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Inleiding 
Vanaf de late Middeleeuwen tot ver in de achttiende eeuw, toen de stad werd meegezogen in 
het verval der Republiek, heeft Dordrecht de omliggende waarden en eilanden gedomineerd. 
Boeren en buitenlui bezochten er de markten, deden er inkopen en verhandelden er hun 
waren, lieten door de diverse residerende notarissen akten opmaken en betaalden er hun peri
odieke aflossingen van geldleningen en pachten. De welvarende Dordtse burgerij bezat in de 
wijde omgeving van hun stad naast een aantal ambachtsheerlijkheden ook een grote hoeveel
heid land, welke zij als belegging beschouwden en voornamelijk aan plaatselijke boeren had 
verpacht. Als verpachters en geldschieters en ook als ambachtsheren en polderfunctionaris
sen was hun invloed op het omliggende platteland en hun bewoners dan ook aanzienlijk. 
De Dordtse handel, industrie, overslag en scheepvaart hebben eeuwenlang gezorgd voor een 
voortdurende immigratie in die stad; zowel uit verre streken als vanuit de nabij de gelegen 
waarden en eilanden. Zo is geconstateerd dat er in de loop van de zeventiende eeuw een aantal 
personen uit de Krimpenerwaard in Dordrecht en naaste omgeving emplooi vonden in onder 
andere steenbakkerijen en op industriemolens. De hierna volgende familie Swarttouw is daar 
een illustratie van. 

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw begon ik voor kwartierstaatonderzoek gegevens 
te vergaren over zeventiende-eeuwse naamdragers Swarttouw in de Zwijndrechtse Waard. 
Een deel van deze familie bleek toen ook net buiten de stadsmuren van Dordrecht te wonen, 
alwaar diverse leden zich - evenals die in de Zwijndrechtse Waard - met steenbakken in het 
levensonderhoud voorzagen. In de Dordtse notarisprotocollen werden diverse akten over 
hen gevonden en uiteindelijk leek mij het spoor naar Gouderak te leiden. Ik vond namelijk 
de gebroeders Jan (generatie IIb) en Pieter (generatie IId) in hun (onder)trouwakte vermeld 
respectievelijk als jonge man van Gouderak (in 1654) en jongeman van Moort (= Moordrecht) 
(in 1664). 

In de laatstgenoemde plaats kon ik zo gauw een mogelijk spoor niet vinden, maar in 
Gouderak trof ik in het Hoofdgeld van 1622 een op een steenplaats woonachtige en nog on
getrouwde Thonis Hendricxz. aan, die zeer wel mogelijk de latere vader van de kinderschaar 
Swarttouw kon zijn. In het oud-rechterlijk archief van Gouderak werden nog enkele vermel
dingen van een naamgenoot aangetroffen, zonder echter dat uit deze akten familieverbanden 
bleken. Al met al was het een zeer smal spoortje waar ik zo gauw niet verder mee kwam. De 
notities bleven vele jaren onaangeroerd in dossier berusten totdat ik onlangs de heer H.M. 
Kuypers te Voorschoten, die zich specifiek bezighoudt met genealogie in de Krimpenerwaard, 
de vermeende Gouderakse oorsprong van de familie Swarttouw eens voorlegde. Gelet op be
paalde voornamen die in de familie Swarttouw frappant zijn, kwam de heer Kuypers met een 
M achtcltWillcms , dochter van het in Gouderak wonende echtpaarWillemJansz. e n Piete r ken 

Roeien, op de proppen. Immers, zowel de naam Machtelt als de voornamen en vadersnamen 
van haar ouders bleken in latere generaties in de familie Swarttouw voor te komen en dat was 
opvallend. Nader onderzoek in het oud notarieel archief van Dordrecht bracht uiteindelijk 
het bewijs dat Theunis Hendricksz. - in zijn latere leven de naam Swarttouw gebruikende 
- en Machtelt Willemsdr. inderdaad de stamouders bleken te zijn van de familie Swarttouw 
in de Zwijndrechtsewaard en bij Dordrecht. Zoals in de zeventiende eeuw wel meer te kon
stateren valt bij families uit onder andere de Krimpenerwaard die met steenbakken de kost 
verdienden, trok dus ook dit echtpaar met hun kinderen stroomafwaarts naar de omgeving 
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van Dordrecht, waar zij een nieuw bestaan opbouwden. Toen wij ons onderzoek bijna hadden 
afgerond werd in het Centraal Bureau voor Genealogie een exemplaar aangetroffen van een 
in 1942 geschreven uitvouwbare 'Stamboom van de familie Swarttouw' van de hand van F. 
Swarttouw jr. en drs. C.N.F. Swarttouw. Deze was ongetwijfeld opgesteld om de afstamming 
aan te tonen van de in de negentiende eeuw in maatschappelijk opzicht sterk opgekomen tak 
van de Rotterdamse 'havenbaronnen' en hierin vonden wij ook weer de bevestiging van de af
stamming van het voornoemde stam paar. De samenstellers meenden echter dat de herkomst 
van de familie in Moordrecht moest liggen en dit zullen zij logischerwijze gebaseerd hebben 
op het gegeven dat twee kinderen van het stamouderpaar bij hun huwelijk uit Moordrecht 
afkomstig heetten te zijn en maar één uit Gouderak. De tak in de Zwijndrechtse Waard was 
overigens door de samenstellers nagenoeg geheel buiten beschouwing gebleven. Uiteraard 
leende dit genealogische overzicht zich niet echt om bewijsplaatsen te geven. Enige gevolg
trekkingen leken ons bovendien onjuist. Vandaar dat een zo volledig mogelijk overzicht van 
de oudste generaties, opgesteld met behulp van zowel primaire als secundaire bronnen, mij 
nuttig lijkt. In het hierna volgende overzicht heb ik de schrijfwijze 'Swarttouw' aangehou
den, maar uiteraard werd de naam in de zeventiende eeuw in talloze spellingsvarianten aan
getroffen. Het gebruik van een familiewapen werd bij deze oudste generaties niet vastgesteld. 
Zeer erkentelijk ben ik de heer H.M. Kuypers te Voorschoten voor zijn enthousiaste inzet bij 
het ontrafelen van de oudste generaties en voor zijn aanvullend onderzoek in archivalia van 
Gouderak, Gouda, Moordrecht en vooral Dordrecht. Tevens een dankwoord aan de heerT. van 
der Vorm te Zoetermeer voor zijn aanvullende gegevens over de familie Van der Vorm. 

