AfdelingAmersfoorten omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door de heer Paul Abels: Speurtocht 
naar een zestiende-eeuwse charmeur en charla
tan. [over Pibo Ovittius Ab bema]. 

7-mrt 20.00 uur. Afdeling Groningen 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 

4, Groningen 
Lezing door Stefan van der Poel en Gert 
van Klinken:Joodseen gereformeerde Gronin
gers. 

7-mrt 10.00 uur.Afdeling Utrecht 
Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur in het Utrechts 
Archief. 

10-mrt 11.00 uur. Afdeling Familieorganisaties 
Zalencentrum 'De Akker', Melk pad 14 a, 
Hilversum 
Voor het programma, zie de site van de 
afdeling. 

10-mrt 10.30 uur.Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek ( nabij Hooglandse Kerk), 
Nieuwstraat 4, Leiden 
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Contactochtend, op zoek naar voorou

ders. 
10-mrt 14.00 uur. Afdeling Twente 

Grotestraat 207, Borne 
Voor het onderwerp van de lezing, zie de 
si te van de afdeling. 

13-mrt 19.30 uur. AfdelingApeldoom en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door Robert Philippo: DNA in de 
genealogie. 

13-mrt 20.00 uur. Afdeling Kempen- en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België

plein 20, Eindhoven 
Lezing door Hans Bauer: De sprekende fami
liegeschiedenis. 

14-mrt 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, 
Alkmaar 

Lezing door de heer J. Cuperus: Indisch 
familieonderzoek. 

14-mrt 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 

Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer L. H. Co hen: De genea
logie van Joodse families in Nederland. 

15-mrt 20.00 uur.AfdelingOostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Lezing door de heer A.H.G. Verouden: De 
valkuil van naamsverandering. 

16-mrt 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

17-mrt 13.30 uur.Afdeling Friesland 
HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door Paul Noomen: De Friese adel in 
de Middeleeuwen. 
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17-mrt 10.00 uur. AfdeUng Land van Cuij·k en Raven
stein 
Hotel Het Vertrek, Stationsweg 12, Box
meer 
Genealogische contactdag. 

20-mrt 20.00 uur. AdelingAmsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backer hagen 12, Amster
dam-Buitenveldert 

Lezing door de heer DirkJ. Tang: 
Sailingletters. 

20-mrt 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Flip je- en Streekmuseum, Plein 48, Tiel 
Lezing door de heerD.G. van Maren: 
Hand-, huis- en andere merken; logo's uit een 
ver verleden. 

20-mrt 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedes
straat 9, Nijmegen 
Lezing door Jos Grimmelikhuizen: Room
sen, zo zijn wij·. 

21-mrt 20.00 uur.Afdeling West-Noord-Brabant 
Wijkgebouw De Wegwijzer, Steendorp
straat 2, Breda 
Ledencontactavond. 

22-mrt 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideind
seweg 7, Delfgauw 
Jubileumbijeenkomst vanwege het 
zevende lustrum. 

24-mrt 10.00 uur.Afdeling Utrecht 
Zalencentrum 'Het Klooster', Klooster 1, 

Vianen(U) 
Buitendag in en om het zalencentrum van 
'Het Klooster'. 

24-mrt 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door Felix Waldack: Archieven in 
Frans-Vlaanderen. 

28-mrt 20.00 uur.Afdeling Groningen 
RHC Groninger Archieven, Cascade plein 
4, Groningen 
Lezing door Lies Ast-Boiten en Mineke 
Bosch: Liberale volksverheffers en strijdbare 
vrouwen. 

30-mrt 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den 
Helder 
Lezing door Marcel Plaatsman: Architec
tuur van Noord-Hollandse kerken. 

30-mrt 13.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Wielingenstraat 75, Purmerend 
Voorouderspreekuur in het Waterlands 
archief. 

31-mrt 10.00 uur. Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
Duitsland 
't Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 
Baarn 
Voorjaarsvergadering WGOD. 

Correspondentieadres NGv: Postbus 2.6, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; 
voor de func tionele afdelingen Heraldiek€ 15,-en Familieorganisaties€ 9,- per jaar.Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk 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 
beëindiging van het lidmaatschap per de datum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, 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, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp.Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollc111alaa n z o, 3 :571. e n Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NG v. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur. 
Contributie: ING betaalrek. 547064 (IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaalrek. 3639286 (!BAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaalrek. 2843032 (IBAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
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ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met 
de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en Van Der Heul 

DOOR K.J. SLIJKERMAN 

Inleiding 
Bij onderzoek naar het voorgeslacht van de 
rond 1570 geboren Neeltge Jansdr, oudste 
voormoeder van het geslacht met de naam
dragers Van der Swaen en Oudeclem te Sint 
Anthoniepolder, kwam ik terecht bij een boe
rengeslacht in het Ridderkerkse waarbij in 
de eerste decennia van de zeventiende eeuw 
de namen Hoenderhoeck, Compeer en Van 
der Heul in gebruik kwamen. De naam Co m
peer verdween echter al in 1668 uit deze fa
milie door kinderloos overlijden van de eni
ge naamdrager en eenzelfde lot was de naam 
Van der Heul beschoren in 1677. Slechts de 
tak Hoenderhoeck te Geervliet zette zich tot 
zeker in de achttiende eeuw voort. 

Het ligt m.i. voor de hand dat tot deze zelf
de stam behoort de familie (Den Boer) In 't 
Velt, waarover ik in 1995 publiceerde.' Ook 
deze groep zou dan moeten afstammen van 

de Ridderkerkse boer Damas Gerritsz (circa 
1480-1542/1547, zie gen. I). De aansluiting 
kan ik echter tot op heden niet bewijsbaar 
aantonen. 

Aan Sebastiaen Gerritsz (circa 1535-1562/ 

1568; zie: Ons Voorgeslacht 50 (1995), pag. 431), 

vermoedelijk een kleinzoon van voornoemde 
Damas Gerritsz, meen ik een wapen te kun
nen toekennen, vertonende twee aan beide 
zijden gekanteelde dwarsbalken (zie afbeel
ding op pagina 434 van voornoemd artikel). 
Ruim een eeuw later vertoont de grafzerk 
van - dan zijn achterneef - Dammas Dircksz 
Hoenderhoeck (1603-1667; zie gen. IVc} te 
Geervliet, die met zekerheid als een achter
kleinzoon van genoemde Damas Gerritsz 
beschouwd kan worden, een geheel ander 
wapen, namelijk: een arendspoot. Deze dis
crepantie in wapenvoering behoeft echter 

Groentje of Dorpsplein te Ridderkerk (pentekening uit 1946 naar een oude aanzichtkaart 
door P. Kranendonk te Gouda) 
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niet uit te sluiten dat beide personen niet tot 
eenzelfde stam zouden kunnen hebben be
hoord. Er zijn immers voorbeelden te over 
van het gebruik van totaal verschillende wa
pens in eenzelfde geslacht. 

Met dank aan mevrouw S.M. Auwerda-Berg
hout te Pijnacker en de heer F. van Hoorn 
te Geervliet voor hun aanvullende gegevens 
betreffende de tak Hoenderhoeck en aan de 
heer en mevrouw Molema-Smitshoek te Zoe
termeer voor hun bereidwilligheid om voor 
mij onderzoek te willen verrichten in de fi-

Genealogie 

ches in het Streekmuseum te Heinenoord, 
de heren A. Beukelman te Poortugaal, G.A. 
Klein te Arkel en ir. C. Sigmond te Dordrecht 
voor hun aanvullende gegevens en voor het 
nazien van diverse akten, en aan dr. M.S.F. 
Kemp te 's-Gravenhage voor het bereidwillig 
beschikbaar stellen van door hem vergaarde 
regesten van akten uit onder meer het Hof 
van Holland. Tenslotte een dankwoord aan 
de heren P. Kranendonk te Gouda, A. Malie
paard te Ridderkerk en T. Otto te Geervliet 
voor het beschikbaar stellen van de illustra
ties. 

l. Dam(m)as Gerrits, geb. ca. 1480, boer in Nieuw-Reijerwaard, heemraad van Ridderkerk 
(1508), overl. tussen 1542 en 28-7-1547, tr. Mariken (Maritgen) N.N., overl. tussen 28-7-1547 en 
28-6-1558. 

Op 27 juli 1507 is Damas Gheritsz voor de eerste maal vermeld gevonden en wel als 'buer' te Ridder
kerk.' Op 21 mei 1508 komt hij voor als heemraad in Ridderambacht.3 

In de jaren 1509-1511 was hij betrokken in een zaak voor het gerecht te Ridderkerk en werd er beslag 
gelegd op zijn koren.• 

In 1513/1514 was hij borg voor Jan Suet die een tiend in het Nieuwe Land van Ridderkerk kocht. ' 
In het Ridderkerkse kohier der 10' penning van 1542 is Damas Gheritss genoteerd als bruiker van 31'/, 
morgen. Vóór hem staat in dit kohier ene Beatris Cornelis Ghijsen weduwe genoteerd.6 In het huizen
kohier van 1553 staat Jan Damisz genoteerd na Ghijs Cornelisz, ongetwijfeld zoon van Cornelis Ghij
sen, dus beide boekingen lijken in volgorde van woning te zijn geschied.' 

Op 28 juli 1547 transporteerde Arent 'bastert' van Wijngaerden, als man en voogd van Jannitgen 
Bouwensdr, aan Mariken Damas Gheritsz weduwe 4'/, hont met zijn toebehoren in Nieuw-Reijerwaard 
in een weer lands van 12'/, morgen land, strekkende van 'den oudt ridderwairtsen dijck' af tot 'willaerts 
dijcxken' toe en oostelijk belend door Aelbrecht Finsen en westelijk door Aert Sijmonss 'mit sijn adhe
renten' .• 

In de rekeningen van de rentmeester van Ridderkerk (en IJsselmonde) komt in de decennia rond het 
midden van de zestiende eeuw jaarlijks de vermelding voor van de tiendverkoop van het 3' blok in het 
Nieuweland van Ridderkerk ofwel Nieuw-Reijerwaard met de aanduiding: 'streckende van Kyviets 
wech off tot Dammas Gerritsz wech toe'.•Deze aanduiding werd tot ver in de zeventiende eeuw in de 
stukken gebezigd. 

Bij akte van 28 juni 1558 verkocht Lenert Aertsz aan Anthonis Ariaen Zybrantsz, als voogd van de 
achtergelaten kinderen van Ariaen Pietersz, rentmeester tot Alblasserdam, een losrente verzekerd op 
twee percelen land in Nieuw-Reijerwaard, het ene gelegen 'int langelant' en het andere in een weer van 
12'/, morgen, waarbij het land van 'Martigen Damis wedue erven' als belending is genoemd. '0 Evenzo is 
'Maritgen Damis Geritsz wedue lant' genoemd als belending voor dezelfde landen in een akte van 29 
augustus 1559." 

In 1568 (vóór 29 november) is er te Ridderkerk sprake van een vordering van 9'/, rijns gulden door Jan 
Meeuss op de 'arff seel' van ene Marichgen Daemen." Het is evenwel onduidelijk of deze vermelding 
betrekking heeft op de weduwe van Damas Gheritsz, want deze vrouw was minstens tien jaar voordien 
gestorven. 

Beh,tlvc.. J.'-- hicrnu Le nuen1:.:r" kinderen van D a111\1n)a~ Gerri::.:,L., \ u. 11 tVÎL 0v\ .: .. ·:gi..:1 .. ~ 11: 2 .. "1s "J .. ~t<.l..: v: 
zij voornoemde Mariken ofMaritgen tot moeder hadden, kan hij daarnaast nog de volgende kinderen 
hebben gehad: 

a. GerritDam(m)as (Dammis), over 1. vóór 1557; zie: Ons Voorgeslacht 50 (1995), pag. 432 e.v. 
b. Joris Dam(m)as. (Dammis) den ouden, overl.1571/1574; zie: Ons Voorgeslacht 50 (1995), pag. 436 e.v. 

en misschien ook van: 
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c. Mariken Dam(m)as (Dammis), overl. 1556/1558, tr. (1) Does N.N.; tr. (2)Jan N.N.; tr. (3)Jan Hendricks int 
Velt; tr. (4)DirickEngels: zie: Ons Voo1geslacht 50 (1995), pag. 430.'' 

Uit dit huwelijk: 

1. JanDammis, volgt II. 
2.Joris Dammis (den jongen?), boer in Oud-Reijerwaard, overl. tussen 28-5-1563 en 31-8-1564, 

tr. N.N., overl. na ca.1570. 
In het Ridderkerkse huizenkohier der 10' penning van 1553 is het huis van Joris Dammisz ge

situeerd tussen dat van de weduwe van Ariaen Pouwelsz en het huis van de weduwe van Rochus 
Mourisz en werd in de middencategorie aangeslagen. Deze woning moet volgens de plaats in het 
kohier in Oud-Reijerwaard gestaan te hebben.' 

Omstreeks 1553 nam Joris Dammisz van de kerk te Ridderkerk het eerste blok uiterland of gors 
van Oud-Reijerwaard voor zeven jaren in pacht. Echter was het vijfde pachtjaar overgegaan op ene 
Gerit Heijnrijcxz, die dan ook als zodanig als pachter in de kerkmeestersrekening van 1559/1560 
stilo curie hollandie is geboekt." Mogelijk hield dit verband met het feit dat Joris zijn pacht niet 
meer kon opbrengen. 

Blijkens het 10' penningkohier van 1557 had Joris in Oud-Reijerwaard de gehele 'Jonge Reyners 
Houff van 8 mergen min 80 roeden' in pacht en aldaar in 'Heer Floris van Wyngerden 33 mergen 
70 roeden' ('die Geer' genaamd) percelen van drie morgen en drie morgen 1'/, hont. In Nieuw
Reijerwaard had Joris Dammisz in 'Damis Geritsz Houff van zes mergen' drie morgen in pacht. 
Dit moet dan oorspronkelijk door zijn vader gepacht land zijn geweest, naar wie die hoef toen 
genaamd was. In de uitergorzen tegen het Oudeland van Ridderkerk gebruikte Joris nog een noort 
van vijfhont in pacht.'' 

Blijkens de kerkmeesterrekening van 1560/1561 stilo curie hollandie leverde Joris Dammisz riet 
aan de kerk.•• 

Het 10' penningkohier van 1561 geeft een enigszins gewijzigd grondgebruik van Joris weer. 
In Oud-Reijerwaard gebruikte de tot Ridderkerk wonende Joris Dammisz in 'Jonge Reyner 8 

mergen min 80 roeden' nu niet die gehele hoef maar precies de helft daarvan. Tezamen met Gerit 
Woutersz, die mede tot Ridderkerk woonde, gebruikte hij in 'Die Geer 33 mergen 70 roeden' - voor
heen 'Heer Floris van Wijngerden 33 mergen 70 roeden' genaamd - drie morgen min 80 roeden in 
pacht en met dezelfde persoon de gehele 'Jan Kyvits tien mergen 3'/, hont 20 roeden' . In Nieuw
Reijerwaard was 'Damis Geritsz Houf van 6 mergen' nu genaamd 'Joris Damisz 6 mergen' en hierin 
gebruikte Joris drie morgen zaailand in pacht. Behalve voor hetzelfde huis als in 1553 werd Joris ook 
geboekt voor een huis dat stond tussen dat van Ghijs Michielsz en de weduwe Ariaen Pouwels met 
de toevoeging 'welck niet bewoent bij wordt' . De voornoemde Gerit Woutersz werd veel verderop in 
het kohier aangeslagen voor een woning voor drie maal het bedrag als dat vanJoris. '7 

Vanwege achterstallige landpachten droeg Joris Damasz bij akte van 28 mei 1563 zijn 'huys, 
hooffstede, bergh, schuyr, boegertgen, telinge' in het Oudeland van Ridderkerk aan 'de zedijck' 
met koeien en inboedel over aan de Dordtse burgemeester Arent heeren Cornelisz.'8 Kort nadien 
moet Joris zijn gestorven, want in de rekening van de rentmeester van de ambachtsheer van Rid
derkerk, lopende van 1 september 1563 tot 31 augustus 1564, is de weduwe van Joris Damasz ge
noemd als koopster van henniptienden te IJsselmonde.'• 

In de Ridderkerkse kerkmeestersrekening van 1565/1566 (stilo curie hollandie) is er nog wel 
sprake van de vermelding van het 6' block uiterland of noord tegen het Oudeland van Ridderkerk 
'bij Joris Dammissens·,•• maar d eze noord zal aangeduid zijn als gelegen z ijnde bij d e hofstede van 

Joris' weduwe. 
Blijkens het kohier der 6' penning van circa 1570 was 'Jonge Reyers 8 mergen min 80 roeden' in 

Oud-Reijerwaard toen gepacht door ene Jan Eelantsz tot Dordrecht. In 'Die Gheer 33 mergen 70 
roeden' gebruikte Joris Damasz weduwe nu 2'/, morgen 1'/, hout in pacht met daarbij een notitie 
dat dit perceel op een gegeven moment door (dan haar zwager)Jan Damis in huur was genomen, 
maar die dit overigens circa 1574 ook niet meer in pacht gebruikte. De hoef'Jan Kyvits 10 mergen 
3'/, hont 20 roeden' kan niet in dit incomplete kohier getraceerd worden. In Nieuw-Reijerwaard 
werd de 'Joris Damis soen 6 merghen' nu elk voor een helft in pacht gebruikt door Cornelis Ghys
sen tot Ridderkerk en door Jacob Pieterssoen." 
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II. Jan Dammis, geb. ca. 1516, tot Ridderkerk (1581), boer in Nieuw-Reijerwaard, overl. 10-7-

1614 (98 jaar oud), begr. Ridderkerk (in de kerk), tr. (1) (Barbara?) N.N., overl. ca. 1576; tr. (2) 

Ridderkerk 16-11-1581 Neeltgen Huijgens, onmondig 3-5-1568, van Alblasserdam (1581), overl. 
tussen 23-11-1614 en 18-11-1620, dr. van Huijch Cornelis, inwoner van Alblasserdam, en Mar
griet (Grietgen) Hermans.'' 