Genealogie 

l. Teunis Hendricks Swarttouw, wonende te Gouderak (zeker tot in 1630 ), te Moordrecht ( 1642 ), 
Dubbeldam (1657), steenbakker (1664), steenbakker wonende in het Willige Bos buiten Dor
drecht (1665), meester steenbakker op de steenplaats van de heer Nuerenburch buiten Dor
drecht (1667), overl. tussen 3-11-1667 en 22-6-1671, tr. na 1621 Machtelt (Macheltien) Willems, 
geb. na 1593,1 overl. na 1672,2 dr. van Willem Jans en Pieter ken Roeien, inwoners van Goude
rak. 

Vermoedelijk was Teunis niet in Gouderak geboren. Elk spoor van verwanten ontbreekt daar voor
alsnog. Thonis Henricxz., 20 jaar oud, en Lambert Hermans2., 26 jaar oud, beide wonende in Goude
rak, waren op 23 december 1614 te Gouda getuigen bij het opmaken van een notariële akte.3 In een akte 
van 6 januari 1619 komt voor een in Gouderak woonachtige 21 jaar oude Thonis Henricxz., die de getui
genis aflegde ten verzoeke van Jacob Dircxz., steenbakker te Gouderak, dat hij aanwezig was toen Hen
drick Jansz. Engelenburgh zijn steenplaats aan de voornoemde Jacob verhuurde.• In het Hoofdgeld 
van Gouderak over 16225 is in het 'Middelblock' aldaar genoemd op de steenplaats van de voornoemde 
Engelenburgh: Thonis Hendricxz., direkt volgend op Jacob Dircxz., dus de huurder van de betreffende 
steenplaats. Al deze voorgaande vermeldingen-ondanks het verschil in opgegeven leeftijd- lijken wel 
betrekking te moeten hebben op onze Teunis, die dus ten tijde van het opmaken van het Hoofdgeld in 
1622 nog ongehuwd was. Rond genoemd jaar is er namelijk maar één naamgenoot in Gouderak te tra
ceren. Blijkens hetzelfde kohier van 162.2. waren vlak bij de steenplaats van Engelenburgh woonachtig: 
'Willem Jansz. in sijn eijgen huijsken, Pieterken Roelen, sijn wijff, en Machtilt Willems, heure twee 
kinderen' (s ic! kennelijk is men vergeten de naam van het tweede kind te noteren!).• Dit echtpaar was 
op 10 augustus 1593 voor schepenen te Gouda getrouwd ( eerste gebod aldaar 18 juli) als 'Willem J ansz. 
vuyt Beyersen' en 'Pietertgen Roelen van der Goude, jegenwoordich wonende tot Beyersen'. In de 
marge van deze akte is genoteerd: 'in de Vogelsangh tot RoelAertsz. wed(uwe)' . In een akte vans augus
tus 1609 komt voor Willem Jansz., wonende in Gouderak, getrouwd hebbende Pietertgen Roelen, de 
voordochter van wijlen Roeloff Aertsz. 'daer moeder aff was' Jannitgen Aert Everts, haar grootmoeder. 
Willem machtigde met deze akteAertRoelen, poorter van Rotterdam en broeder van zij n vrouw, om uit 
haar naam haar erfenis van Jannitgen Aert Everts, overleden tot 's-Hertogenbosch 'ofte daerontrent', 
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te innen.' In 1630 speelde voor het gerecht te Gouderak een zaak tussen Goris Leenen (Leendertsz.), 
steenbakker aldaar, en Thonis Hendriksz. over al of niet verkochte aarde.• Op 2 januari 1642 assisteerde 
Thonis Hendricxz., wonende tot Moordrecht, als 'swager' en gekoren voogd zijn schoonzuster Marrit
gen Willems, jonge dochter uit Gouderak, bij het opmaken van haar akte van huwelijkse voorwaarden 
te Gouda met Cornelis Bouwensz., weduwnaar wonende 'buyten der stede Gouda aan den Cingel'• (dit 
huwelijk werd op 2 februari 1642 in de Sint Jan te Gouda voltrokken). Jan Dircksen schiptimmerman, 
wonende 'int Willichen Bosch' buiten de stad Dordrecht, verklaarde op 23 maart 1657 300 Carolus gul
den schuldig te zijn aan Theunis Hendricksen, wonende op Dubbeldam. Gezien de handtekening van 
de schuldenaar was hij identiek met de Jan Dircksz., schiptimmerman wonende buiten de Sluijspoorte 
en borger van Dordrecht, die bij akte van 11 juli 1664 verklaarde 400 Carolus gulden schuldig te zijn aan 
'Theunis Hendricksz. steenbacker' .10 Een akte van 26 maart 1665 vermeldde een vordering door Teun is 
Henricxz. steenbacker van 22 gulden in de boedel van Gooswinus Buijtendijck en wijlen joffrouw Ju
liana Beeck. 11 Pieter Ariensz. Vinck, wonende in het Achterambacht (Sandelingenambacht), verklaarde 
bij akte van 22 mei 1665 aan Tuenis Hendericxse Swarttou, wonende in het Willige Bos buiten de stad 
Dordrecht, 200 gulden schuldig te zijn. Voor deze lening stelden zich borg: s(injeu)r Alexander de 
Hooch, chirurgijn en borger van Dordrecht, en Bastiaen Bastiaense Outraet, wonende in Rijsoord." Op 
22 juni 1671 verklaarde Hendrick Theunissen, zoon van zaliger Theunis Hendricxsen Swarttouw, wo
nende in het Achterambacht, voldaan te zijn van de voornoemde op 22 mei 1665 opgemaakte obligatie. 
Hendrick plaatste zijn handmerkje # # #.'3 De zieke Teunis Hendericxse, meester steenbakker op de 
steenplaats van de heer Nuerenburch buiten Dordrecht, en zijn vrouw Machgeltien Willems, gezond 
zijnde, testeerden op 3 november 1667 op de langstlevende. Na overlijden van de langstlevende zouden 
de resterende goederen komen aan hun kinderen Trintie, Henderick, Willem en Pieter Teunisse en aan 
de weeskinderen van hun twee overleden zonen Jan en Roelant Teunisse, en wel elke 'klucht' voor een 
gerecht zesde gedeelte. Echter was dochter Trintie nog 300 gulden aan haar ouders schuldig en dit be
drag diende op het erfdeel van haar of haar descendenten gekort te worden. Tot voogden over hun min
derjarige erfgenamen stelden zij hun drie zonen Henderick, Willem en Pieter Tuenisse. De testateuren 
plaatsten hun merkje onder de akte; Teunis een soort hooivork of drietand en Machteltien een kruisje. •• 
In de Dordtse Weeskamer is tevens een extract van dit testament ingeschreven. De datum van deze 
inschrijving werd evenwel niet gevonden,'' maar het lijkt er op dat dit nog in het jaar 1667 was, zodat 
de testateur nog in dat jaar moet zijn overleden. In de rekening van de administratie ten behoeve van 
de nagelaten weeskinderen van zoon Roelant over de periode 27 februari 1671 tot 2 maart 1675 is sprake 
van de betaling aan Machteltge Willems voor twee jaren mondkost en alimentatie van (haar kleinzoon) 
Leendert Roelantsen.' Het overlijden of begraven van dit echtpaar werd te Dordrecht niet gevonden. 

De handmerken van Teunis Hendricks Swarttouw en zijn vrouw Machtelt Willems (generatie I) onder 
hun testament van 3-11-1667 ( ona Dordrecht inv.nr. 316,Jol.114 vs.) (foto C. Sigmond te Dordrecht) 
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Kinderen (volgorde onzeker): 

1. Hendrick Teun is Swarttouw, volgt IIa. 
2. Trijntgen Teunis (Anthonisdr.), j .d. uit Hendrik Ido Ambacht, wonende bij de eerste steen

oven (1648), wonende gerechtelijk onder Sandelingenambacht en kerkelijk onder Hen
drik Ido Ambacht (1660), overl. kort vóór 12-1-1680, otr./tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 
24-10/25-11-1648 Cornelis Aries (Ariensz., Arense), j.m. uit Hendrik Ido Ambacht, wonende 
bij de eerste steenoven/de eerste steenplaats in het volgerland van Sandelingenambacht 
(1648), overl. vóór 20-3-1660, zn. van Aris (Arees) Pieters en Lijsabet Joosten;16 otr. (2) 
Hendrik Ido Ambacht 13-3-1660 Joost Arens (Adriaens, Arijens), weduwnaar (van Jannetje 
Ariens) wonende tot Krimpen aan de IJssel (1660 ), wonende bij de oude steenplaats in het 
volgerland van Sandelingenambacht, overl. tussen 1673 en 1680. 

Arien Cornelisz., Willem Cornelisz., voor hen zelf en vervangende Lijsbeth Cornelis, voorkin
deren van Trijntgen Tonis geprocreëerd bij zaliger Cornelis Ariensz., en Claes Dierte, wonende 
in Krimpen, aangehuwde oom van To nis Joos ten, onmondige nazoon van Joost Ariensz. en voor
noemde Trijntgen Tonis, verklaarden gezamenlijk bij akte van 12 januari 1680 dat hun moeder 
Trijntgen Tonis was komen re overlijden, nalatende 'eenen beslommerden boedel, soo bevonden 
wert te wesen meerder lasten als effecten hebbende'. Zij beloofden dat, indien er iets kwam over 
te schieten, zij het voornoemde weeskind 'sijn gerechticheijt te doen hebben'. 17 Uit het eerste 
huwelijk van Trijntgen werden te Hendrik Ido Ambacht gedoopt de kinderen: Arie(n) (1649), Wil
lem (1652) en Lijsbeth (1653); uit haar tweede huwelijk Theunis (1661) en Marigie (1666). Zie voor 
verdere gegevens over Trijntgen en haar echtgenoten: Ons Voorgeslacht 51 (1996). 18 