Van Jan Dammis2 zijn twee huwelijken bekend waaruit nageslacht is voortgekomen. Gezien vernoe
mingen kan zijn eerdere echtgenote Barbara genaamd zijn geweest. Rond zijn 70' jaar(!) werd hij zelfs 
nog vader; niet verwonderlijk, want hij bereikte de voor die tijd uitzonderlijke leeftijd van 98 jaar. 

In het Ridderkerkse huizenkohier van 1553 staat zijn huis met de toevoeging: 'dat met die gront an 
gebrocht is', dus de hofstede werd niet in een aparte lijst met huizen aangeslagen maar tezamen met 
het land waarop deze stond. Hij is zonder aangeslagen bedrag wel geboekt op de huizenlijst en wel 
tussen de woningen van Ghijs Cornelisz en van Willem Hermansz. Hij moet dan wel op zijn vaderlijke 
hofstede wonen.' 

Op 3 juni 1556 huurde Jan Damasz van Ridderkerk van Wouter Bartoutsz coemen acht morgen vijf 
hont 25 roeden gelegen tot Ridderkerk.13 

Blijkens het 10' penningkohier van 1557 had Jan Damisz in Nieuw-Reijerwaard de gehele hoef 'Da
mis Geritsz Houff van 20'/, mergen' in pacht van in Den Haag en Dordrecht wonende landeigenaren. 
Deze hoef was dus nog vernoemd naar zijn vader. In de ernaast gelegen 'Heyl Tonen houff van 26 mer
gen 5 hont' had hij 2'/, morgen in pachten bezat hij er een perceel van 1'/, morgen in eigendom.'' 

In de diverse Ridderkerkse kohieren moet Jan Damasz onderscheiden worden van ene Jan Damen, 
die op een hofstede in 'Die Houff 15 mergen 1 hondt 40 roeden' in Oud-Reijerwaard boerde en in Oud
en Nieuw-Reijerwaard diverse percelen pachtland gebruikte. Over deze tussen 1583 en 1593 gestorven 
Jan Damen is uitgebreid gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 52.1• 

Het Ridderkerkse penningkohier van 1561 geeft een vrijwel gelijk beeld, maar nu was de hoef van 
20'/, morgen genaamd: 'Jan Damisz 20'/, mergen'. Op het perceel hierin van elf morgen 4'/, hont zaai
en weiland stond het 'huys met telinghe'. Het restant is ter grootte van acht morgen 4'/, hont weiland 
geboekt. In de ernaast gelegen hoef, nu genaamd 'Willem Hermansz 26 morgen 5 hont' had hij 2'/, 
morgen weiland in pacht en bezat hij nu twee morgen weiland in eigendom. Zijn huis, dat in de hogere 
categorie werd aangeslagen, is weer geboekt tussen de huizen van Gijs Cornelen en Willem Hermansz. '7 

Op 27 oktober 1565 deed Jan Damisz aan Cornelis Pietersz overdracht van percelen van drie hont 
en van anderhalfhont met zijn toebehoren in een weer van 12'/, morgen in Nieuw-Reijerwaard, strek
kende van 'den oudelantsche dijck' af tot 'willaerts dijcken' toe. Op de rug van de giftbrief van de drie 
hont zat nog een oude vertichtingsakte gehecht. '' Het is duidelijk dat deze 4'/, hont ouderlijk goed van 
Jan Damisz was. Tussen 9 en 30 maart 1568 had Lenaert Willem Goessenss een eis op Jan Damiss. ' 6 

Het Ridderkerkse verpondingskohier der 6' penning van circa 1570 geeft een identiek beeld als dat 
van 1561.' Blijkens het ook weer niet compleet bewaard gebleven verpondingskohier der 100' penning, 
dat van rond 1574 moet dareren,'7 hadJan Damysz in 'Geryt Dirckx Landt 5'/, maerghen 11 hont' in Oud
Reijerwaard 11 hont eigen land. Helaas staat de beschrijving van deze hoef in het voorgaande kohier van 
omstreeks 1570 net op een ontbrekende pagina daarin. Voor her overige is zijn landgebruik in Nieuw
Reijerwaard in het kohier van omstreeks 1574 identiek aan dat van circa 1570. 

Van omstreeks 1575 dateert het eerstvolgende kohier; nu van de 50' penning, ' 8 en hierin ontbreekt de 
pagina met de beschrijving van de hoef 'Jan Damasz 20 mergen 3 hont' . Hij zal identiek zijn met de Jan 
Damass die een noort van 11'/, hont tegen her Oudeland van Ridderkerk in zijn bezit had en waarvan in 
het voorgaande kohier van circa 1574 nog Lenert Gheritss als eigenaar van vermeld is. Voor het overige 
is het l andgebruil< van Jan identiclc met het voorgaande kohie r. 

In een akte van 28 maart 1579 komt 'Jan Dammyssoen myr sij(n) consoerten' voor als belender van 
een perceel land in 'Dyrckx Wyllems 6 mergen 2 hont 10 roeden' in Oud-Reijerwaard. '9 Volgens het in 
dat jaar opgemaakte kohier der 100' penning30 was her landgebruik van Jan Damasz in Oud-en Nieuw
Reijerwaard ongewijzigd. 

De Ridderkerkse heemraad Cornelys Symonsz transporteerde op 28 december 1579 aan Jan Dam
myz 2'/, morgen in een weer van 17 morgen genaamd 'Wyllem Heyndryxs 17 mergen' in Nieuw-Reijer
waard.3' 

In het kohier der 50' penning van 15813' is Cornelis nog als eigenaar van dit land geboekt, maar komt 
Jan Damass wel voor als eigenaar van een belendend perceel van twee morgen, hetwelk volgens het 
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kohier van 1579 echter nog niet zijn eigendom was maar onderdeel uitmaakte van een grotere cluster 
pachtland dat in andere handen was. Voor het overige was het landgebruik van Jan Damasz volgens het 
kohier van 1581 ongewijzigd gebleven. 

In 1581 vond Jan Damisz zijn nieuwe echtgenote in het minstens 25 jaar jongere nichtje van zijn 
buurman Willem Hermansz: Neeltgen Huijgendr uit Alblasserdam, wier moeder behoorde tot een 
oude en gezeten Ridderkerkse boerenfamilie en van wie zij in Ridderkerk land had geërfd.33 

Op 8 juli 1582 verkocht Jan Damysson aan Bouen Pyeters, poorter der stad Dordrecht, een hoofdsom 
van 762 rijns gulden 15 stuivers tegen de penning 16. Hij verzekerde hiervoor negen morgen 1'/, hont 
vrij eigen land in Nieuw-Reijerwaard in 'Jan Damys huisweer', strekkende van 'den oudt rydderwaerts 
dick tot willers dickgen toe' en voorts zijn overige goederen. Pas op 19 maart 1618 was deze rentebrief 
ingelost.34 

Exact een jaar later, op 8 juli 1583 - of maakte de klerk een fout met één van beide jaren? - transpor
teerde Bouwen Pieterss aan Jan Damyss zes morgen drie hout 65 roeden in Nieuw-Reijerwaard, strek
kende 'van den oudt rydderwaerts dick off tot willers dicksen toe in Jan Dammy(s) huysweer', alsmede 
transporteerde hij diens portie van 'huys, berch, schuer' en hetgeen daarin en omheen stond.35 Tenmin
ste al rond 1570 was Jan Damisz pachter van deze Bouwen Pietersz en in 1557 van wellicht diens moeder 
Lijsken Pieter Aertsz weduwe te Dordrecht. 

In de Ridderkerkse rekening van de kerkmeesters van 1583 is Jan Damysz vermeld als borg voor ene 
(? .. tzyn) J anss voor diens pacht van kerkelijk land en tevens leverde hij tarwe.36 

Jan Dammyss verkocht bij akte van 20 maart 1590 aan Jaecob van Diemen Coerneliss tot Dordrecht 
een jaarlijkse losrente van 33 rijns gulden, hetwelk hij verzekerde op vier morgen min 40 roeden in 
Oud-Reijerwaard, gelegen in een weer van acht morgen min Bo roeden, strekkende 'vanden droogen 
dick totten tyen( t} wech toe' .37 

In een akte van 3 oktober 1591 is Jan Damis vermeld in een situering van land van ene Jan Daemen in 
Oud-Reijerwaard, met wie hij dan ook niet identiek was.'' 

In de kerkmeestersrekening van 1591 staat Jan Dammasz geboekt als voorgaande bruiker van circa 
1'/, morgen kerkennoort dat dan door Cornelis Adri(iaens)z Baes in pacht was genomen. Vóór hem staat 
zijn zoon GerardtJan Damass geboekt voor als pachter van een andere noord.39 In de Ridderkerkse rent
meestersrekeningen van 1591/1592 tot in die van 1612/1613 is Jan Dam(m)isz vermeld als tiendplichtige 
en koper van een tiend. 40 

Joncheer Jochem van Hardenbrouck, ambachtsheer van Heerjansdam, transporteerde op 1 februari 
1594 aan Jan Damisz 2'/, morgen in Nieuw-Reijerwaard in een weer van 26 morgen, strekkende 'van 
( den) grassedijck tot willem diricx landt toe'.•• 

Lendert Lendertsz Timmerman transporteerde op 25 juni 1598 aan Jan Damisz vijf morgen in 'de 
West Hoeff achter 'Bolles', dat wil zeggen Bolnes, dus in de polder Nieuw-Reijerwaard•2 en dezelfde 
dag kreeg hij van Cornelis Willems Jonckint twee morgen twee hont 50 roeden in 'Joris Mollen 8 mar
gen min Bo roeden' overgedragen. 4' 

In 1598 en 1599 is Jan Damass vermeld als pachter van één morgen vier hont 15 roeden uiternoord van 
de kerk van Ridderkerk. 44 

Ten zijnen huize liet Jan Dammasz op 19 mei 1612 - hij was toen al rond de 96 jaar oud- een akte op
maken vanwege 'sijn saecke die hij tegens sijn voor kijnderen heeft staende' betreffende hun moeders 
besterfenis volgens de uitkoop gedaan met hen ofwel hun voogden en schout Vop Cleijss ' in den jaeren ses 
ofte seventich' (= 1576 of 1577?) zonder de preciese tijd te hebben onthouden.Jan verklaarde elk van zijn 
kinderen 200 rijnsgulden beloofd te hebben en nog eenzelfde som vanwege renten. Dammas Jansz, zijn 
oudste zoon, had daarboven nog 300 rijns gulden ontvangen, Gerij t J ansz 400 rijns gulden, N eelt ge Jans
dr 300 rijns gulden en DirckJansz 600 rijns gulden. De voorkinderen hadden dan ook meer gekregen dan 
afgesproken was.Jan verzocht zijn huisvrouw Neltgen Huijgendr hiermee tevreden te zijn en hij wenste 
dat zij en zijn bij haar geprocreëerde kinderen vier morgen in Oud-Reijerwaard in 'die borgemeesters 
4 margen' zouden toebedeeld krijgen en dat zijn overige na te laten goederen gedeeld zouden worden, 
waarvan zijn huisvrouw de helft zou krijgen. Hij stipuleerde dat zij de stee toebedeeld zou krijgen en 
daarvoor aan de andere erfgenamen een door vier onpartijdige mannen vast te stellen bedrag zou betalen. 
Indien zij zelf 'niet en willen bouwen' dat zij dan de stee zou vergunnen aan één van haar kinderen 'die 
het haer belyeft' en dat voor 'alsulcke pennijgen als sij connen accorderen'.Jan verzocht al zijn kinderen 
om Joerijs J anss de 400 rijnsgulden te vergunnen met de interesten, welke in 1610 waren uitgezet. Ten
slotte verzocht Jan al zijn kinderen 'dat sij met maelcanderen vrijendelij(ck) willen accorderen'.45 
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Volgens zijn grafzerk in de kerk van Ridderkerk bereikte Jan Damasz de leeftijd van 98 jaar. Het op
schrift luidt: 'Hiet leyt beg ra ven Jan Damissen. Hij sterf den X J uly anno 1614 out 98 j aer'. 46 De zerk ging 
verloren bij de kerkbrand van 22 maart 1920. 

Nelken Huijgendr, weduwe van Jan Dammysz, benoemde bij akte van 23 november 1614 de Ridder
kerkse heemraad Adrijaen Cornelisz Baes tot haar gekoren voogd om al haar zaken waar te nemen.47 

De kinderen en erfgenamen van zaliger Neltgen Huijgens, te weten Joerijs Jansz, voor hem zelf en 
als bestorven bloed voogd van de kinderen van BarberaJansdr met de schout van Ridderkerk als opper
voogd, Lendert Lendertsz, als man en voogd van Grijetgen Jans, voor hem zelf, Jaecob Jaecobs als man 
en voogd van PlontgenJans, voor hem zelf, kwamen op 18 november 1620 tot grondkaveling.Joerijs ver
kreeg elfhont 'int smalweer van den grassedijck aff en daarvoor moest hij aan zwager Jaecob 32 rijns 
gulden betalen. Lendert Lendertsz Timmerman verkreeg twee morgen ' anden hoegen wech achter bol
les' en hij moest eenzelfde bedrag aan zwager Jaecob uitkeren.Jaecob Jaecobs verkreeg één morgen min 
tien roeden en nog vijfhont in Oud-Reijerwaard en daar moestenJoerijs en Lendert 32 rijnsgulden voor 
ontvangen, alsmede Crijn Aldertsz (de weduwnaar van Barber Jansdr) 18 rijnsgulden en 18 gulden van 
landpacht. De kinderen van Barbera Jansdr ontvingen tien hont in Nieuw-Reijerwaard 'an smal weer' 
en moesten daarvoor aan oomJaecob Jaecobsz 18 rijnsgulden betalen. Voorts werd er door de erfgena
men nog wat roerende goederen, kleding en kalveren gekocht en verrekend.Joerijs was nog een bedrag 
van 1.000 gulden aan de boedel schuldig, alsmede 140 gulden voor twee jaar landpacht. Er wordt door 
hem ook gesproken van een bedrag van 301 gulden drie stuiver die ontvangen waren van de erfgenamen 
van Aert Leuwenborch, maar Joerijs verklaarde deze bij de voorgaande liquidatie aan zijn moeders boe
del voldaan te hebben,•• een akte die overigens door mij niet werd teruggevonden. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Dammas]ans, volgtIIIa. 

2. Gerrit (Gerijt, Geeraert) Jan Dammas, van Ridderkerk (1594), boer te Ridderkerk, over 1. tus
sen 1638 en 11-6-1640, otr./tr. Ridderkerk 17-9/6-10-1594 (getr. bij Gillis Tavenier uit Rijs
oord) Neeltgen (Neelke) Ingens (Engels), van Ridderkerk (1594), over 1. vóór 5-6-1632. 

Zij tr. (1) HendrickJans Kindt, boer te Ridderkerk, over!. vóór 28-12-1592. 

Op 2 februari 1582 was Gheerit Jan Damiss met een aantal andere inwoners van Ridderkerk al
daar doopgetuige bij een kind van het echtpaar Jan en Adriaeken, papen; dus rooms zijnde. Neelt
gen Engelsdr werd op 16 april 1591 lidmaat te Ridderkerk.•• 

Als Neltgen Eijngelsdr, weduwe van Henrick Janss Kindt, en de voogden van de kinderen, te 
weten Willem Corn(elis)s. Stueij en Bastiaen Bastiaenss, als hebbende procuratie van Joris Janss, 
als rechte bestorven bloedvoogd, verklaarden bij akte van 28 december 1592 een perceel land in 
Nieuw-Reijerwaard verkocht te hebben aan Willem Corn(elis)s Stoeij. 50 Voornoemde voogd Joris 
Janss kan uiteraard niet identiek zijn met de gelijknamige jongste halfbroer van Gerijt Jan Dam
masz. 