3. Jan Teunis Swarttouw, volgt IIb. 
4. Roelant Teunis Swarttouw, volgt IIc. 
5. Willem Teunis Swartouw, j.m. van Moordrecht, molenaar, wonende buiten de Sluispoort 

van Dordrecht (1664), weduwnaar van Dordrecht (1696), meester knecht (1668, 1669) op 
de volmolen van de heer Nuerenburch, wonende op het Willigenbos buiten Dordrecht 
(1668), molenaar wonende 'aen de Steenplaets' buiten de stad Dordrecht op de grond van 
Dubbeldam (1700), volmolenaar (1696-1702), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 3-11-1702 (van
uit adres: 'op de volmolen bij de steenplaets'), otr./tr. (1) Dordrecht/Dubbeldam 18-5/2-6-
1664Machtelt]acobsvanBijgaerden, wrs. ged. Dordrecht in febr. 1635,j.d. van Dordrecht, 
wonende buiten de Sluispoort (1664), begr. Dordrecht (Grote kerk) 19-7-1695 (vanuit 
adres: 'buijten de Sluijspoort op de volmolen'), dr. van Jacob Jans en GrietgenJans; otr./tr. 
(2) Dordrecht (Augustijnenkerk) 14-10/6-11-1696 Maria van den Broeck (Brouck), ged. Dor
drecht 28-2-1661, j.d. van Dordrecht, wonende op de Hooge Nieuwstraat ald. (1696), begr. 
Dordrecht (Grote Kerk) 17-1-1713 (vanuit adres: 'op de Hooge Nieustraet'), dr. van Joannes 
van den Broeck en Beertie van Rheene. 

Op 4 april 1668 attesteerden ten verzoeke van Willem Teunisse, mr. knecht op de volmolen van 
de heer Johan Nuerenburch, Gerrit Claese van Alblas, Willem Hendricxz. Tuijnman, Claes Pieterse 
houtsager en Levius Joppense, allen wonende op het Willigenbos buiten de stad Dordrecht,'9 en 
eveneens op 16 juni 1668 Gerrit Claese van Alblas, Hendrick Teunisse 'steenvurmer' (Willem's 
broer) en Arie Cornelise van Swindrecht, allen in dienst van genoemde Nuerenburch, zo op zijn steenplaats en in de molen, in zake een ·hockeling'. Hendrick plaatste zijn merkje## #.' 0 ln een 
akte gedateerd 15 mei 1699 attesteerde Willem Thonisz. Swarttouw, molenaar op de volmolen 
van de heer Johan Nurenburch, ten verzoeke van Cornelis Cornelise Zeeman, herbergier buiten 
de Vriesepoort van Dordrecht. Hij tekende als 'Willem Tuenijsse'." Bij de ondertrouw voor zijn 
tweede huwelijk werd Willem geassisteerd met (de niet bij name genoemd) 'desselfs neeff en de 
bruid door haar zuster Cornelia van den Broeck. 

De zieke Willem Teunisse Swartouw, molenaar, en zijn vrouw Machte! van Bijgaerden, wo
nende aan de Steenplaets buiten de stad Dordrecht op grond Dubbeldam, resteerden op 8 sep
tember 1693. Zij vermaakten elkander het vruchtgebruik van al hun goederen. Na het overlijden 
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van de langstlevende zouden de goederen in twee parten gedeeld worden, waarbij Swarttouw's 
helft zou komen aan diens neef Hendrick Roeien Swartouw en het part van Machte! aan haar 
zuster Maijcken van Bijgaerden. Hendrick Roeien Swarttouw was evenwel gehouden om aan de 
kinderen van Hendrick Teunisse Swarttouw, broeder van Willem, 50 gulden uit te keren, aan de 
kinderen van zijn zusterTrijntie Teunisse Swartouw 50 gulden, aan de kinderen van zijn broeder 
Jan Teunisse Swarttouw 50 gulden en aan die van zijn broeder Roelant Teunisse Swarttouw, te 
weten Leendert en Pietertie Roeien, 50 gulden, aan de kinderen van zijn broeder Pieter Teunisse 
Swarttouw 50 gulden en tenslotte aan de oudste dochter van Dirck Pieterse Verruijt [sic.! moet 
zijn: Pieter Dircksz. Verruijt!], genaamdLijntie Pieters Verruijt, waarvan hij oudoom is, 25 gulden. 
De langstlevende der testateuren zou voogd over de minderjarige erfgenamen zijn en dat nevens 
hun goede bekende Aert Gijsbertsz. Cuijper. De testateur tekende als 'Willem Tuenijsse Swartou' 
en zijn vrouw plaatste een kruisje." ln dit testament zijn dus verschillende spellingen van de naam 
Swart(t)ouw gebruikt! 

Gerard Claessen van Alleblas, Jacob Willemssen, Willem Teunisse Swartouw en Tobijas Leen
dersse Vernes, 'volmolenaers, wonende aen de Steenplaets alse (= zowel als) Noordendijck' buiten 
de stad Dordrecht, verklaarden op 12 juni 1696 met elkander overeengekomen te zijn om vanaf die 
datum to taan 12 juni 1702 gedurende zes jaren te 'sullen vollen in een beurs'(= gemeenschappelijk 
zouden vollen) en 'sa! van alle stucken lakenen 't sij gekleurt off witt, die boven de negen smet 
sijn, betaelt moeten worden een somme van drie gulden tien stuijvers, ende die negen smet off 
daer beneden sijn daervan sa! betaelt worden een somme van eenen gulden vijtien stuijvers' (etc.). 
Swartouw tekende als 'Wyllem Tuenijsse Swarttou' .13 

Op 23 januari 1699 sloten Gerrid Claessen van Alblas, wonende buiten de Sluijspoort, nevens 
Willem Theunissz., als huurders van zekere 'wintvolmolen', conform de huurcedule van 29 juni 
1697 voor notaris Elias Venloo, een contract met Tobijas Vernesch, wonende 'aen de watermolen 
vant outlant van Dubbeldam.14 

De zieke Willem Teunisse Swartouw, molenaar, en zijn gezonde vrouw Maria van den Brouck, 
wonende 'aen de Steenplaets buijten deser stede op de gront van Dubbeldam', maakten op 22 no
vember 1700 een testament op de langstlevende. Na overlijden van de langstlevende zou zijn neef 
Hendrick Roeien Swartou 200 gulden uitgekeerd krijgen en zijn nicht Margriette Jans Swartou 
een gelijke som. De testatrice legateerde aan enkele nichten. De verdere goederen zouden elk voor 
een helft komen aan hun naaste verwanten; zijn part aan de kinderen van zijn broeder Hendrick 
Teunisse Swartouw, aan de kinderen van zijn zuster Trijntie Teunisse Swartouw, aan kinderen 
van zijn broeder Jan Teunisse Swartouw, aan Hendrcik Roeien Swartouw en aan de kinderen van 
Pietertie Roeien Swartouw, tezamen kind en kindskinderen van zijn broeder Roelant Teunisse 
Swartouw, en laatstelijk nog aan de kinderen van zijn broederPieterTeunisse Swartouw, en dat elk 
der staken voor een vijfde part van zijn portie. Het part van de testatrice zou komen op de kinderen 
van haar broer Gillis van den Brouck. De langstlevende der echtelieden zou voogd over de min
derjarige erfgenamen zijn met seclusie van de Weeskamer. Willem tekende als: 'Wyllem Tuenysse 
Swartouw'. Getuigen bij het opmaken van dit testament waren de gebroeders Tobias en Leendert 
Vernes.15 Dit testament werd in de Dordtse Weeskamer ingeschreven. 16 

6. Pieter Teunis Swarttouw, volgt Ud. 

Ila. Hendrick Teunis Swarttouw, j .m. wonende bij de oude steenplaats (1647), van Hendrik ido 
Ambacht (1669), wonende op de steenplaats (1661), steenvormer op de steenplaats van de heer 
Nuerenburch (1668), wonende tussen de beide steenplaatsen bij de oude steenplaats in Sande
lingenambacht, over 1. 1-10-1691, 17 otr./ tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 2/30-11-1647 Lijntgen (Leen
tie) Aries, j.d. bij de oude steenplaats (1647), over 1. tussen 18-10-1665 en 25-11-1667, dr. van Aris 
(Arees) Pieters en LijsabetJoosten, inwoners van het volgerland van Sandelingenambacht;18 tr. 
(2) Rotterdam (ald. attestatie naar Rhoon gegeven 22-2 en naar Hendrik Ido Ambacht 23-2) 27-
2-1669 Geertje Abraham Schouwsdochter, van Rhoon, over 1. na 12-7-1689, dr. van Abram To nis 
Schouw alias Abram Maes, inwoner van Rhoon. 