Gerrit ging kennelijk boeren op de hofstede van zijn vrouw. 
Sedert de Ridderkerkse rentmeesters rekening van 1597/1598 komt Gerrit Jan Damisz jarenlang 

voor als koper van tienden.' ' 
In 1598 en 1599 pachtte GerardtJan Damass vier morgen 40 roeden uiternoord van de kerk van 

Ridderkerk.•• 
Op 8 oktober 1600 maken de Ridderkerkse kerkeraadsnotulen melding van onenigheid tussen 

enerzijds Adriaen Cornelissen (Baes) en zijn huisvrouw(= Martijntgen Adriaensdr de Vogel) en 
anderzijds Mariken lngen (getrouwd met Pieter Cornelisz Baes, broe r van Adriaen) en Ncclticn 

Ingen. Zij verzoenden zich op 14 oktober 1600.s' 
Op 8 juni 1601 liet de te Ridderkerk wonende Gerrit Jan Damisz (Dammess), als getrouwd heb

bende Neeltgen Ingendr, eerder weduwe van Henrick Jansz, land van Boyen Lauwens, als zijnde 
erfgenaam van zijn moeder Adriaentgen, weduwe (kennelijk dan laatstelijk) van Coenen Louris, 
in de polder De Ziedewij executeren.53 Op 3 september 1601 procedeerde Gerrit over deze zaak voor 
het hof van Holland als eiser tegen genoemde Boyen.54 

Mogelijk was Gerrit identiek met de GerritJanss die in de jaren 1609 toten met 1613 een voor de 
polder Oud-Reijerwaard gelegen uiternoord van één morgen 425 roeden van de kerk van Ridder
kerk pachtte.55 
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Adrijaen Maertens verklaarde bij akte van 15 februari 1616 aan GerijtJan Dammas 120 rijnsgul
den schuldig te zijn vanwege zekere koopceel van de kooppenningen 'vant zelve goed'.,• 

Gerijt Jan Dammasz, inwoner en 'buerman' te Ridderkerk, legateerde op 3 november 1616 aan 
de Armen van Ridderkerk twee morgen in Nieuw-Reijerwaard 'int smal weer', hetwelk hij van zijn 
vader ten huwelijk had gekregen en welk land door de arm bezorgers pas na zij dood aanvaard zou
den mogen worden en niet eerder. Zijn huisvrouw 'ofte kinderen' zou behouden de twee morgen 
die gekomen waren van 'Jan Meuiz kinderen'." 

In het Ridderkerkse verpondingskohier der 1000' penning van 1626 is Gerrit Jan Damasse aan
geslagen voor een gegoedheid van 7.000 gulden.'' 

De kinderen en kindskinderen van Neeltgen Ingensdr (bij HendrickJansz Kindt), laatst de huis
vrouw van Geerit Jan Dammisz, deden op 5 juni 1632 diverse percelen land van de hand, waaron
der twee morgen in Nieuw-Reijerwaard aan de oostzijde van de 'westzijtse wech' en dat ten zuiden 
door Gerrit Jan Dammisz werd belend,59 twee morgen in Nieuw-Reijerwaard, die vanaf het zuiden 
van de 'hoogen wech' afliep tot aan het land van GeeritJan Dammisz, en de helft van 1100 roeden 
in genoemde polder, strekkende westelijk vanaf de 'cruijs wech' en zuidelijk belend door 'jan 
dammisz wech' en noordelijk door Gerrit Jan Dammisz met de wederhelft van deze 1100 roeden.60 

In het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1638 is de woning van Gerrit Jan Dammissen ge
boekt voor twee haardsteden.•• 

Joris Jan Dammis, wonende te Ridderkerk, als broeder, en namens zijn andere broederskinde
ren en zusterkinderen en hun voogden, als gezamenlijke erfgenamen van de te Ridderkerk over
leden Geerit Jan Dammis, deden bij akten van 11 juni 1640 een hofstede en landerijen in Nieuw
Reijerwaard van de hand. Ten eerste een 'woninge, berch, schuyre' etc. staande op 750 roeden 
eigen land in de 53' houve in Nieuw-Reijerwaard, die groot was negen morgen, en liep van de tee 
van de 'grasdijck' tot aan de 'westzijtse wech' en die Joris Jan Dam mis als oom van de mede-erfge
namen kocht.6 ' Verder gingen in die polder twee morgen 275 roeden in de 55' houve naar sinjeur 
Dirck Stoop,63 één morgen aan de westwaartse zijde van de 'cruys wech' naar Maertgen Geenen,6• 
550 roeden aan de oostwaartse zijde van de 'cruys wech' naar Jacob Gerritsz en één morgen aan de 
westwaartse zijde van die weg naar Hendrick Jansen Boer.65 In al deze akten worden deze erfge
namen helaas niet met name genoemd. In het Ridderkerkse verpondingskohier der 200' penning 
van 1644 staat bij de naam van Geerit Jan Dammiss genoteerd: 'verdeelt buyten dese jurisdictie 
ergo pro m(emori)e'.66 

3. Neeltge (Neeltijen)Jans, van Ridderkerk (1593), overl. vóór 19-6-1643, tr. (1) (otr. Ridderkerk 
16-8; bescheid gegeven om te Sint Anthoniepolder te tr. 30-8) 1593 Andries Mathijs, van 
Sint Anthoniepolder (1593), boer te Sint Anthoniepolder, schepen van Sint Anthoniepol
der (1593), over 1. wrs. 1593/1594, wrs. zn. van Mathijs Maertens, boer te Sint Anthoniepol
der, schepen, schout van Sint Anthoniepolder, en Digna (Yngetje) Adriaen Yemans; tr. (2) 
Adriaen N.N. (Jacobsz?), geb. ca. 1565, wrs. boer in de buurtschap het Swanegat of aan de 
Swanegadtsedijck onder Sint Anthoniepolder, overl. vóór 22-5-1634. 

Andries Matthijsz tr. (1) Anneken Cornelis, uit Bleskensgraaf, over!. vóór 1593, dr. van Cornelis 
Jacobs, boer te Bleskensgraaf, en Toentken N.N. In 1585 wordt hij voor het eerst in de rekening van 
de polder Sint Anthoniepolder vermeld.67 In de rekening van 1588 kreeg hij betaald voor het bren
gen van een nieuwe 'moeleroe en balck' van 't Gadt naar de molen, waarbij een aantal personen 
behulpzaam waren, maar zelfs met behulp 13 of 14 paarden kostte het grote moeite het zij l naar 
de molen te brengen en 'moede ende beslickt' hadden zij voor vijf pond verteert ten huize van de 
schout'.67 Op 8 mei 1592 en 3 juni 1593 was hij present bij het afsluiten van de polderrekeningen. 

Zijn ondertrouwakte te Ridderkerk is feitelijk zijn laatste levensteken. Nog in datzelfde jaar of 
in 1594 zal hij zijn gestorven. 

Uit het tweede huwelijk van NeeltgeJansdr stamt het geslacht met de takken Van der Swaen en 
Oudeklem uit Sint Anthoniepolder.68 

4. Dirck]an Damis alias Hoenderhouck, volgt IIIb. 
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Uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker): 

5. Barber Jans, j.d. van Ridderkerk (1602), begr. IJsselmonde tussen 14-6-1618 en 9-8-1619,69 

tr. (1' gebod Ridderkerk 20-10, attestatie naar IJsselmonde) 1602 Quirijn (Crijn) Allerts 
Jonckint, j .g. van IJsselmonde (1602), boer in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde, 
heemraad van West-IJsselmonde (1603-1638), laagheemraad (1604-1638), penningmeester 
(1615-1617) van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland, begr. IJssel
monde in 1638,7° zn. van Allaerdt (Allert) Harberts (Herpers, Huiberts), boer te West
IJsselmonde, penningmeester, laagheemraad, van Dirk Smeetsland en Meester Arend 
van der Woudensland, en Marichgen Dyerten. 

Op 10 maart 1601 kwam Querijn Allaerdsz, geassisteerd met zijn voogd Adriaen Corn(elis)z, met 
zijn moeder Marichgen Dyertendr, weduwe van Allert Harberss, die geassisteerd werd met haar 
gekoren voogd heemraad Damas Jansz, tot een akkoord aangaande de hofstede, huurlanden, vee, 
inboedel en bouwgereedschappen. Die dag werden tussen de kinderen onderling meerdere rege
lingen getroffen.'' 

In het verpondingskohier der 1000' penning over West-IJsselmonde van 1626 werd Qµirijn 
Al erts aangeslagen voor een gegoedheid van 4.000 gulden.'' 

Op 12 mei 1631 deed Joris Jan Dammisz, als oom en rechte bestorven bloed voogd van de zes kin
deren van zaliger Barbar Jansdr bij Querijn Allertsz, voor de Ridderkerkse weeskamer rekening 
van het hen van hun grootmoeder Neeltgen Huijgendr, weduwe van Jan Dammisz, aangekomen 
erfdeel. Er is sprake van één morgen 400 roeden in Nieuw-Reijerwaard in de 51s" houve, waarbij 
verwezen is naar de kavelingsakte van 18 januari 1620, een aandeel in de woning van hun groot
moeder, hun aandeel in meubele goederen e.d en land pachten. Vader Querijn had in de jaren 1621-

1630 van zijn kinderen 1000 roeden gepacht. Op 21 juni 1631 voldeed voogd Joris de afrekening ter 
somme van 1079 ponden. Hij plaatste zijn handtekening.'' 

Bij akte van 13 juni 1637 transporteerden (de zwagers) Jacob Jacobsen, wonende te Ridderkerk, 
en Querijn Allertsen Jonckint, wonende onder West-IJsselmonde, aan Willem Dirxsen Bom en 
Dirck Goossen circa één morgen 580 roeden in de 14 de hoeve in Oud-Reijerwaard.73 

In het verpondingskohier der 200' penning over West-IJsselmonde van 1638 werd Quireijn 
AllertsJonckint aangeslagen voor een gegoedheid van 4.000 gulden.74 

Op de te West-IJsselmonde gehouden rechtdag van 30 september 1638 daagde de schout de nage
laten kinderen van Querijn Allertsz,omdat hun vader na het overlijden van zijn huisvrouw enige 
jaren lang (het waren er in werkelijkheid ongeveer 20!) met zijn kinderen in een ongedeelde boedel 
was blijven zitten zonder een inventaris te willen leveren en tot boedelscheiding te willen komen 
en dat ondanks vele aanmaningen en insinuaties van het gerecht. Bij Querijns' overlijden was dit 
nog steeds niet gebeurd en ook de nagelaten kinderen bleken hierin onwillig te blijven. De zaak 
sleepte zich het gehele jaar 1638 voor het gerecht van West-IJsselmonde voort en op 23 december 
1638 verklaarden de kinderen in hoger beroep te gaan bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.75 

Jan Willemsz, getrouwd geweest met Maertgen Querijnendr, Cornelis Roochusz, man en voogd 
van Maertgen Querijnen d'jonge, en Huijch Querijnen, elk voor hen zelf, en Diert Aliens en Joris 
Jan Dammisz, als omen en bloedvoogden van Annicken Querijnen en Pietertgen Querijnen, allen 
kinderen van zaliger Querijn Allertsz en Barbar Jansdr, transporteerden op 7 december 1639 aan 
Allen Querijnen, hun broeder en zwager, vijf zesde delen van de 'wooninge, berch, schuyre ende 
betelinge' etc. in DirkSmeetsland onder West-IJsselmonde met de bruik (pacht) van zeven morgen 
van juffr. Maria Mu ij s te Dordrecht, en dat z oals hun vader dat bezeten h ad, uitlcomende en b el end 

zijnde 'met het noortwaertse ende aen ( den) zeedijck van dirck smeetslant' .76 

Dezelfde dag werd in verband met de overname van zijn ouderlijke hofstede met de melioratie 
van 15 morgen 300 roeden, zo in Smeetsland als in de 68 Morgen, de te velde staande gewassen, 
bouwgereedschappen, inboedel etc. ten laste van Allert Quirijnen en ten behoeve van zijn broer, 
zusters en zwagers een schuldbrief van 2800 ponden opgemaakt.77 Op 10 november 1640 deed te 
onder Klaaswaal wonende Jan Willemsz aan Allert Querijnen overdracht van een derde part van 
drie morgen 268 roeden in Varkens oord, welke Jan vanwege zijn huisvrouw Maertgen Querijnen 
met haar zusters Annecken en Pietertgen Querijnen waren aangekomen bij kaveling van 14 maart 
1639. Dit land lang gemeen in het zevende achtste part van de polder Varkensoord.78 
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6. Margriet (Grijetgen) Jans, ged. Ridderkerk 4-11-1582 (get. Pieter Pietersz, Pietergen Cor

nelisdr, Damis Jansz huysvrouwe), j.d. van Ridderkerk (1611), otr./tr. Ridderkerk 18-12-

1611/8-1-1612 Leendert Leenderts Vrancken alias Timmerman, j .g . van IJsselmonde (1611), 

boer te Ridderkerk, overl. tussen 1652 en 23-4-1659, zn. van Leendert Leenderts Vrancken 

alias Timmerman, timmerman en boer te Oost-IJsselmonde. 
Lenden Lendertsz Timmerman transporteerde bij akte van 25 juni 1598 aan Jan Damisz vijf 

morgen in 'de West Hoeff achter Bolnes.79 De koper moet de latere schoonvader van Margriet zijn 
geweest. 

In het Ridderkerkse verpondingskohier der 200' penning van 1638, 1644 en 1652 werd Lenert 
Lenertss Vrancken aangeslagen voor een gegoedheid van 3.000 gulden. 66 

Een akte van 23 april 1659 vermeldt de onder de jurisdictie van Charlois wonende Jan Janssen 
van Besoije, getrouwd hebbende Barbara Leenderts, namens zijn vrouw mede-erfgenaam van haar 
vader Lenert Lenert Vrancken, in zijn leven gewoond hebbende onder de jurisdictie van Ridder
kerk.80 

7. Joris]anDammas, volgtIIIc. 

8. Ploengen (Pleuntgen)Jans, geb. 1579, ged. Ridderkerk 8-1-1587 (get. Willem Cornelisz Stoeij), 

overl. (in de kerkelijke gemeente Rijsoord) 18-1-1640, j.d. van Ridderkerk (1615), otr. / t r. 

Rijsoord/Ridderkerk (1' gebod 13-9) 12/27-9-1615 Jacob Jacobs van Proeijen, j .g . van Rid

derkerk, kerkelijk wonende Rijsoord / aan 'den Droogendijk' (1615), overl. (in de kerke

lijke gemeente Rijsoord) 6-2-1643, zn. van Jacob Willems Decker, wonende te Heeroude

landsambach t, en Mariken (Maergen) Jacobs. 81 

Ploengen vond haar echtgenoot in de stiefzoon van de dan inmiddels al jaren overleden promi
nente boer Aert Heijmansz, die onder andere schout van Hendrik Ido Ambacht was geweest. 

Tussen 1615 en 1628 (het jaar 1606 kan niet juist zijn) werden Jacob Jacobse, zijn moeder Marike 
Jacobs en zijn huisvrouw Pleuntje Jans lidmaten te Rijsoord. Achter hun namen werd later de da
tum van overlijden bijgeschreven.•• 

[ wordt vervolgd] 
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l boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de N G v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
A. van der Klei, Het huis dat er niet meer is. Toe
gang tot een familieverleden, Amsterdam 2009, 
134 pp., ill.; info via amallan@xs4all.nl. [21 
x 30 cm]. 

Oudste voorvader van de beschreven fami
lie was de uit Oost-Europa afäomstige Jood 
Markus Sekkel. Hij en zoon Hartog Markus 
en kleinzoon Michiel Hartog trokken als 
slagers door de provincies Groningen en 
Friesland. Zij 11amen in 1812 de familienaam 
Van der Klei aan. Michiel trouwde in 1814 
en kreeg Joods nageslacht, maar al eerder, in 
1812, kreeg hij een buitenechtelijk kind bij 
een katholiek meisje. Deze Pieter Michiel van 
der Klei, kleermaker van beroep, is de eerste 
va n d e roo1ns -ka tholic:k e tak va n d e fa n1ilic 

en betovergrootvader van de auteur. Het ac
cent in dit boek ligt op de herinneringen van 
de auteur aan het gezin waarin zij is opge
groeid en dat haar heeft gevormd. Zij was het 
jongste en zevende meisje in het gezin van de 
veertien kinderen van de in Alkmaar geves
tigde horlogemaker/juwelier Obe Petrus van 
der Klei en Johanna Maria Messelaar. Haar 
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poging tot duiding en begrijpen van ver
banden en invloeden wordt doorgezet in de 
lijnen naar haar kinderen en kleinkinderen. 
Aan de vertelling is als bijlage een schema
tisch familieoverzicht toegevoegd. 