Op 30 augustus 1661 compareerden te Dordrecht Jan Arissen en Hendrick Theunisen, gehuwd met 
Lijntgen Aris, zo voor hen zelf als uit naam van Cornelis Willems, gehuwd met Willemtje Aries, en de 
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nagelaten kinderen van Cornelis Arissen, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van Aris Pietersen, en 
machtigden een advocaat voor het Hof van Holland om te constitueren in de interpositie(= de erfge
namen machtigden de advocaat om hen te vertegenwoordigen in de lopende zaak) van zodanig willig 
decreet dat bij genoemd Hof was ingediend inzake de verkoop van goederen van Bastiaen Cornelisz. 
Besemer. ' 9 Cornelis Ariensz. Bock (N.B. moet zijn: Boer), secretaris van Hendrik Ido Ambacht, en Cor
nelis Willemsz. Leenheer, wonende in Sandelingenambacht, verklaarden bij akte van 2 november 1661 
dat Hendrick Tonisz., wonende op 'de steenplaets' en getrouwd hebbende de dochter van Aris Pietersz. 
zaliger, op zijn hypotheekbrief, behelsende het restant van een geldsom met interest ten bedrage van 
omtrent 495 gulden, bij verdeling van zijn verkochte goederen niet méér had kunnen bekomen als 63 
gulden Boer en Leenheer beloofden als borgen voor Bastiaen Cornelisz. Besemer dit restant te betalen 
en wel de helft over zes maanden en de wederhelft wederom na zes maanden.30 Zie voor de besoig
nes rond Besemer ook mijn monografie over de families Leenheer.' ' Met kerstmis 1662 werd Henrik 
Theunissen, wonende tussen de beide steenplaatsen, als lidmaat te Hendrik Ido aangenomen.' ' Onder 
de akte betreffende de insolvente boedel van Cornelis Adriaenssen Boer, secretaris van Hendrik Ido 
Ambacht, d.d. 3-8-1663 plaatste Henrick Teunissen zijn merk###." In een akte van 22 oktober 1664 
komt voor Hendrick Thonisen als belender van het huis van Pieter Cornelisen Houpsnijder 'aen den 
Swindrechtsedijck in 't volgerlant van Sandelingenambacht tussen beijde steenplaetsen'.33 Op 5 juni 
1667 kwamen de in Sandelingenambachr wonende Cornelis Willemsz. Leenheer en Henderick Tonis
sen Swarttou, wonende bij 'de oude steenplaets', als getrouwd hebbende de dochter van Aris Pietersz. 
zaliger, tot een akkoord aangaande een op 2 november 1661 voor notaris Muys van Holij te Dordrecht 
gepasseerde obligatie (hiervoor reeds behandeld). Genoemde Leenheer en de inmiddels overleden Cor
nelis Aeriensz. Boer, in leven secretaris in Hendrik Ido Ambacht, hadden zich borg gesteld voor Basti
aen Cornelisz. Besumer (=Besemer), die in 1667 woonachtig was in de Westpolder van Blommendaal en 
welke 495 gulden aan Swartrou schuldig was. Besumer was ondanks herhaalde aanmaningen echter in 
gebreke gebleven de genoemde som geld aan Swarttou te voldoen. Nu kwamen Leenheer en Swarttou 
overeen dat eerstgenoemde aan Swarttou boven de al voldane 50 gulden nog 350 gulden zou betalen 
en dat met 50 gulden jaarlijks.34 Hendrick Teunisse Swarttouw, wonende 'ontrent de oude steenplaets 
onder tvolgerlant vant after ambacht' testeerde op 25 november 1667 en benoemde zijn kinderen tot 
zijn universele erfgenamen. De akte spreekt van onder meer 'huys, hof, lant, bougereerschap' . Zijn twee 
broers Willem en Pieter Teunisse, alsmede zijn overleden vrouws broeder Jan Arisen, benoemde hij tot 
voogden over zijn minderjarige erfgenamen en bij vooroverlijden van één of meer van de genoemde 
voogden verleende hij volmacht aan zijn zwager Joost Ariens om voogden aan te stellen. In geval van 
het overlijden van alle drie de voornoemde voogden verleende hij volmacht aan zijn naaste 'vrunden' 
om voogden te benoemen. Hij plaatste het van hem bekende merkje## #.35 Blijkens de bij zijn broer 
Willem al behandelde akte van 16 juni 1668 was Hendrick Teunisse 'steenvurmer' op de steenplaats 
van de heer Nuerenburch. Hij plaatste onder de akte zijn merkje# # #. ' 0 De vraag is of Nuerenburch 
behalve buiten Dordrecht ook een steenplaats in het volgerland van Sandelinambacht bezat, want 
daar was Swarttouw immers woonachtig. Op een waarschijnlijk in 1667 aangelegd Rhoons lidmaten
register is de toekomstige tweede vrouw van Swarttouw, Geertie Abrahams Schouwsdochter, vermeld 
met de latere bijschrijving: 'vertrocken' .36 Henderick Teunise Swartou en Geertie Abrams, echtelieden 
wonende 'ontrent de oude steenplaets int volgerlant vant Achterambacht in den Swindrechtse waert', 
testeerden op 6 maart 1669 te Dordrecht. Hij benoemde zijn huisvrouw, zijn voorkinderen alswel de 
eventuele kinderen die uit zijn huwelijk met Geertie geboren zouden worden, tot zijn erfgenamen. 
Zij benoemde haar man tot haar universeel erfgenaam. Tot voogden stelden zij de langstlevende van 
hen beiden, alsmede zijn broeder Willem Teunisse Swartou, zijn zwager Jan Aeriense en haar zwager 
J::1n Corsse.J7 Heijndric1< Thonis en Swartouw, weduwnaar va n Lijntgen Ads (n1 aar in feice dan al wel 
hertrouwd!), wonende in het volgerland van Sandelingenambacht, kwam op 13 april 1669 tot uitkoop 
en verrichting met Jan Arisen Buijrendijck, als oom en bloed voogd van de door Lijntgen nagelaten zes 
weeskinderen bij Swarttouw. Vader Swarttouw zou in de boedel blijven zitten, welke hij met zijn vrouw 
in gemeenschap had bezeten, en daarvoor zou hij de kinderen Lijsbet, circa 18 jaar, Pierertjen, circa 15 
jaar, Magreltjen, circa 12 jaar, Cornelia, circa 9 jaar, Arijaentgen, circa 7 jaar, en Willemrjen Hendricx, 
circa 4 jaar oud, tot mondigheid of eerder huwelijk alimenteren ere. en vervolgens aan elk der kinderen 
zes Carolus gulden uitreiken. Tevens zouden zij op hun trouwdag een uitzet naar vermogen meekrij
gen.'' In 1673 komt Hendrick Teunisz. Swartouw in het volgerland van Sandelingenambacht voor 
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als piekenier onder de weerbare mannen in de Zwijndrechtse Waard.39 In een akte van 14 april 1681 is 
Henrick Thonisen Swartouw vermeld als belender van het huis, schuur, buitenboomgaard en erf in het 
volgerland van Sandelingenambacht van Maijken Maertens, weduwe van Cornelis Jansen de Hoet.40 
Blijkens een in 1689 opgestelde lidmatenlijst van de gemeente Hendrik Ido Ambacht'7 woonde ge
noemde Maijken toen in het achterhuis en zullen JanJ ansen van der Maes en zijn vrouw Pietertje Roele, 
een nichtje van Hendrick Swartou, de rest van het huis bewoond hebben. Hend(rik) Thonissen Swart
tou transporteerde op 9 maart 1686 met ene Elisabeth Cornelis voor 310 Carolus gulden aan Hendrick 
Los 14 'ackeren griendinge', van ouds genaamd 'de elffen grient' en gelegen tegenover 'den vriesen 
boogaert', te Hendrik Ido Ambacht. 41 Op een op 12 juli 1689 opgestelde lijst van lidmaten te Hendrik Ido 
Ambacht zijn genoemd onder het hoofd 'aen den dijck': Hendrick Teunisse Swartouw, met achter zijn 
naam de overlijdensdatum 1 oktober 1691, zijn vrouw Geertje Abrahams, dochter Ariaentje Hendrikse, 
met de latere bijschrijving dat zij 26 november 1693 naar Klein Ammers vertrokken was, en dochter 
Wilmtje Hendrikse.'7Op 22 oktober 1689 daagde Henrick Thonisen Swartouw zijn buurman Cornelis 
Pouwelisen Ruijter voor het gerecht te Sandelingenambacht vanwege onenigheid over de betaling van 
de verponding van hun aangrenzende huizen.4' Een akte van 3 november 1706 spreekt van door Dirk 
Verruijt (zoon van Lijsbeth Hendricksdr. Swarttouw) in bezit zijnd griendland dat hem aangekomen 
was van zijn grootvader Hendrik Swartou.43 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis Hendricks, ged. Hendrik Ido Ambacht 16-8-1648, over 1. vóór 13-4-1669. 
z. Lijsbeth Hendricks Swarttouw, ged. Hendrik Ido Ambacht 14-5-1651, over 1. tussen 5-4 en 24-