H. Rol vink, De familie Snoep, 500 jaar, Noot
dorp 2010, 272 pp., ill., (uitg. van Stichting 
500 jaar Snoep). [B5]. 

De oorsprong van de beschreven fami
lie Snoep ligt in het Zeeuwse Wemeldinge 
(Zuid-Beveland). Voorvader Jan Snouijp zal 
rond 1510 geboren zijn. De oudste generaties 
bestaan uit landbouwers, maar al snel ko
men daarnaast ook beroepen als herbergier, 
onderwijzer, predikant, landmeter of ldeer-
1naker in b eeld. M e n bekleedde ook vaak 

functies als schepen en armmeester. Het rijk 
geïllustreerde boek geeft veel details over de 
gevonden afstammelingen, inmiddels ver
spreid over heel Nederland, maar ook woon
achtig in België, Zwitserland, Engeland, 
Zweden, Amerika, Canada en Zuid-Afrika. 

ABB 
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Stamreeks 
F. Inniger P.J.Jzn, Duizend jaren geslachten 
In(n)i(n)ger (1000-2000) in Zuid-Duitsland; Ba
den/Württemberg, Schwaben en Beijeren, Sachsen, 
Westfalen, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Zwitserland, 
Nederland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten 
vanNoord-Amerika,Axel 2010, co-ROM. 

Dit boek is niet verkrijgbaar in de handel, 
maar slechts in digitale vorm als pdf. Op de 
site www.woertman.com/Inniger.pdf zou 
een download beschikbaar moeten zijn, 
maar in december 2011 was dat niet het geval. 
Het begin van het boek handelt over allerlei 
naamsvarianten Inniger met vermeldingen 
vanaf de twaalfde eeuw. De geregelde stam
reeks van de Nederlandse Innigers vangt 
aan met Joannes Inninger, koeherder te 
Niederotterbach, waar hij in 1709 overleed. 
Daarachter een tweede deel met gegevens 
met betrekking tot aanverwante geslachten, 
zoals Böhm, Gabriël, Raverdy, Burghout en 
Laufäötter. Hoofdstuk II bevat meerdere ge
nealogieën Inninger uit allerlei plaatsen in 
Duitsland, die niet aan elkaar te knopen zijn. 

H. Maliepaard, Vijf eeuwen voorouders, Veldho
ven 2010, 466 pp., ill. + index [As] . 

In een kleine oplage is dit luxe uitgevoerde 
boek uitgegeven. De basis is de stamreeks 
Maliepaard, uitgaande van de (klein)kin
deren van de auteur. In verschillende hoofd
stukken bespreekt de auteur onderwerpen 
als familiewapens, het oude geslacht (de) Ma
lapert, een geschiedenis van Zevenbergen (N-
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Br), en Fijnaart en omgeving. Stamvader is 
Adriaen Ghysbrechtsz, die voor1542 overleed 
te Zevenbergen. Zijn achterkleinzoon zou als 
pachter van de adellijke familie de Malapert 
de naam Mailiepaard (en varianten) voor het 
eerst gebruiken. Waar het oude geslacht in
middels is uitgestorven, is de huidige familie 
Maliepaard nog springlevend. 

Biografie 
L. Deurvorst, Het uur van de waarheid. Bährne 
Louise van Brun (1773-1839) en de mannen in haar 
leven, IJzerlo 2010, 269 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-78202-57-8 [A4+]. 

B.ihmcLouhc1·1)nBrun(l~~3 18.JY) 
~n,lc11uuu~11u,h.urlrnn 

Bernhardine von Brun heeft een bewogen 
leven geleid, zoveel kan worden geconclu
deerd na lezen van dit boek. Haar eerste man 
was niemand minder dan Hieronymus Karl 
Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-
1797), de veel oudere bekende avonturenver
teller. Hij was al weduwnaar, toen hij in 1794 
met Bernhardine trouwde. In 1795 werd een 
dochter geboren uit het huwelijk, hoewel 
Von Münchhausen liet aantekenen, dat dit 
niet een kind van hem was. Wie de vader was, 
blijft ook na naspeuringen onbekend, al zijn 
er welke enkele kandidaten aan te wij zen. La
ter trekt Bernhardine naar Nederland, waar 
ze vooral onder haar tweede voornaam Louise 
bekend staat. Ze trouwde met Abraham de 
Stephanus Franciscus de Both (1771-1837). 
Maar ook dit huwelijk zou tot en met de klein
kinderen nog gevolgen hebben. Een boeiende 
biografie over een bijzondere vrouw. 

CdG 
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Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
E. K. Kam, Familieannonces uit de Nijmeegse Cou
rant van januari 1814 tot augustus 1827. Nota Bene, 
Nijmeegse Bijdragen no. 5, Nijmegen 2006, 28 
pp., index. [As]. 

De 402 annonces betreffen 119 geboortes, 
34 ondertrouw, 39 huwelijken en 210 overlij
dens. Hiervan zijn de basisgegevens in lijsten 
opgenomen, eerst chronologisch op datum, 
daarna alfabetisch op familienaam. 

E. K. Kam, De sociaal economische verhoudingen 
in Nijmegen in het rampjaar 1672 en de daarop vol
gende jaren. Nota Bene, Nijmeegse bijdragen no. 8, 
Nijmegen 2010, 64 pp., index. [As]. 

Voor deze studie is gebruikgemaakt van 
de gegevens, die gebruikt werden bij het 
invorderen van de zogenaamde ostage-pen
ningen, d.w.z. de gelden, die aan de Fransen 
afgedragen moesten worden voor het vrijko
pen van gegijzelden. Daarvoor werden der
tien klassen gevormd voor het indelen van 
wat iemand 'waard' was. Per huis werd niet 
de eigenaar, maar de hoofdbewoner aange
slagen. 

E.K. Kam, Het kinderboek van 1727 tot 1782 van 
het Borgeren Kinder Weeshuis te Nijmegen. Nota 
Bene, Nij'meegse Bijdragen No.9, Nijmegen 2011, 
60 pp. [As] . 

~..-1011. 

v-..~~!010. 

NUMl!l:!051! DUORAOl!N 

u.,.......,t,,,,t.,.1n1anu ...... ...._~ .... ..-.. ..,.._ 

Het kinderboek van het Weeshuis is in 
transcriptie opgenomen. Vervolgens zijn 
de gegevens verwerkt in tabellen waarbij de 
kinderen op familienaam alfabetisch zijn ge-
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rangschikt met daarbij de data van inkomst 
en vertrek, plaats waarheen vertrokken, of 
overlijdensdatum tijdens het verblijf in het 
weeshuis. Ook wordt ingegaan op de regle
menten die golden in het weeshuis en op de 
financiële situatie. 

W. N agge, Weghwyser door de Provintie van Over
yssel. Een toeristische reisgids in beeld en tekst uit 
de 18de eeuw, Deventer 2010, 63 pp., ill.; ISBN 

978-90-809896-7-2 (uitg. ter gelegenheid 
van het 450-jarig bestaan van de Atheneum
bibliotheek te Deventer). [ 24 x 21 cm]. 

In de jubilerende Atheneumbibliotheek 
bevinden zich twee exemplaren van de uit 
1724 stammende 'Weghwyser'. Deze is nu 
opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht 
door stadshistoricus dr. C. M. Hogenstij n. 

De auteur Wilhelm N agge ( overleden 1685) 
was predikant te Twello en geïnteresseerd in 
de Overijsselse geschiedenis waarover hij re
gelmatig publiceerde. In 1648 werd een kaart 
van Overijssel, vervaardigd door cartograaf 
Nicolaas ten Have, in druk uitgegeven. Aan 
weerszijden van deze kaart is in twee kolom
men de 'Korte Beschryvinge van de Provin
cie van Over-Yssel' van Nagge geplaatst en 

onderaan over de volle breedte de stadsplat
tegronden van Deventer, Kampen, Zwolle, 
Hasselt, Vollenhove, Oldenzaal en Steenwijk. 
De Deventer boekverkoper Jan de Lat gaf in 
1724 de 'Weghwyser' uit, waarbij hij gebruik 
maakte van de koperplaten uit 1648. In de 
heruitgave uit 2010 worden allerlei begrip
pen voor de moderne lezer verduidelijkt. 
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S. de Vos, Sjaarloos Woordenboek, Rotterdam 
2009, 116 pp., ill.; ISBN 978-90-814612-1-4 

(uitg. van Stichting Historisch Charlois). 
[Bs] . 

Dit boek geeft het verslag en het resultaat van 
de zoektocht naar het oorspronkelijke dia
lect van Charlois, het zogenaamde Oudsjaar
loos. Het omvat een overzicht van de schaarse 
historische bronnen die er zijn van deze ver
geten taal, een grammatica die bestaat uit 
een klankleer en een vormleer en ten slotte 
een woordenboek. 

ABB 
Bronnen 
F.J.M. Agterbosch (red.), Het markeboek van de 
Eschmarke. Transcriptie en register van de boeken 
van de Eschmarke gelegen in de huidige gemeente 
Enschede over de jaren 1455-1845, Enschede 2010, 

345 pp., il!.+ index; ISBN 978-90-74983-27-3 . 

[A4]. 

r 
• G. A.C. H.M. van Baar, De stoute bisschop. On

derzoek rond de stamhouders van het Brabantse 
geslacht Van Baar. Verslag van de bevindingen 
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De Stichting Genealogische Werkgroep 
Twente is de uitgever van dit prachtige 
boekwerk. Het betreft een bijna diplomati
sche uitgave van de drie markeboeken van 
de Eschmarke bij Enschede. Het eerste boek 
bevat gegevens vanaf de 15dc eeuw en betreft 
veel gerechtelijke uitspraken van de marke 
De Lutte. De marke De Lutte was het over
ste holtgericht van de andere naburige mar
ken. Hier werden veel uitspraken (ordelen, 
wilkeuren) gedaan, die kracht van wet had
den. De beide andere boeken bevatten ver
slagen van markevergaderingen of holtinks. 
De oudste inschrijving betreft een orde! uit 
1464, waarin drie personen worden vermeld: 
Willem ten Lippinckhave,Jan ten Krummen
have en Engelbert Hunhoff (de namen ko
men overeen met erf-namen in Esch-marke ). 

CdG 

aanwinsten 
over oudere geslachten van die naam, eertijds 
Van Baer, en het onderlinge verband, Amster
dam 1992. 

Gens Nostra 67 (2012) 



• Jan H. G. M. Böinck, Genealogie van de fami
lies Böinck, Böink en Boink, Zaltbommelse tak, 
Valkenswaard 1988. 

• A.J. Bonke, Geschiedenis der graven van Lim
burg Stirum rv. De takken Gemen en Styrum 
van het grafelijke geslacht Van Limburg Stirum, 
's-Gravenhage 2007, 232 pp. [As] 

• H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, Noordbra
bantse studenten 1550-1750. Bijdragen tot de 
geschiedenis van het zuiden van Nederland deel 
XLIV, Tilburg 1979. 

• J. van Brakel, Missiehuis Cadier en Keer, Ca
dier en Keer 2002. 

• Hans Dekkers, Rondom Janus Dekkers, zijn 
voorouders en zij'n na ges lacht, Utrecht 2005. 

• Edm. M.A.H. Delhougne en G.J. Deth
mers, Genealogische aantekeningen over de fa
milies Van der Sterren en Snellen, Roermond 
(uitg. van de Stichting Instituut voor gene
alogie en streekgeschiedenis) 1988. 

• A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. 
Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Ol
denbarnevelt, Franeker 2010, 4c druk. 

• Bocke Wilt Dijkstra, Stamboom Familie 
Dij'kstra. Ui:t de gemeente Opsterland uit de dor
pen Gorredij'k, Lippenhuizen, Wij'njeterp/Duurs
woude, Bakkeveen, Surhuisterveen 1996. 

• Bocke Wilt Dijkstra, Stamboom familie Feen
stra / familie van der Veen. Uit de gemeente Leek 
uit de dorpen Tolbert, Midwolde, Leek, Surhuis
terveen 1996. 

• A.D. van Eijk, De inzet van de tankers Duiven
drecht en Bussum tijdens het conflict om Nieuw
Guinea, Vlaardingen 2010 [A4]. 

• A. Eiynk (e.a., red.), Werken over de grens.350 
Jaar geld verdienen in het buitenland, Assen 
1993. 

• Hans van Felius, Weeskamer van Renesse. Be
werking van Rechterlijke archieven Zeeuwse ei
landen, inv. 111·s. 507 9 en 5080 , Haarle in 2.010. 

• G. Hof man, Genealogie van Hendrik Hofman, 
Utrecht 2010. 

• G. Hof man, Genealogie van Dirk Sandersz van 
Alphen, Utrecht 2010. 

• Ton Hogenes, Femmigje Visscher en haar voor
ouders, z.pl., z.j. 

• Ton Hogenes, De genealogie van de familie Vis
scher, Kamerik 1995. 
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• J.W. Joosten, Familie Koemeester, Alkmaar 
2006. 

• J.W. Joosten, Twintig gezinnen Roozee, Alk
maar 2009. 

• M. van der Kallen, De familie Van der Kallen, 
afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 
1605 met zij'n gezin wonend in Berlicum, gelegen 
in de Meierij van 's-Hertogenbosch, Berkel en 
Rodenrijs 1998-2009, 3 delen, 748 pp. [A4]. 

• N. Kosters, Genealogie van het geslacht Kosters, 
Sleen 2010, [A4] aangevulde en verbeterde 
uitgave. 

• J.P. Kuijlman, Stamboom Kuijlman. Drie 
eeuwen familiegeschiedenis, supplement 2010, 

Haarlem 2010. 

• Leo van Minderhout, Genealogie van Den Dun
gen, deel I en II. Een aanvulling op de nederzet
tingsgeschiedenis van Den Dungen, beschreven 
in Zes eeuwen Den Dungen in 1976, Den Dun
gen 1991. 

• Helena Pronk, Het nageslacht van Willem 
Hendrik Wij'nbelt, Veenendaal z.j . 

• Olivier Rieter (red.), Nostalgie. Met een roze 
bril omgaan met het verleden, Utrecht (uitg. 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur) 
2010. 

• Piet Sanders, Genealogie van de Familie Meij
borgvan ca.1737 tot heden, Maarssen z.j. 

• P. Severij ns en W. Segers, Rotemse Geslachten 
deel III. De familie Severijns, Tongeren 197 4. 

• G. Venner, De Maas en Rijnregio's gedurende 
de Romantiek. Tekeningen van Alexander Frans 
van Aefferden en van zijn zoon Joseph van Aef 
ferden, Geldern 2009. [A4]. 

• C.J. van der Wilt, Dordt een eeuw geleden. Een 
tij'dsbeeld, Maasdam 2009. 

• R.J. Zwiebel, 450Jaar Selten (deel I 1530-1878). 
Een geslacht uit hetLand van Cuijk, z. pl. 2009. 

Wil van der Horst 
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archiefnieuws 
Nieuw in de collectie van RHC Groninger archieven 

Toegangen; deze kunt u raadplegen in de 1690 Coöperatieve Credietvereniging voor 
studiezaal en op de website www.groninger- de Kustvaart G.A., 1961-1987 
archieven.nl: 1836 Anna Varvers Convent, 1919-1994 
276 Hervormde gemeente Noordhorn, 2073 Stichting het Groninger Vakantie 

1667-1963 (herzien) Kinderfeest, 1911-1985 

353 Gereformeerde kerk te Warffum, 2107 Stichting Gerrit van Houten, 1761-
1834-1983 (herzien) 2005 

678 Familie Dor hout Mees, 1587-1938 2122 Verzameling Brouwer betreffende de 
(herzien) geschiedenis en de archeologie van 

952 Koninklijk Provinciaal Groninger Groningen, 1950-1990 
Rederijkers Verbond, 1867-1988 (her- 2160 L.J. Bartelds, lid van Provinciale Sta-
zien) ten en Gedeputeerde Staten van Gro-

1109 Familie van Iddekinge, 15<-20< eeuw ningen, 1969-1988 
(herzien) 2233 Geert Teis Pzn. ( G. W. Spitzen), 18 73-

1519 W.J. Formsma, rijksarchivaris in de 1945 
provincie Groningen, 1938-1984 2497 Gezondheidscentrum Beijum, 1977-

1675 Ambtenaar van de burgerlijke stand 1990 
in de gemeente Wildervank, 1811-1942 2526 Stichting Analistenschool Groningen, 

1676 Ambtenaar van de burgerlijke stand 1955-2003 
in de gemeente Windeweer, 1811-1821 2529 Scouting St. Virus te Winschoten, 

1677 Ambtenaar van de burgerlijke stand 1918-2006 

in de gemeente Winschoten, 1811-1942 2554 District, later Gewest Groningen van 
1678 Ambtenaar van de burgerlijke stand Scouting Nederland, 1930-1990 

in de gemeente Winsum, 1811-1942 2570 Grand Theatre, 1980-2007 

1679 Ambtenaar van de burgerlijke stand 2578 Herman Alphons Verbeek, 1957-1997 

in de gemeente 't Zandt, 1811-1942 2635 Waarborgkantoor voor Platina-, Goud 
1680 Ambtenaar van de burgerlijke stand en Zilverwerk te Groningen, 1812-1928 

in de gemeente Zuidbroek, 1811-1942 

1681 Ambtenaar van de burgerlijke stand [RHC Groninger Archieven, 
in de gemeente Zuidhorn, 1811-1942 e-mailservice 3 januari 2012] 

Mijnadres.org online beschikbaar 

Bouwhistorische archieven vanaf begin 
19< eeuw tot 1980 op internet 

Het portaal Mijnadres.org is sinds 30 no
vember [2011] online beschikbaar via Inter
net. Hiermee zijn kilometerslange bouwhis
torische archieven van de gemeenten Rotter
dam, Amersfoort, Land van Heusden en Al
tena, Antwerpen en Mechelen voor het brede 
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publiek beschikbaar gekomen. 
De archiefinstellingen van deze gemeenten 

en regio's hebben de handen ineen geslagen 
om door samenwerking meerwaarde te kun
nen leveren. Verbanden kunnen leggen in 
het werk van architecten of over een bepaalde 
bouwperiode biedt nieuwe mogelijkheden 
voor de onderzoekers. Maar ook tal van ande-
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re doelgroepen worden bediend. Vanaf huis
eigenaren en makelaars tot aannemers, res
taurateurs, projectontwikkelaars, coöperaties 
en architecten. Kortom, iedereen die op zoek 
is naar een specifiek bouwdossier. De bouw
dossiers zijn direct in te zien en aan te vullen 
met eigen informatie. Ook zijn kopieën van 
de bouwdossiers te bestellen. Zo wordt het 
bouwhistorisch archief van en voor iedereen. 

Mijnadres.org is gerealiseerd op het vol
ledig webbased Atlantis platform van DE
VENTit uit Bunschoten. Ook de hosting 
wordt door DEVENTit vezorgd. 'Mijnadres 
maakt optimaal gebruik van de mogelijk
heden voor het opzetten en inrichten van 
portalen', vertelt Peter van Diermen, direc
teur van DEVENTit BV. 'De systemen van de 
initiatiefnemers worden automatisch perio
diek geharvest zodat het aanbod steeds up
to-date blijft. Daarnaast wordt Google Maps 
ingezet als kaartomgeving voor zowel het 
zoeken naar bouwdossiers als het presente-

ren van gevonden bouwdossiers. Voor een 
bouwdossier wordt automatisch een kop
peling gelegd naar YouTube en Flickr zodat 
vanuit deze bronnen aanvullende informatie 
kan worden gevonden. Ook de koppelingen 
naar andere, door het publiek, toegevoegde 
informatie op Internet is te raadplegen. Dit 
brengt het (onder)zoeken en raadplegen van 
bouwdossiers naar een nieuw niveau.' 

Mijnadres.org is niet alleen voorbehouden 
aan de initiatiefnemers. Nadrukkelijk worden 
andere gemeenten en archiefinstellingen op
geroepen om hun bouwdossiers ook via Mijn
adres.org beschikbaar te stellen. Instappen is 
laagdrempelig. Vrijwel ieder bestaand systeem 
kan met Mijnadres.org worden gekoppeld. Als 
een gemeente of archiefinstelling (nog) niet 
beschikt over een systeem voor bouwdossiers, 
dan is een Mijnadres beheermodule beschik
baar. Naar keuze werkt deze direct op Mijn
adres.org of op een andere locatie. 

[e-mail 8 december 2011] 

Website Groninger Archieven vernieuwd 

In het najaar 2011 is de website van de Gro
ninger Archieven, www.groningerarchie
ven.nl, vernieuwd. Deze kenmerkt zich door 
betere zoek- en navigatiemogelijkheden en 
een opgefriste vormgeving. Bij onderzoek 
vindt u uitgebreide uitleg over diverse on
derzoeksmogelijkheden. Bij schatkamer en 
historie worden bijzondere maar ook heel 
gewone archiefstukken gepresenteerd, zoals 
foto's, films, kaarten en ook rijk geïllustreer
de verhalen, die tot stand zijn gekomen met 
materiaal uit de Groninger Archieven. Naast 
de algemene geschiedenis van Groningen 
kunt u heel veel bijzondere verhalen vinden, 
die vaak gelinkt zijn aan andere verhalen of 
archiefstukken. Zo raakt u steeds verder ver
diept in een bepaald onderwerp. De verhalen 
worden vaak versterkt met fotopresentaties 
en of bijbehorende films, waardoor u een le
vendig beeld verkrijgt van de geschiedenis 
van Groningen. 
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Zoekmogelijkheid 
Op het openingsscherm vindt u een algeme
ne zoekmogelijkheid. U kunt daar een zoek
term invoeren en krijgt dan de resultaten ge
presenteerd in drie rubrieken: 
• Binnen de collectie. Dit zijn de gevonden 

vermeldingen in onze toegangen (titels 
en beschrijvingen van stuken) en in het 
archievenoverzicht ( de opgave van archief
vormers). Deze zoekmogelijkheden en de 
presentatie van de resultaten zijn nu gelijk 
aan die, als u zoekt naar onze collectie via 
www.archieven.nl; 

• Binnen de website. Dit gaat om vondsten 
in de schatkamer, in het onderdeel histo
rie en om vermeldingen in bijvoorbeeld de 
agenda en nieuwsberichten; 

• Externe bronnen. Hier vindt u vermeldin
gen in andere, specifiekere websites van de 
Groninger Archieven of waar de Groninger 
Archieven aan deelnemen. 

[RHC Groninger Archieven, 
e-mailservice s januari 2012] 
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rz brie nakomers 
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 Amateurfilmer, onderwijzer en verzetsman, 1911-
DEELgenoot (Blaricum), nr. 36, zomer 2001. Mes- 1944; Schoonheid ontdekken in dagelijkse dingen 
sentrekkerij in 't Gooi [1770: inwoners van Hui- [Michael Hermse, collectiebeheerder Nieuwe 
zen zochten ruzie met soldaat Thomas Delva(art) Media. Beeld en Geluid; Fotobedrijf Boonstra]; 
uit Naarden; 1718 agressieve Gerbrand Jansz Ho- Kun je oude films weggooien nadat je ze over hebt 
genbirk uit Huizen]. laten zetten op DVD? [nee, een DVD heeft niet het 

Idem, nr. 37, najaar 2001. In Memoriam Jan eeuwige leven, kan beschadigen of langzaam 
Rigter; De IJsbaan; Het 'IJsbaanhuisje' en haar vergaan; het archief accepteert familiefilms]; L. 
bewoners [te huur als zomerhuis; 1935-1959]; Doedens: Cold case: 'is graeff Adolff ghebleven 
Voetbalvereniging B.V.V.'31 70 jaar; Burgemees- in Vriesland na den slaech?' [1568; voortgezette 
ters van Blaricum [1796-2000]. speurtocht naar de laatste rustplaats van Adolf 

Idem, nr. 39, zomer 2002. Idem, nr. 41, voorjaar van Nassau]. 
zoo3. In Memoriam Thea Calis-Vos [1933-2003]; 
Het ereburgerschap van de gemeente Blaricum; 
Veertig schooljaren op de Bernardus; (Openbaar) 
onderwijs in Blaricum. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 17, nr. 1, oct. 2003. Post
bestelling (16); H. Lamers: (Van) Lieshout als fa
milienaam; In gesprek met ... Pieter van Deursen 
[geb. Beek en Donk 1918 (exm.Jonkers), tr. (1) 1946 
Anna van Kessel]. 

Idem, nr. 2, nov. 2003. Verv. Postbestelling (17); 
Wie was ... Ties Kweens? [geb. Lieshout 1915 ( exm. 
Herlings), tr.1956 Cisca Driessen] . 

Idem, nr. 3, jan. 2004. Verv. Postbestelling (18); 
In gesprek met ... Harrie Steegs [geb. Boekel 1932 
(exm. Tummers), tr.1956 Ans van Kaathoven]. 

Idem, nr. 4, febr. 2004. Verv. Postbestelling; J. 
Coppens: Het Lieshouts kerkkoor en Grard Cop
pens, organist [geb. 1871]; In gesprek met ... Ton
ny van den Bogaart - Sterken [geb. Lierop ca. 
1915]. 

Idem, nr. 5, maart 2004. Verv. Grard Coppens 
[over!. 1957]; Wie was ... Hanri Verbakel [geb. 
Lieshout 1898 (exm. Van Thiel), tr. 1936 Anna van 
den Tillaart]. 

Idem, nr. 6, mei 2004. In gesprek met ... Ma
rietje Migchels - van Uden [geb. Lieshout 1927 
(exm. Van Bragt), tr.1947PietMigchels]. 

Feith (cultuur, geschiedenis en taal van Gronin
gen; www.groningerarchieven.nl; www.stad
lande.nl), nr. 4/2011. Aduarderzijl [het Waarhuis 
en het sluizencomplex]; B.Jongejan: Jan Sportel. 
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Het Feyne Kwartier (Stichting Genealogisch 
Centrum Goeree-Overflakkee; www.genealo
gieflakkee.nl), 16' jg., nr. 3, dec. 2011. Kwartier
staat van Pieter Leendert Koster (slot) [17'-eeuwse 
kwn.; o.a. Wellevogel, Van der Slik, Elsevier, De 
Bloeme, Langbroek, Van den Roovaart, Roij, 
Breeman, Kievit, Sooywijck, Kaslander, Groot
enboer, Baertman, Witvliet, Overgaauw, Witte
koek, Zeedijk, Plokhooij, Buurveld]; Een oude 
rouwkaart uit Nieuwe-Tonge [Hester Kievit (ged. 
Dirksland 1713; exm. Lodder), tr. (1) Nieuwe-Ton
ge 1741 Abraham van der Velde, tr. (2) 1748 Franco 
Gaveel, predikant (ged. Goedereede 1700 - 1765)]; 
Herkomst Ouddorpse familienamen (4) [Roos, 
Sandifort / Santevoort, Soeteman, Tanis, Verduyn, 
Vlietland, De Vogel, Van der Wende, Westhoeve, 
Witte] . 

Genealogie (www.cbg.nl), jg. 17, nr. 4, dec. 2011. 
Samenwerking CBG met Nationaal Archief [het 
CBG gaat de genealogische dienstverlening voor 
het NA verzorgen]; B. Lever: Andries Jan Lever 
(1816-1866, er. Albertje Schuur]; Y. Prins: Willem 

Barentsz: de geboorte van een held [waar werd 
hij geboren?; wat is er bekend over zijn familie?; 
over!. 1597, stuurman onder schipper Jacob van 
Heemskerck]; M. van Bourgondiën: Twee hon
derd jaar burgerlijke stand: een terugblik; M. van 
Oven/A. Ralf: De genealogische DNA-revolutie 
[laatste ontwikkelingen, verdere mogelijkheden]; 
C. Hultema: De meesterhand van Mesdag [Hendrik 
Willem Mesdag (1831-1915), tr. Sientje van Hou-
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ten (1834-1909); bracht zijn Panorama onder in 
een familievennootschap]; C. Voigtman: Tussen 
leven en dood: kinderpenningen [familiepennin
gen in het Geld museum te Utrecht; ruim 800 pen
ningen online: www.geldmuseum.nl. Één van 
de behandelde voorbeelden is de penning voor 
Hans, zoon van Hans Hermans en Urssela Hae
lewijns, volgens de tekst op de penning geboren 
23 aug. 1578; bij zijn doop waren getuigen Querin 
van der Stadt en Catelina Winckelmans wed. 
Cornelis Valckaert. De geboorte- en/of doop
plaats stond er niet op. Te Frankenthal werd op 7 
(!) augustus 1578 gedoopt Joannes, zoon van Hans 
Herman en Ursela N.N. (afk.) van Norenberg. 
Getuige: Quirin van (der) Stat. Het lijkt hier om 
hetzelfde kind te gaan. Weliswaar is de doop vóór 
de geboorte gedateerd, maar misschien is juli be
doeld als geboortemaand. Dat de tweede getuige 
niet werd vermeld kwam - helaas - vaker voor. 
Dat valt o.a. te constateren als men inschrijvin
gen in doopboeken legt naast notities in familie
kronieken. Quirijn van der Stat otr. Frankenthal 
23-7-1577 Magdeleene Zelissen (mogelijk afk. van 
Brussel). Zij lieten aldaar drie kinderen dopen: 
N.N. 1578, Joannes Casimir 1579 en Johan Casi
mir 1580. Cathalina (Winckelmans) weduwe Vol
kaerts/Valckarts was enkele malen doopgetuige 
te Frankenthal, maar niet onder haar meisjes
naam. Dit is een mooi voorbeeld van hoe twee on
gelijksoortige bronnen elkaar kunnen aanvullen]; 
C. Gietman: Oude genealogen. Hendrik van Wijns 
ontdekking [letterkundige, geschiedvorser (1740-
1831) ontdekte een familiewapen van de Hollandse 
graven bij boer Joost Alemans te Ouddorp]; Kijk 
op bronnen (2).R. van Drie: Twintigste-eeuwse hu
welijks bijlagen; Wapenregister: Deliën, Dicker, 
Groen, M( e)ulders, Salomons, Swarte. 
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Genealogysk Jierboek (www.fryske-akademy. 
nl), 2011 (FA nr. 1059). ]. de Vries: Zeventiende
eeuwse Staversen, naar aanleiding van het inven
tariseren van de grafschriften in de Nicolaaskerk 
[§ 1. 'Gelukkig hebben we de foto's nog' . In 2009 

werd de kerkvloer vervangen door beton. Veel 
zerken belandden in de puincontainer. Vóór de 
verwijdering hebben leden van de Grafschriften
commissie van het Genealogysk Wurkferban de 
zerken opgemeten, gefotografeerd en geïnventa
riseerd. § 2. Het onderzoek. Genoemd verdien
stelijk werk leidde tot onderzoek naar de op de 
zerken vermelde personen in verschillende bron
nen. De gereformeerde huwelijken (vanaf 1640) 
lijken compleet, maar zijn het niet. De doopin
schrijvingen (ook vanaf 1640) bevatten in de 17' 

eeuw bijna alleen de naam van de dopeling. Voor 
genealogische informatie is men aangewezen op 
andere bronnen: o.a. de weesboeken (vanaf 1600), 
de notariële archieven van Amsterdam, Hoorn 
en Enkhuizen.§ 3. Begrafenissen in Stavoren. Er 
zijn 73 zerken met grafschriften aangetroffen. De 
oudste uit de 16' , de meeste uit de 17' eeuw. al
leen de beter gesitueerden konden een graf in de 
kerk betalen.§ 4. Bijzonderheden van enkele Sta
verse namen.§ 5. Bestuurlijk verzwagerd.§ 6. Het 
geslachtsregister van Jelle Hotjes. Ook genaamd 
Gellius Insma, stadssecretaris (1698); familie in 
Amsterdam noemde zich Van Staveren. § 7. De 
Salamander van Douwe Symens. 'Scheepsnamen 
werden soms door meerdere generaties van een 
familie gebruikt. Daarom kan in sommige geval
len een scheepsnaam een hulpmiddel zijn bij het 
opsporen van familiebanden' . Douwe Symens 
was schipper, later o.a. burgemeester; bevrach
tingscontracten te Amsterdam. § 8. 'Hier slaapt 
een rechtsgeleerd'. Waarschijnlijk Gellius Jonge-

Dt lurk tn htt Stavtrst raadhuis in dt 17dt ttuw. Detail van kaart van Blaeu 

uit 1649, die dt situatil Wttr9teft zoals op dt kaart va n Gtdkerlun uit 1616. 
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stal (1577-1641) of diens neef en pleegzoon (Al
lard) Pieter Jongestal (1612-1676). § 9. De auteur 
komt tot de conclusie, dat het Geslachtsregister van 
Jelle Hotjes een redelijk betrouwbare bron is en dat 
scheepvaartgegevens behulpzaam kunnen zijn 
bij het aantonen van familiebanden. Een ander 
winstpunt is dat tot dusver onbekende relaties 
tussen de Sta verse families boven water zijn geko
men, en aan diverse bestaande stambomen één of 
meer generaties werden toegevoegd. Daarbij wer
den de hechte relaties met Amsterdam duidelijk. 
In§ 10 worden zeven genealogieën of parentelen 
met 3 à 5 generaties van vooraanstaande families 
uit Stavoren in de 16'-begin 18' eeuw gepresen
teerd, genoemd naar de stamvaders. De in de ze
ven fragmenten behandelde personen zijn voor
namelijk bekend met voornaam en patroniem. 
Doordat registers (zowel op voornaam, toe- of fa
milienaam en patroniem) ontbreken zal de gehele 
tekst doorgenomen moeten worden; voor echt 
geïnteresseerden waarschijnlijk geen probleem 
(een loep bij de hand houden).Aande persoonsge
gevens werden gegevens met betrekking tot werk 
en carrière toegevoegd, waaronder veel uittrek
sels uit notariële akten. In die uit Amsterdam met 
als onderwerp bevrachtingen komt men bekende 
handelaren tegen. 