4-1683, tr. ca. 167144 Pieter Dircks Verruijt (Vooruit), ged. Hendrik Ido Ambacht 7-11-1644, 
weduwnaar wonende op de steenplaats (1683, 1686), wonende op (de steenplaats) de 
grond van Dubbeldam (1683, 1686) / op de steenplaats van de heer Dirck van Nooij onder 
Dubbeldam, buiten de Sluijspoort op de steenplaats (1688), begr. Dordrecht (Grote kerk) 
16-4-1688 (vanuit adres: 'buijten de Sluijspoort op de steenplaets'), zn. van Dirck Pieters 
Verruijt en Marigen (Maijken) Otten. 

Pieter Verruijt otr. (2) Dordrecht 12-9-1683 Ariaentgen Cornelis, j.d. van Krimpen aan den IJssel, 
wonende op de tweede steenplaats onder de heerlijkheid van Hendrik Ido Ambacht;45 otr./ tr. (3) 
Puttershoek en Dordrecht/Puttershoek 12 en 14-4/5-5-1686 (met attestatie vàn Dordrecht) Arijaan
tie Leenders Langerack, ged. Oud-Alblas 23-8-1648, j.d. van Alblas, wonende Puttershoek, dr. van 
Leendert Arij ens Langerack en Leen tgenJ ans. 

Lijsbeth overleed wellicht in het kraambed, daar op 5 april 1683 nog een kind van Pieter Dircxz. 
Verruijt en Lijsbeth Hendricx Swarttouw te Dordrecht werd gedoopt. Het is wel opmerkelijk dat 
reeds 19 dagen later haar weduwnaar aanstalte maakte om opnieuw in het huwelijk te treden. Op 
24 april 1683 namelijk maakten Pieter Dircxz. Verruijt, weduwnaar wonende op de steenplaats ge
legen op de grond van Dubbeldam, en Ariaentgen Cornelis, jonge dochter wonende op de tweede 
steenplaats onder de heerlijkheid van Hendrik Ido Ambacht, voor notaris Gualtherus Walthery 
te Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden, welke akte in de Dordtse Weeskamer werd in
geschreven.46 Pieter Dirx Vooruit en zijn derde vrouw waren op 9 februari 1687 doopgetuigen te 
Oud-Alblas. Op 24 mei 1688 werd het testament geëxhibeerd(= overlegd, getoond) dat Verruijt op 
12 april 1688 voor notaris Adriaen Besemer te Dordrecht had gemaakt, waarbij de Weeskamer gese
cludeerd werd. 47 Het doden boek van de Grote Kerk meldt op 16 april 1688: 'Pieter Dircksen buijten 
de Sluijspoort op de steenplaets'.48 Van 23 november 1688 dateert de inventaris van de goederen 
nagelaten bij zaliger Pieter Dircksen Verruijt, gewoond hebbende op de steenplaats van de heer 
Dirck van Nooij onder Dubbeldam, en dat op aangeven van zijn weduwe Arijaantie Leenders Lan
gerack. Hendrick Teunisse Swarttouw, schoonvader van Verruijt, competeerde na afrekening een 
som van 1220 gulden. De boedel maakt melding van een huis in het volgerland van Heerjansdam 
dat na Verruijt's overlijden aan Cornelis Pietersen Hoepsnijder werd getransporteerd 49 Bij akte 
van 18 juli 1698 transporteerden de te Amsterdam wonende meerderjarige dochter jonckvrouwe 
Johanna Trip en de heer Dirck van Nooij, uit 'den veertiger der stad Dordrecht', ieder voor een 
helft, aan Dirck Pietersz. Verruijt - de zoon van Pieter en Lijsbeth- zekere steenplaats waarop hij 
dan woonachtig is met 'huijsen, lootsen en ouvens', zoals dat van de stad Dordrecht was overge-
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nomen en gelegen in het Oudeland van Dubbeldam buiten de 'Sluijspoorte', met het recht 'int 
Papegat tottet bergen van de slicken tot het maecken van de steen', en dat voor 3700 gulden, welke 
som op 28 november 1701 en 29 september 1702 door Verruijt was voldaan. 50 Het echtpaar Verruijt
Swarttouw liet te Hendrik Ido Ambacht dopen: Dirk (1672), Lijn tie (1673), Lijn tie (1675) en Marigje 
(1676). 

3. Pietertjen Hendricks Swarttouw, geb. ca. 1654, overl. na 4-11-1703, tr. vóór 20-6-1677 Willem 
Hendricks (de) Ge/der, wonende aan 'den Swijndrechtgtsen Zeedijck' in het volgerland 
van Sandelingenambacht, overl. na 17-11-1694, zn. van Hendrick N.N., gegoed in het vol
gerland van Sandelingenambacht. 