Om een eerste ingang te bieden volgen nu per 
fragment de meeste daarin voorkomende fami
lienamen van verwanten. Fragment 1. Sackle Jel
lesz: Oudewagen, Maes, Van der Schelling, Van 
Staveren, Cloppenburg, Hellendoorn, Moccama, 
Haersma, Jongestal, Schotanus. Fragment z. Ja
cob Imes: Haersma, Eykema, Boonhof, Hansma, 
Broersma. Fragment3.Jelle Rotjes: Geldorpius, 
Sjaarda, Mayoor, Jongestal, Anskema, Humalda, 
Van Haren, Van Viersen, Van Wissema, Schaep, 
Coopman, Van Staveren, Insma, Bruyn, Korff. 
Fragment 4. Tetman Fockes: Eykema / Eickema, 
Schroderus, Heybrinck, Haersma, Boonhof. 
Fragment 5. Symen Pieters: Posma, Binkes, Fa
ber, Lake(n)man, Halfhoorn, Borst, Hitsma. 
Fragment 6. Andries Oudewagen: Backer, Ou
dewagen, Haarsma, Van Staveren, Keyzer, Bo(o) 
onhof, Harings, Westendorp. Fragment 7. Gerrit 
Reynersz: Roovries, Tousla(e)ger, Haersma, Blau, 
Raggerius, Oosterbaan, Moutmaecker, Saeckma, 
Boner, Winia, Luyt. Een uitvoerig notenappa
raat met nog weer extra informatie besluit deze 
studie, die van breder belang is dan alleen het 
vastleggen van de kennis over de zerken van Sta
voren]; 

0. Hellinga/P.N. Noomen: Genealogia Ayttana 
[16'-eeuwse genealogische tekst over de familie 
Van Aytta en verwanten; eerste publicatie in 1743; 

bekend door opname van de gegevens in Het Stam
boek van den Frieschen adel (1846); Na een inleiding 
over aard en auteur van de bron, betrouwbaar
heid en waarde, volgt de Nederlandse vertaling 
van de Latijnse tekst met uitgebreide annotatie. 
De tekst geeft een overzicht van de verwanten van 
Viglius van Aytta (1507-1577), o.a. president Raad 
van State te Brussel; het betreft de zogenaamde 
'achtendelen' van Viglius: alle nakomelingen 
(m/v) uit de acht huwelijken van zijn zes tien 
betovergrootouders. Het zijn dus acht aparte pa
rentelen. De inhoudsopgave vermeldt o.a. de na
men: Aytta, Roorda, Montzima, Hoytema, Hack, 
Wyarda, Blinxtra, Hettema, Albada, Bucama, 
Schutsma, (Van) Hanya, Burmania, Tyepma, Jel
gersma, Camstra, Bonninga, Sjaerda, Reynarda, 
Rouckema. Tot slot volgt in een bijlage de La
tijnse tekst]; Wapenregistraasje. R.]. Broersma: De 
wapens op de zerken in de St. Nicolaaskerk te 
Staveren; Famyljewapens (en flaggen): Bekkema, 
Bijlsma, De Hoog, Miedema, Nemenzo [afk. van 
de Filippijnen]; Doarpswapens en -flaggen. 

GM kwadraat. Tijdschrift over Geschiedenis, 
Geografie, Monumenten Musea Utrecht (www. 
hetutrechtsarchief.nl; www.utrecht.nl/erf
goed), nr. 44, jg. 11, winter 2011. Van boswal tot 
bunker. Een inventarisatie van landschapsele
menten op de Utrechtse Heuvelrug; W. Landman: 
Wie zou daar zonder ons nog iets van weten? 
Ruim 3.000 bronnen van regionale historie door 
Sabine ontsloten [3365 artikelen uit periodieken 
van historische verenigingen zijn gescand en op 
tekstniveau in de database Sabine doorzoekbaar 
gemaakt; ondergebracht in de Universiteitsbibli
otheek Utrecht; www.sabine.nu]; Schatten van 
de Utrechtse schatkamer [o.a. digitaliseringspro
jecten]; De schatten van ... [Jan Care! van Dijk 
uit Amersfoort]; Uitvoeringsagenda Historische 
Buitenplaatsen 2012-2013; Restauratie van kasteel 
de Haar; Utrecht in 3D [19'-eeuwse stereofoto's; 
tentoonstelling tot 6 augustus 2012, Hamburger
straat 28]; Monumentenwacht [Gert Verwoerd, 
begonnen in april 1975, gaat met pensioen]. 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
21' jg. (1996), nr. 1. B. Ibelings: Het conflict over de 
zuivelmarkt tussen Gouda en Schoonhoven (1535-
1546); Index op de jaargangen 11 t/m 20 (1986-
1995). 

Idem, 1996, nr. 2. C.R. Schoute: De hoge rechts
gebieden in de Krimpenerwaard [11'-16' (17' ) 
eeuw]. 

Idem, 1996, nr. 3. W. Hoogerdijk: Touwbaan de 
Gruijter [te Lekkerkerk; touwslagers aldaar in 
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1858; De Boom, De Gruijter, Kalkman, Luijten, 
Mudde, Roest, Van der Velde]; W.P. Vermeulen: 
Steenplaatsen langs de Hollandse IJssel [16' -19' 
eeuw; namen]; H. Rienks: Geschiedenis van de 
drinkwaterleiding in de Krimpenerwaard. 

Idem, 1996, nr. 4. R. Kappers: Hollandse par
fumflacons uit Schoonhoven. Produktie van 
parfumflacons door 19' eeuwse goud- en zilver
smeden [o.a. notitieboekje van goudsmid Jacobus 
Rikkoert / Recourt (1838-1916); namen van ma
kers van parfumflacons, hun werkzame jaren en 
meestertekens]; B. Ibelings: Bijdragen van de Zuid
Hollandse dorpen in de Krimpenerwaard aan het 
verdiepen van de Dordtse haven rond het midden 
van de vijftiende eeuw; C.R. Schoute: De heren van 
Stormpolder, 1287-1750; M.R. Wie/erna: Een secre
taris van Haastrecht en de duivel [Abraham van 
Alphen, genoemd 1727]. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 174, 38' jg., winter 2011. B. de Ligt: 
'De oprichting van eene jongelingenvereniging' 
in Nieuw-Loosdrecht [1857 op initiatief van Sara 
Maria van de Poll weduwe Jan Elias ]; Een Hil ver
summer en een Loosdrechtse in de USA met Smo
ren burg [Peter van den Hoorn (exm. Van Wie
ringen) emigreerde in 1963 naar Canada, tr. 1964 
Willie van den Hazel (exm. Lamme); een schil
derij van Dirk Smorenburg als betaalmiddel]; 
A. de Kloet: Bouwtekeningen terug in kerkarchief 
[van de hervormde kerk uit 1842; architect P.J. Ha
mer]; Verv. Vertrouwde zeilschepen (21);J.P. Kuhn: 
Zil de Zoete en het huisje aan de Horndijk [Hil
versum 1933-Naarden 1921; schilderij 1988]. 

Impressie (Katholiek Documentatie Centrum; 
www.ru.nl/kdc/impressie), nr. 8, dec. 2011. L. 
Winkeler: Vechters voor de Paus. Nederlandse zoe
aven 1860-1870 [met citaten uit het dagboek van 
Theo van Wees uit Reek, 1866; tentoonstelling 
t/m 17 maart in de UB; www.ru.nl/kdc/actueel/ 
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tentoonstellingen/ ]; R. Peters/R. Franssen: De lui
zen van Peter Canies [de archieven van het KDC 

bevatten niet alleen documenten, maar ook alle
daagse voorwerpen; In het familiearchief P.J.M. 
van Stokkum (geb. 1881), handelaar in natuur
steen en bouwmaterialen te Rotterdam, tr. in/na 
1908 E.W.M. Vogels; één van hun tien zonen was 
Peter Canies, die in 1942 in Franse gevangenschap 
luizen opdeed, over!. Duitsland 1945]; L. Winkeler: 
Het tweede Vaticaans oecumenisch concilie. Door 
de ogen van Frederick Franck [1909-2006, tand
arts en kunstenaar]; In Memoriam Tonnie Kamp
schreur, Jan van Teeffelen [81jaar, fotograaf] en 
Anne-Lies van Diessen [bibliothecaris KDC] . 

In Brabant, jg. 2 (2011), nr. 6. Volksverhaalcol
lectie verhuist [ verzameld sinds 1955 door Jacques 
R.W. Sinninghe (1904-1988) verhuist van de 
Brabant-collectie te Tilburg naar het Meertens 
Instituut te Amsterdam]; Het Leenderbos en de 
Groote Heide [in de late middeleeuwen geschikt 
om (slecht)valken te vangen; bebossing; verschil
len in bodemkwaliteit]; Uit het Archief.]. Peeters: 
'Caerte der Plantagien van Huijbergen [datering 
ca. 1545-1550, in het bestuursarchief van de mar
kiezen (Markiezenhof, Bergen op Zoom), het Ar

chief van de Raad en Rekenkamer, bevindt zich een 
collectie van 388 oude manuscriptkaarten]. 

Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 2' 

jg. (2011), nr. 4. Genealogie familie Blazer / Blaa
ser [het grootste deel van deze uitgave is gewijd 
aan de genealogie van deze muzikale familie, 
aangevuld met familieverhalen; oudst bekende: 
Calman Salomon Lev ie, over!. 1792, tr. Rotterdam 
1765 Anna/ Johanna Levie (geb. Amsterdam ca. 
1727), die in 1811 de naam Blazer aanneemt, mede 
voor haar (klein)kinderen]; P. Sanders: Genealogie 
familie Boeles. Benjamin Marcus en zijn voorge
slacht en nakomelingen [huw. voorw. Rotterdam 
1757 met Hester Lemans uit Koblenz, weduwe 
Salomon Abrahams (van Amerongen)] . 
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Leovardia. Historisch Tijdschrift voor Leeuwar
den (ledenadministratie@aedlevwerd.nl), nr. 
37, jan. 2012. J. Faber: 'Vaak heb iets in het leven 
waarschijnlijk een noodzaak' [de Friese voorou
ders van Johan Cruijff (geb. Amsterdam 1947; 

exm. Draaijer); zijn overgrootvader Hendrik 
Draaijer (geb. 1827) kwam in 1844 uit Leeuwar
den naar Amsterdam; zoon van Andries Hendriks 
Draaijer (geb. Gorinchem 1788) en Hendrikje 
Berkhoven (ged. Leeuwarden 1787; exm. Hör
ter), tr. ald. 1814, die beiden nov. 1832 overleden; 
wezenzorg; wederwaardigheden van Maartje 
Leenderts weduwe Hendrik Hörter (over!. 1770) 

en haar drie kinderen]; A. van der Werff: Scheeps
werf en machinefabriek Welgelegen op Schilkam
pen te Leeuwarden [in 1909 gekocht door Ate van 
der Werff uit Warga van zijn achterneef Oebe
le Pieters van der Werff, die een scheepswerf te 
Doesburg overnam; ups en downs van het bedrijf 
tot 1977]; J. Verbeek: Over een foto van G. Rom
merts en over het Sneeker Dijkje;]. Post: De Oude 
Munt te Leeuwarden; De rondweg; De Oude Lom
bardsteeg (II) [winkels, dancing]; Gymnastiek in 
Leeuwarden. 

Letterhoeke (www.tresoar.nl), jg. 7 (2011), nr. 
3. Menno! [Menno Simons (1496-1561); drie ten
toonstellingen over Doopsgezinden; Anne Zer
nike (1887-1972) 100 jaar geleden bevestigd als 
voorganger van de Doopsgezinde gemeente Bo
venknij pe. Zij was de eerste vrouwelijke predi
kante die een functie vervulde in een kerkelijke 
gemeente in Nederland (www.annezernike.nl); 
Workshop 15 maart, Studiedag 31 maart]; Tresoar 
in Blokhuispoort [Tresoar bewaart de archieven 
van het gevangeniswezen en van de rechtban
ken van Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. Op 
de website is het mogelijk de database strafrecht 
te doorzoeken, alfabetisch op achternaam. De 
rolboeken van de arrondissementsrechtbanken 
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1838-1934 zijn ook digitaal te doorzoeken]; Hep
kema op internet [digitaal beschikbaar o.a. het 
Nieuwsblad van Friesland en het Leeuwarder Nieuws
blad, beide uitgaven van de familie Hepkema; 
deze en nog vier anderen Friese kranten op www. 
kranten.kb.nl; de Leeuwarder Courant: www. 
dekrantvantoen.nl]; Militieregisters online [bij 
Tresoar bewaard gebleven de periode 1863-1914; 
www.militieregisters.nl; meehelpen via www. 
velehanden.nl]; Undersiker oan it wurd: Tsjerk 
Veenstra [over Johannes Bernardus Schepers 
(1865-1937); M. Kist:Jachtlust in de Stellingwerven 
[manuscriptkaartje, behorend bij een jachtakte 
op naam van T. Andringa van Hijlckama te 01-
debercoop, 1830]. 

De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl), jg. 
cxxvn1, Nr. 4, Dec. 2011. Themanummer Bas
taardij . R.A. van der Spiegel: Zonen zonder vader. 
Bastaarden van Brederode in de veertiende eeuw 
[gegevens van niet in de literatuur beschreven 
bastaarden, van wie nogal eens niet bekend was 
wie de vader was; o.a. Mathijs Brederode en zoon 
Ocker; Familie Van Valkenburg: wapenvoering 
duidt op verwantschap met Van Teilingen en 
Van Brederode]; M.]. Bok: W.A. Wijburgs 'Notitiae 
Bastardi' uit de genealogische aantekeningen van 
Cornelis Booth [1605-1678; bastaarden in Utrecht 
waren vaak kinderen van geestelijken; door 
Booth gebruikte bronvermeldingen; transcriptie 
van Wijburgs notities]; D. Verhoef: Bastaarden Van 
Ruijtenberch te Utrecht [twee zaken voor het 
Hof van Utrecht maken een reconstructie van de 
familieverhoudingen mogelijk. Zaak 1. De ont
kenning van een jong halfzusje Ven Ruijtenberch 
(1582). Zaak 2. De rechtmatige erfgenamen van 
Petronella van Ratingen (1618) (achterkleindoch
ter van Steven van Rutenberch); Lenen van de fa
milie Van Ruijtenberch; Lenen van de proost van 
Sint Marie; Parenteel van Adolf van Rutenberch 
(over!. 1494), proost van het kapittel van Sint Ma
rie te Utrecht (met Van Aemstel van Mijnden, 
Van Montfoort, Van Ratingen, Van Buegem]; R. 
de Neve: Bastaardij op zijn Indisch [sociale diffe
rentiëring, achtergronden; De voc-tijd (o.a. brie
ven van wettiging, adoptie); De koloniale periode 
(erkenning, legitimatie door het huwelijk van de 
ouders, adoptie). Bijlage: De Indische tak van het 
uit Dordrecht afkomstige geslacht Van Naers
sen]; Idem: Koninklijke bastaarden in Nederland 
in de negentiende eeuw. Feit of toch fictie? [o.a. 
verhalen die de ronde doen; een kijkje in het bui
tenland. Bijlage: Genealogie Trossarello (met 
Muijser)] . 
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Op de Hoogte (Hist. Ver. Wieringen), 2005, nr. 3. 
T. Hoogschagen-Metselaar: De buurtschap Zandbu
ren. Bedrijven en winkels: Korenmolen / diervoe
derhandel Looze, 1938-heden [Klaas Looze kocht 
de molen in 1938 van Jaap Lont]; Bewoners 1890, 
1920, voorts Aannemer J.C. Klein, Zuivelproduc
ten Kuijt [Jaap Kuijt tr. 1920 Maartje Koorn], 
Manufacturen Marie de Vries-de Haan, Export 
vis Jb. Koorn [Jaap Koorn (geb. 1893; exm. Vre
gat)], Visserij P. Lont Pzn. [Pieter Lont (geb. 1887; 
exm. Poel)], Sporthuis 'Camel' [Jo Cornelese, uit 
Arnhem, tr. 1938 Trien de Wit (geb. Vatrop 1918)], 
Fietsenzaak E. van der Laan [Evert van der Laan, 
uit Bellingwolde, rr. Zwaantje IJzer, uit Borger], 
Transport T.J. Visser [Teeuwes Jan Visser (1913) tr. 
Geertruida Lont (1917)], Visserij Gebroeders ten 
Bokkel [Klaas en Simon], Motorhuis Nubo [Si
mon Numeijer (1923), rr. Eddie de Boer (Wedde/ 
Gr. 1926)], Meubelmakerij Rump [Henk Rump 
(1914), tr. 1944 Aaltje Pais (geb. Emmen 1924)], 
Autorijschool Piet de Haan [tr. Aaltje Rotgans], 
Loodgieter Lammert Geusebroek [(Medemblik 
1890), rr. Maartje de Leeuw (Opperdoes 1893)], 
Bakkerij Klaas Wit [uit Anna Paulowna, tr. 1925 
Neeltje Scheltus], Visserij Gerrit Lont [(1891), tr. 
1916 Antje Takes], Visserij Simon Pelt [1919-1967]; 
Nogmaals de Sammelkeskuul [Pieter Fransz 
Kuut verkocht eind 1938 aan Gerrit Leenderts 
Kooij];J.S. van Wieringen: De spoorlijn over de Af
sluitdijk. De lijn die nooit werd aangelegd. 

De Rosdoek (De Acht Zaligheden), afl. 101, maart 
2002. H. Grielen: Het register van de Heilige Geest 
uit 1530; Een bijzonder boekje in het parochie-ar
chief van Eersel; Th. van der Aalst: Leven als Got in 
... Reusel? De familienaam Kerkhofs aldaar drie 
eeuwen geleden. 

Idem, afl. 102, juni 2002. Verv. Verrassingen 
van een oud huis (2) [bouwhisrorische waarne
ming]; In Memoriam Jan van Hout; A. Kockx: Een 
persoonsverwisseling in de 19e eeuw. Waar de 
schrijfwijze van een naam toe kan leiden [familie 
Koks / Kokx / Kockx te Oudenbosch en Grave; 19e 
eeuw]. 

Idem, afl. 103, sept. 2002. A. Dams: Werkboekje 
A. Dams [1907-1912; Andreas Dams (exm. Van der 
Palen)]. 

Idem, afl. 104, dec. 2002. Her toponiem Valen
berg te Hapert. 

De Spuije (De Bevelanden), afl. 64, voorjaar 2005. 
Otto Verhagen (1814-1870), ondernemer re Goes 
(deel I) [geb. Utrecht (exm. Chatin), rr. Goes 1835 
Cornelia J. Cruque ( exm. Sijpard)]. 

Idem, afl. 65, zomer 2005. Verv. Otto Verhagen 
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(n); Kerkelijke liefdadigheid: het 'geval' Martina 
. Kaboort [geb. Wolphaartsdijk 1789, over!. Delft 

11859, tr. Frederik van de Bliek]; De NV Zeeuw
sche Landmaatschappij. 

Idem, afl . 66, winter 2005. Oud en afgeleefd 
[armenhuizen, bejaardenhuizen]; Molen 'De 
Haas' re Oud-Sabbinge [Johannes de Jonge, mo
lenaar 1852; Bevelander. De Koster Verhage, Van 
Srrien, Van Oeveren, Kleinepier]; Een rondblik 
in Goes in het jaar 1755; De Goese jaren van Frans 
Naerebout [over!. 1818]. 

Swindregt Were, jg. 5, nr. 1, april 1991. De 
Zwijdrechtse kermis in het verleden; Dr. D.J. 
Kamberg, huisarts in H.I. Ambacht van 1900 tot 
1931 [geb. Katwijk a/d Rijn 1870, tr. 1900 Johanna 
A. Bodenheim]. 

Idem, nr. 2, nov. 1991. J. van der Es: Een water
molen in de Zwijdrechrse Waar anno 1339 [reactie 
van K. Brinkman]; Floris Groeneveld (1898-1970) 
[geb. Dubbeldam, tr. 1920 Heiltje de Jong Flo
risdr.]; De Noord; Sluizen en havens van Heer
jansdam. 

Idem, jg. 6, nr. 1, april 1992. K. Brinkman: Een 
onbekende kopie uit 1666 van een onbekende 
kaart uit 1585 [door landmeter Matthijs van Nis
pen (1629 Dordrecht 1717) van een kaart van land
meter Jan Jansz Potter]; Vijftig jaar Vrij Evange
lisch in Ambacht; Plaatselijke belastingen in her 
verleden. 

Idem, nr. 2, okt. 1992. Een rumoerige raads
vergadering in Zwijndrecht [1924]; Aart Duijser, 
fotograaf [Arnoldus, geb. Zwijndrecht 1877 (exm. 
Van Noort)]; Rechterlijk Archief [Thijs Huijzer 
te Ridderkerk; 1763]; Her boerenbedrijf te H.I. 
Ambacht in de jaren '30. 

D'n Tesnuzzik (Beek en Donk),jg. 23 (2003), nr. 1. 
M. van Thiel/P. Begheyn: Her notitieboekje van Wil
lem van Thiel uit de jaren 1812-1838 [geb. Beek en 
Donk 1789, tr. 1815 Gijsberdina van Duijnhoven; 
o.a. familieregister; tekstuitgave]; F. Leenders: Die 
van Beek en die van Donk; C.C.J. Aarts: Beek en 
Donkse priesters en religieuzen. De familie Van 
der Leemputten in de eerste helft van de 2oe 
eeuw; In gesprek met Quirinus van Roessel [geb. 
Den Bosch 1925 ]. 

Idem, 2003, nr. 2. B. van WanroofNaus: War 
tante Fien mij leerde en mijn belevenissen als 
verstelnaaister [Josephina Lammers (1876-1951); 
eerste betrekking bij Eugenie van Thiel - Ho
say]; A.L.M. Sanders: Pastoor Henricus Swinkels 
[1864-1934]; In gesprek met Pieter Rooijackers 
[geb.1932 (exm. Van der Aa)]. 

Idem, 2003, nr. 3. C. Peters: Het hoge land van de 
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Regt en de zaagmolen; P. Begheyn: Brabantse brie
ven aan Henri van Thiel s.j., Apostolisch missio
naris in Oost-Indië (1901-1913) [geb. Beek en Donk 
1867 (exm. Van Empel), over!. Vught 1922]. 

Idem, 2003, nr. 4. J.F. van Gestel: Uit het dag
boek van een dorpspastoor [P.A.C.M. van Riel, 
Tilburg 1889 - Beek en Donk 1975]; In gesprek 
met Nel Rooijmans [geb. Budel 1927]; M. Philip
sen: De Waterstaatskerk [gebouwd 1834-36; pas
toors Walterus vanAbeelen (1784-1861), Henricus 
Teulings (1815-1870),Joannes Fr. Knaapen (1823-
1880), Henricus J.J. van Roosmalen (1836-1899), 
Leonardus Berkvens (1854-1931), Augustus J.A. 
Huberts (1860-1913), Martinus A. van den Heu
vel (1869-1919)]. 

Van Zoys tot Soest, 21' jg., nr. 3, winter 2000. De 
annalen van het St. Josefs-Gesticht (deel 2). Een 
selectie uit de jaren 1871-1887; ].]. Meerts: Huizen 
in het buitengebied 'Laag Hees' (Pijnenburg) in 
1832; Serie Levensbeschrijvingen. 2 [Gerben Hen
drik Veenstra, geb. Nieuwolda 1879 (exm. Bar
stra), over!. Soest 1964, schoolhoofd, rr. 1906 Ma
ria]. Witte, uit Zijpe]. 

Idem, nr. 4, voorjaar 2001. Verv. St. Josefs
Gesticht (3) [1888-1920]; D. van Fulpen: Dirk van 
den Heuvel (1880-1963), de laatste turfsteker 
van Soest; G.J.M. Derks: Het erf Grooteloo aan het 
Korte End (deel 1) [Van Grooteloo, Van Muijl
wijk (1681)]; Levensbeschrijving nr. 3 [Henricus 
Th. Horvers, geb. Tilburg 1870 (exm. Leemans), 
onderwijzer, tr. 1898 Maria C. Schoppenhauer]. 

Idem, 22e jg., nr. 1, zomer 2001. Verv. Het erf 
Grooteloo (2) [Van Stoutenburg (huurder 1737, 
eigenaar 1801), Kuijer, Van den Breemer]; 
Verv. St. Josefs-Gesticht (4) [1939-1945]; W. Peters: 
Soestdijk - Lage Mierde [Anthonie Dijkmans in 
Lage Mierde was in 1722 geld schuldig aan zijn 
neef Michiel Dijkman(s) te Soestdijk; fragment 
Dijkman(s)]. 

Westfriese families (http://www. westfriesefa
milies.nl), 52e jg., no. 4, dec. 2ou. S. de Smeth: De 
familie De Smeth in West-Friesland [genealogie 
met als oudst bewezen: Elias Pietersz de Smeth, 
begr. Alkmaar 1720, rr. (1) ald. 1677 Trijntje Paulus, 
tr. (2) ca. 1687Trijntje Pieters 't Hooft; zoon Pieter 
werd chirurgijn in Kolhorn, tr. voor 1724 Marij 
Pieters Waaghals]; E. Dekker: Genealogen over hun 
hobby (7). Dirk de Graaf[uitJulianadorp, 63jaar]; 
A. de Vries-Lub/S. Messchaert-Heering: Familie La
kenman [nageslacht van Dirk Cornelisz tr. Aacht 
Claasdr.; kinderen: Seger, Claes (ged. Hem 1641), 
Jan (ged. Hem 1642)]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 21, nr. 1, jan. 2012. M. van 
de Krol: Je stamboom op internet; W. van Maren: 
De grootste stamboom van Nederland? [gebor
duurd op merklappen door Hennie Mijnbeek
van de Poll (82)]; A. Batavier: De klacht van Truus 
[vrouw van Arnoldus Batavier (1898-1998}]; J. 
Hahn-Duiven: Uit oude schriftjes [van Hendrik 
Duiven (geb. Paaslo 1834), tr. 1861 Sjoukje Zeel te]; 
W. Bakkenes/N. Teunissen: Onbekend en verzwegen 
familieverleden (Veluwse geheimen) [zie ook Ve
luwse Geslachten, jg. 36, dec. 2011]. 

Apeldoorn e.o., 2011, no. 4. A. Vlietstra: De fami
lie Klugkist in Höxter - naar een familiekro
niek [naamgenoten woonden al in Höxter in de 
15' eeuw, vermeld in belastingregisters; afstam
mingsreeks van Auke A. Vlietstra (geb. Beverwijk 
1947) via Antonijsen, Jager, Groenier en Klug
kist te Eexta van Heinrich Klugkist tr. Bremen 
1608 Adelheid Dannemann]; J. Rademakers: Het 
Nederlandse aandeel in de Trans-Atlantische sla
venhandel [verslag van een lezing]; N. Pannekoek: 
Papier en papiermolens op de Veluwe (slot): De 
familie Pannekoek [stamreeks; 16'-19' eeuw]. 

Aqua Vitae (Betuwe), 15' jg. (2012), nr. 1. J. Voor
berg: Bigamie en vrouwenhandel. De wonder
lijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 
1763 - Vreeswijk 1820). Een maatschappelijke 
schets uit het eind van de 18' en begin van de 19' 
eeuw [zoektocht naar de herkomst van Dirk van 
Alphen, geb. Amsterdam 1791, over!. Beusichem 
1875, zoon van Geertrui van Alphen; de familie 
Van Alphen uit Asch, 18' eeuw; relatie met familie 
Van Winssen; oudere generaties Van Alphen]; W. 
van de Westeringh: Wat een advertentie uit 1831 te
weegbracht voor de bewoningsgeschiedenis van 
drie boerderijen in Heteren [Van de Westeringh, 
Van Schaik, Speijers];J.J.A. Buylinckx: Ongekende 
mogelijkheden voor genealogen bij het Streekar
chief Bommelerwaard. 

Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Lie
mers, 19' jg., nr. 5, dec. 2ou. F. Rijckaert: Bloed
verwantschapslijn van Karel de Grote naar Geer
truida Krijnen-Wagenaar [geb. 1920; afstam
mingsreeks via Van Hengst, Strick van Linscho
ten, Bernard, Leydeckers, Van Riebeeck naar de 
heren van Culemborg en verder]; B. Meenk: M & 
M ten Broeke [Metselaars en Militairen; familie 
uit Groelo; parenteel van Derck ten Broeck; zoon 
Frederik ten Broecke oer. ald. 1702 Anna Ab bink; 
zijn zuster Maria otr. ald. 1706 Jacob Lochems]. 
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Delfland,jg. 20, no. 4, dec. 2011.J. Heemskerk: Top 
van het geslacht Luchtigheyt [aanvulling op de 
bijdrage in maart 2004; het gezin van Gerrit Cor
nelisz tr. (2) Delft 1597 Lysbeth Cornelis (Knech
gen); een zoon noemde zich Boonschoof~; 
Delftse plateelbakkerijen, deel 18 [eigenaren, per
soneelsleden] . 

1340 (Rotterdam e.o.), jg. 25, no. 3, winter 2011. 

De Reus van Rotterdam [Rigardus Rijnhout, 
1922-1959]; R. Dix: Voorbij de DTB naar de Mid
deleeuwen [verslag van een lezing]; Verv. De rol 
van schout en schepenen tijdens de Middeleeu
wen en de Republiek (2); Bundeling digitaal ge
heugen van het Nederlandse onderwijs een feit: 
www.onderwijserfgoed.nl van start; Vlaardings 
Stadsarchief opnieuw het beste van Nederland. 
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Rigardus Rijnhout 

11 en 30 (Friesland), afl. 65, jg. 17, nr. 1, jan. 2012. 

Themanummer 1811, deel 2 . A. Veld/wis: Kranten 
digit@@l: nu ook Hepkema's; B. van der Meulen: 
Een merkwaardig grensgeval [Elzinga]; A. Veld
huis: Mijn naam is Duinterpen, Toutenburg, 
Veldhuis [de zes kinderen van Ruurd Obbes 
en Trijntje Gerbens, tr. Uitwellingerga 1745]; A. 

Vlasblom-van Maanen: Vier achternamen binnen 
één gezin [Spoelstra, Jager(s), De Jager, Brugts]; 
N. Groeneveld-Buis: Verkeerdelijk vermeld [Ro
senstein, Roozenstein]; D.A. Zeilmaker: Diverse 
familienamen binnen één gezin (2) [Landwerk, 
Van der Heide, Van Nijen, Albertema, Koopstra, 
Hoekstra; Van der Bijl, Jellema, Mulder, Wel
ling, Brantsma; De Boer, Nijboer, De Wit, De 
Vries, Van der Zwaag; Weemstra, Bosma, De 
Boer, Hoekstra, Tadema; Slofstra, Van der Veen, 
Bosma; Stoker, Zandstra, Groenstra, De Vries]; 
P. Klaaren: Uit één familie te Hindeloopen neemt 
men in december 1811 drie verschillende familie
namen aan! [Eukes, Jappes, Roosjen]; G. Schep
perle: De student David Wolvendijk [ged. Enk-
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huizen 1758, als student te Franeker (1781) agres
sief tegen de zoon van apotheker Blankendael; 
David tr. Lemmer 1783 Catharina Radijs (exm. 
Oldendorp)]; G. Rosier: Naamsaanneming: één 
gezin, meerdere familienamen [de kinderen van 
Klaas Jacobs tr. Anjum 1765 Doetje Sybrens; Ei
senga, Stiem, Rosier, Stiemsma]; M. Fieret: Een 
familienaam met een standvastige voornaam 
[stamreeks Postuma; voornaam Rinse]; T. Slof 
Bakker of De Groot [de merklap van Trijntje Sy
brens Kuiken; 15 kwn. van Trijntje en Sybren 
Thomas Bakker / de Groot, geb. Stiens 1811 resp. 
1813;-, (patr.), Bouma, Kuiken]; M. Kist: De fami
lienaam Kist in Friesland. 

GroninGEN (v/h Roots @Groningen), jg. 19 
(2012), nr. 1. K. Niemey·er: Hobby uit hobby, Kees 
Hessels [geb. Heerlen 1956; schetst het verloop 
van zijn genealogisch onderzoek; is nu gericht op 
het bouwwerk kasteel Schaesberg te Landgraaf]; 
]. Medema: Bijzit, gehandicapt of .. . ? Onderzoek 
in 20' eeuwse bronnen [verhaalt van gaandeweg 
opgedane ervaring met onderzoek naar de kern 
van familieverhalen; Medema]; P.J.C. Elema: 
Twee korte Hagelandse genealogieën, onder
ling verknoopt door huwelijken uit 1781 en 
1782. Bosina(de) [(de) Bois(s)inade, Bossonade, 
Bossina(de) te Den Haag, Uithuizermede; 18' -19' 
eeuw]. Molenbeek [te Kantens, Feerwerd; 18' -
19' eeuw]; M. Bruining-Hoeksma: De Blaauwverver 
[Claas de Wit(h), 1777-1846, tr. (1) Winschoten 
1803 Foske van der Laan; Afgescheiden 1833-34]; 
Chr. van Dij"kum: De invoering van de burgerlij
ke stand en het verlies van rechten ontleend aan 
de doop [betreft twee kinderen van Garbrand 
Hindriks van Dijkum (1778-1853), tr. (z) Gronin
gen 1810 Jantje Goedhuis]; Interview met Betty 
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Jongejan [coördinator Oorlogs- en Verzetscen
trum Groningen]; Latere Nobelprijswinnaar van 
school ges tuurd [H.K. Onnes, 1865]. 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 17, nr. 4, okt.-dec. 
2011. N.J.M. Biezen: Een zegelstempel van het ge
slacht Servatius [met vier generaties stamreeks; 
gen. l. Matthias Servatius, geb. Mehring a/ Mosel 
1719/1720 -1779, tr. Maria Catherina Willig; zoon 
Johannes Petrus, ged. Maastricht 1752]; A.M. Bos
ters: Een wapenglas Van Housz; C.P. Briët: Cou
leurs et symbolique. Armoiries des villes sous Ie 
Premier Empire et la Restauration [boekbespre
king]; A. Daae: Dorpswapens en -vlaggen in het 
Groningse Vredewold: Noordwijk en Nuis-Nie
bert; Hedendaagse heraldische ontwerpers/teke
naars (11).B. Grothues: Bert van den Broek, wapen
tekenaar en -verzamelaar [geb. Maastricht 1944]; 
A.C. Zeven: De stads- en andere kleuren van de 
sluitlinten van prijsbanden [prijsboeken werden 
aangeboden aan top-leerlingen van een Latijnse 
school]; Kerkelijke heraldiek (2) . H. van Heijningen: 
Het wapen van mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop 
van Groningen - Leeuwarden; A.Daae: Het wapen 
van de vijfde bisschop van Rotterdam [mgr. dr.Jo
hannes H.J. van den Hende];J.A. deBoo: Ten Strij
de. Het vrienden boek van de Deventenaar Macha
rius Pinninck [1593-1636, beroepsmilitair]; Idem: 
De heraldiek van de Duitse Orde. Heraldische 
gewoonten en gebruiken bij de Balije van Utrecht 
van de Ridderlijke Duitsche Orde. 

Heraldisch 
!ij~s~hrift 

Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 62, 18' jg., 
no. 4, dec. 2011. Verkiezing beste familieblad [na 
een inleiding door voorzitter J. Schuit, vertelde C. 

de Graaf als jury-woordvoerder over het tot stand 
komen van de jurering, de verschillende invals
hoeken en gaf tot slot de uitslag met motivering. 
In de categorie Naamsverenigingen won Alweer 
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een Vermeer en bij de categorie Familievereni
gingen was de Turfkroniek winnaar]; M. Vulsma
Kappers: Opmerkingen en aanbevelingen n.a.v. 
de jurering van Het Beste Familieblad; Presenta
tiebijdragen van de winnaars [Vermeer en Vee
lentur~; J. Vriens: Het gemis van een verdwenen 
halfbroer [Gerard Gerritsen, geb. Den Haag 1927, 
vertrok in 1946 als militair naar Batavia; halfbroer 
Bram Pater]. 

Koggenland, jg. 26, 2011/4.J. Schenk: Uit het Oud 
Notarieel Archief: Bevallingen [Twisk 1709; Berk
hout 1687; Purmerend 1770: Maartje Cornelis 
Binnewijsen huisvrouw van Rens Sluijs]; A.A.G. 
Smit: Kwartierstaat van Anna Kramer [geb. Waar
land, dochter van Simon H. Kramer en Maria An
tonia Zijp (tr. Noord Scharwoude 1922); 6 gen.: 
-, Snekes, Buter, Jongkees, -, Min, Schipper (te 
Hensbroek), Kloet]. 

Wij van Zeeland, 14' jg., nr. 1, jan. 2012. A. Kui
per: Het archief van Sint Philipsland; H. Uil: Mar
kante Schouwen - Duivelanders. Pieter Dignus 
de Vos (1866-1942); 0. Hoogerhuis: De hoefsmid in 
de vroegere samenleving [o.a. de boedel van Neel
tje Wagenaar vrouw van Willem Nijssen, hoef
smid; 1838]; A. Prinsen: Benignus Esseling [geb. 
Hulst 1864; exm. Van Ombergen]; P. Harthoorn.: 
Een Handmerkenverzameling [in het VC]; L. Hol
lestelle: De Burgerlijke Stand van Zeeland, een 
kleine terugblik op 200 jaar lief en leed; Archie
ven in focus. T. Franken: Patiëntenadministratie 
Gasthuis Middelburg 1812-1928; M. Neuteboom: De 
pest in .. . het voorgeslacht; GensDataPro, deel 3; 
B. Coret: Uw genealogische gegevens en afbeeldin
gen publiceren op Internet?; Paleografie, deel 12;]. 

Heemskerk: Toevalsvondsten [In 't Hout te Brou
wershaven en Gouda]; M.Neuteboom-Dieleman: Mi
ni-serie over Petrus Levendale (1); A. Scheffer: Het 
ontstaan van het boek 'Het geslacht Quackelaer', 
Een Zeeuwse familie, 1565 tot 2011. 

België 
@rchieflink (nieuwsbrief van 't Archief. Gent on 
Files vzw; De Zwarte Doos Stadsarchief, Dulle
Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge; www.genton
files.be), jg. 10, nr. 1, jan. 2010.J. Haemers/H. Roose: 
Over de zoektocht naar de mens achter de opstan
deling [in de jaren 1482-1492 vocht Gent een con
flict uit met aartshertog Maximiliaan van Oos
tenrijk; van vier Gentse leiders wordt onderzocht 
wat hun beweegredenen en sociale, culturele en 
economische achtergronden waren; het betreft 
de tweelingbroers Jan en Frans van Coppenhole 
(1492 terechtgesteld), Willem Rijm (terechtge-
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steld 1487, zoon van Clara van der Eecken, die 
zijn privé-documenten verbrandde) en Daniel 
Onredene (terechtgesteld 1487); Gent liet in deze 
jaren eigen muntstukken slaan, die toen Coppen
holes werden genoemd]; Soldatenhuisvesting in 
het Spanjaardenkasteel in 1707 [zoals blijkt uit 
het bestek, opgemaakt door Philip François De 
Stobbeleere]. 

Idem, nr. 2, april 2010. L. De Mey: Huizenonder
zoelc Nederpolder 4 [de opzet van het onderzoek; 
Rufelaert Boreel was eigenaar z' helft 15' eeuw]; 
Binnenstebuiten [archiefinventarissen zijn te vin
den op www.gent.be/zwartedoos; Omdat het 
Gentse archiefbeheersysteem Dulle Griet verou
derd is, moet het worden omgezet naar een nieuw 
systeem, dat eind 2013 naar verwachting gereed 
zal zijn. Daarom worden inventarissen nu alleen 
geleverd in een pdf-formaat en niet in een data
bank]. 

Idem, nr. 3, juli 2010. B. Willems: De introduc
tie van natuurwetenschappen in de Gentse école 
centrale in de Franse Tijd; G. Dupont: Stoven in het 
middeleeuwse Gent: naar een systematisch on
derzoek [badhuizen]. 

Idem, nr. 4, okt. 2010. Topaffiches uit het Stads
archief Gent; De 'look and fee!' van de geschie
denis [het nieuwe stadsmuseum (STAM) kreeg 
beeldmateriaal overgedragen uit het stadsarchief. 
Het betreft o.a. De Keure van Gwijde van Dam
pierre, Het Groot Privilege van Maria van Bour
gondië, Het cartularium van de Pijnders, idem 
van de Huidevetters, van de Timmerlieden en van 
het Gentse Brouwersambacht, Het Register van 
de Garentwijnders en Het Register van Metselaars 
en Steenhouwers. Voor onderzoekers zijn digitale 
kopieën gemaakt, die in de leeszaal geraadpleegd 
kunnen worden]. 

Brugs Ommeland (Heemkundige Kring 'Mau
rits van Coppenolle' Brugge; kemel.y @skynet. 
be), 51' jg., nr. 4, dec. 2011. A. Van den Abeele: De 
twaalf burgemeesters van Sint-Kruis; J. Delfosse: 
Maria de Ja Puebla en Clemente de Castillo, 
de Opstand en de Brugse jezuïeten (1569-1637) 
[Maria (geb. 1569) was dochter van Franciscus 
de Ja Puebla, al voor 1565 actief wolhandelaar in 
Brugge, afk. van Santander, en (tr. 1567) van Maria 
van Marivoorde (exm. Bacelier); de familie in 
Spanje en Brugge; Maria's leven als wees en haar 
opleiding zijn op te maken uit rekeningen; zij tr. 
1586 Clemente de Castillo (over!. 1611), zoon van 
Rodrigo; Zijn oudoom Juan de Castillo was ge
huwd met Hester Pels (tr. Antwerpen sept. 1546; 

Sint Jacob PR 214, f. 8); Clemente als militai1 (in 
1586 aanwezig in Grevelingen, 1587 te Utrecht, 
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1595 te Sluis; waarschijnlijk betrokken bij vredes
onderhandelingen o.a. in 1601 te Den Haag) en 
andere activiteiten; Het faillissement van Diego 
de Bernuy, raadslid in Burgos, tr. Isabel Hur
tado de Mendoza; Maria schakelde de jezuïeten 
in om iets van haar vorderingen terug te zien]; B. 
Schatte: Belfort en Hallen van Brugge op een zegel 
van 1278? [zegel bevestigd aan een renteverkoop 
van Clais Bonin; Toelnare / Van Oudenslote 
genaamd de Tollenaere, Bachterhalle, Dop]; 
Negentiende kadasterplannen Brugse rand on
line [www.huizenonderzoekbrugge.be) ; 'His
torische Atlas' uitgebreid: naast de map Brugge 
(met 18 stadsplattegronden) ook een atlas voor de 
deelgemeenten en ommeland (1842, 1866)]. 

Duitsland 
Du-Inform (Duisburg), 1/1999. Geburtstagkin
der Mülheim [jan. 1799]; P.U. Smithals: Eine We
seler Familie in der frühen Neuzeit [Smithals]; 
Wapenafb.: Frielinghaus. 

Idem, 2/1999. Geburtstagkinder Mülheim 
[febr. 1799]; Speldorfer Höfe. Geschichte um den 
Wusthof; Hamborner Hofes- und Familienna
men; Wapenafb.: Ewich aus Wesel. 

Idem, 3/1999. Der Kampf ums Erbe [Stock, 
Peschmann; rond 1900]; Verv. Mülheim [maart 
1799]; Wapenafb.: Grafen aus Dinslaken. 

Idem, 4/1999. Übersicht über alte Broich / 
Speldorfer Bauernhöfe; Verv. Mülheim [april 
1799]; Die Büdericher Kirchmeister und ihre Hö
fe [Näring(er) alias Goebels, Viehoff, Dammer, 
Reinartz, Pütz, Camp, Wünsch, Heyer, Huthma
cher, Krüers, Münckel, Zelis, Hülser]; Wapen
afb.: Köppen. 

Idem, 5/1999. Die drei ältesten Duisburger 
Apotheken [Hymmen, Schombart, Klinckerfues, 
Biegmann, Hinze, Tellering, Merrem]; Streif
zug durch die Baerler Kirchenbücher vom 17. bis 
19. Jahrhundert; Die niederländische Familie van 
Gurtzgen [Johann Peter Caspar von Gürtzgen 
(geb. 1762) kwam in 1786 van Wermelskirchen 
naar Amsterdam]; Verv. Mülheim [mei 1799]; Wa
penafb.: Ewick. 

Idem, 6/1999. Die Duisburger Tabakindustrie 
bis zur Mirte des 18. Jahrhunderts; Zwei bemer
kenswerte Grabsteine auf dem alten Friedhof in 
Refrath [Danco (1706); Von Ommeren (16' -17' 
eeuw)]; Die Lanker Kirchenbücher als historische 
Quelle; Höfe, Hofnamen und Familiennamen; 
Hückelkotten [17' -18' eeuw]; Urkunden betr. 
die Familie Hasenbüchel zu Immekeppel [1803]; 
Verv. Mülheim [juni 1799]; Wapenafb.: Ewich. 

M. Vulsma-Kappers 

117 



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

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

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

Antwoord 

650. DE RAAD (67(2012), pag. 59) 
Willem de Raad is op 69-jarige leeftijd overleden te Den Haag op 14-4-1861. 

K. Boshuizen en M.J.C. van Balen-van Dingenen 

Vragen 
651. BAAN-VAN DEN HEUVEL 
a. Johannes Baan, geb. Dordrecht 25-6-1812, zn. van Hermanus Baan en Johanna Priem, tr. 

Rotterdam 17-4-1844Johanna van den Heuvel, ged. Poederoijen 4-8-1817, dr. van Pieter van 
den Heuvel en Elizabeth Wijnstekers. 
Gevraagd: voorgeslacht van Hermanus en Johanna, en van Pieter en Elizabeth. 

b. Een dochter van Johannes Baan, Pieternella, geb. Rotterdam 31-12-1848, tr. Rotterdam 12-6-
1872Johannes Willem Mulder, geb. ald. 13-2-1850, overl. ald.13-12-1902. 
Gevraagd: overlijdensgegevens van Pieternella. 

J.D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 

652. MULDER 
Cornelis Jans Mulder, ged. Naarden 12-10-1707, soldaat, begr. ald. (?) 18-11-1743, tr. Naarden 
25-11-1736 (Joh)anna de Neeff(te Neeff, Neff), ged. Leiden 26-2-1709, begr. ald. 16-1-1783. Er 
zijn twee kinderen bekend, te weten: Jan en Catharina. Jan tr. Leiden 20-7-1760 Anna Feijs en 
Catharina tr. Leiden 8-10-1762 Matthijs de Vroom. 

Gevraagd: Waar en wanneer zijn Jan en Catharina en eventuele andere kinderen geboren/ 
gedoopt? 

NB: Cornelis Mulder was waarschijnlijk soldaat in een 'Compagnie des Invalides' te Naar
den. Bij het begraven van Anna de Neef stond: 'weduwe van Cornelis Mulder, soldaat'. 

J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 

653. DE WITH-COOL(S) 
Nicolaus de With, notaris te Dordrecht en deurwaarder van het Hof van Holland, en Adriana 
Pieters Cool(s) laten in Dordrecht negen kinderen dopen (1652-1670 ), met de namen Lijsbeth, 
Pieter, Willem, Adriana, Cornelis,J ohanna, Govert, Jacobus en Maria. 

Gevraagd: Waar en wanneer zijn Nicolaus en Adriana getrouwd? Waar en wanneer is hun 
oudste zoonJustus ( ofJoost) gedoopt? Wie waren de ouders van Nicolaus en Adriana? 

Mw. G. Buntsma, Ens 
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Het portret van ... 1 

[Christiaan Louwerse en 
Tannetje de Visser] 

DOOR MEVROUW A.P. VAN LANGEVELDE 

Christiaan Louwerse, geb. Domburg 21-5-1843, landbouwer, overl. Domburg 14-4-1931, zn. van 
Kornelis Louwerse, landbouwer, en Adriana Maria Minderhoud, tr. Aagtekerke 22-4-1870 

Tannetje de Visser, geb. Aagtekerke 16-9-1841, particuliere, overl. Domburg 4-3-1917, dr. van Pie
ter de Visser, landbouwer, en Cornelia Geschiere. 

Uit het huwelijk zijn tussen 1872 en 1885 te Domburg negen kinderen geboren, waarvan drie 
dochters en een zoon begin twintigste eeuw trouwen. 

Het afgebeelde echtpaar is in Walcherse klederdracht. De foto, mogelijk van 1870, is door Cor
nelis Henning, vermoedelijk te Middelburg gemaakt. 

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