Pietertjens doop is te Hendrik Ido Ambacht onvindbaar. Op 20 juni 1677 werd van dit echtpaar 
hun eerste kind te Hendrik Ido Ambacht gedoopt. Willem Hendrikz. met zijn huisvrouw Pietertje 
Hendriks, wonende 'aen den dijk', werden op 22 december 1677 te Hendrik Ido Ambacht als lid
maat aangenomen. Zij komen voor op de op 12 juli 1689 aangelegde lidmatenlijst onder het hoofd 
'aen den dijk'. '7 Uit naam van Arij en Cornelisen, getrouwd met Maijken Henricx Gelder, wonende 
in het volgerland van Sandelingenambacht, transporteerde de schout van Sandelingemabacht op 
31 januari 1685 voor 50 Carolus gulden aan de aldaar wonende Willem Henricxen Gelder de helft 
in een 'huysken' met het erf waarop dit stond aan 'den Swijndregtsen Seedijck' in genoemd vol
gerland. Maijken en broer Willem hadden elk voor een helft dit huisje van hun overleden ouders 
geërfd.s• Bij akte van 21 mei 1688 verklaarde Willem Hendricxz. Gelder, wonende onder ' t Achter 
Ambacht, 400 Carolus gulden schuldig aan ('sijnen swager' = doorgehaald) Hendrick Teunisse 
Swarttouw.5' Op 22 oktober 1689 mangelden (=verruilden) de in genoemd volgerland wonende 
Willem Hendricxsem de Gelder en Arijen Cornelisen Bol, als getrouwd hebbende Maritgen Maer
tens, hun respektieve huis(= elk hun huis) aan de 'Swindregtsen Zeedijck'. Het huis van Bol werd 
getaxeerd op een waarde van 500 Carolus gulden en de gelijke schuld met interesten die hierop 
rustte ten behoeve van Arijen Cornelisen Soeteman werd door nieuwe eigenaar De Gelder overge
nomen. Bovendien dienden Bol en zijn vrouw nog een som van 70 Carolus gulden aan De Gelder te 
betalen met jaarlijks zeven gulden.53 Op 4 november 1703 was Pietertie Hendrix Swartouw getuige 
voor haar te Hendrik Ido Ambacht gedoopte kleinzoon Willem, zoon van Henrik Willemsz. de 
Gelder en Marij Aartsdr. Coenen. Het echtpaar ( de) Gelder-Swarttouw liet te Hendrik Ido Ambacht 
dopen: Hendrik(1677), Lijntje (1680), Cornelis (1681), Cornelis (1683), Cornelis (1684), Lijntje (1688), 
Cornelia (1690) en Cornelia (1694). 

4. Magtel(tje) Hendricks Swarttouw, ged. Hendrik Ido Ambacht 24-12-1656, overl. aan de Veer
schendijck onder het volgerland van Sandelingenambacht in sept. 1719, tr. Claes (Ni
colaus) Paulus van Landtsmeer, wrs. ged. Landsmeer in maart 1658, vlasboer aan de Veer
schendijck in het volgerland van Sandelingenambacht, overl. tussen 17-6-1710 en wellicht 
9-11-1716, wrs. zn. van Poules Claes en Eefie Taems. 

Het echtpaar Van Landtsmeer-Swarttouw had de volgende kinderen: Aegje (Aefje) (geb. ca. 1681), 
en liet te Hendrik Ido Ambacht dopen: Lijntje (1683), Paulus (1688), Lijsbeth (1690), Henderick 
(1694), Trijntie (1696) en Dirck (1699). Zie verder Ons E1fgoed 10 (2002),54 waar dit echtpaar uitge
breid is behandeld. 

5. Kornelia (Cornelia) Hendricks., ged. Hendrik Ido Ambacht 22-9-1659, over 1. na 13-4-1669. 
6. Ariaentje Hendricks Swarttouw, ged. Hendrik Ido Ambacht 6-8-1662, j.d. van Hendrik Ido 

Ambacht (1693), tr. Ammerstol (met attestatie van Hendrik Ido Ambacht) 13-9-1693 Wil
lem Cornelis den Hoet, ged. Ammerstol 15-5-1670, j.m. van Klein-Ammers (1693), zn. van 
Cornelis Willems den Hoet en Pleuntje Cornelis Backer. 

Abusievelijk is in haar doopakte haar vader Leendert(!) Theunissen genoemd. Met haar ouders 
en zusterWilmtje komtAriaentje Hendrikse voor op een op 10 juli 1689 aangelegde lijst van lidma
ten van de kerkelijke gemeente Hendrik Ido Ambacht. Achter haar naam werd nadien bijgeschre
ven dat zij op 26 november 1693 naar Klein-Ammers was vertrokken. '7 Kennelijk in datzelfde jaar 
werd zij met attestatie van Hendrik Ido Ambacht als lidmaat te Groot-Ammers ingeschreven. Hun 
verdere levensloop kon vooralsnog niet getraceerd worden. 

Uit het huwelijk Den Hoet-Swarttouw zijn geen kinderen bekend. 
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7. Willempie (Willemtje, Wilmt_je) Hendricks Swarttouw, ged. Hendrik Ido Ambacht 18-10-1665, 
overl. aan de Veerschendijk onder Hendrik Ido Ambacht tussen 14-9 en 25-10-1719, tr. 
Hendrik Ido Ambacht 8-1-1690 Otto (0th) Cornelis van der Vorm (Vurm), ged. Hendrik Ido 
Ambacht 2-3-1659, vlasboer aan de Veerschendijck onder Hendrik Ido Ambacht, overl. 
tussen 11-3-1713 en 14-9-1719, zn. van Cornelis Hendricks van der Vorm, wonende aan de 
Veerschendijck, en Aetken Otten. 

Met haar ouders en zuster Ariaentje is Willempje op 10 juli 1689 vermeld als lidmaat te Hen
drik Ido Ambacht. '7 en op 2 april 1695 werd Otto op belijdenis lidmaat aldaar.'7Op 9 oktober 1707 
leende Otto 300 Carolus gulden van de te Hendrik Ido Ambacht wonende schipper Jan Gerritse 
Pee. 55 De onder de jurisdictie van Sandelingenambacht wonende Hendrik Willemsze de Gelder 
(zoon van Pietertjen Hendricksdr. Swarttouw) transporteerde op 24 maart 1710 voor 225 gulden 
een huis met melioratie van dijkerf aldaar aan 0th Cornelisse van der Vorm, wonende onder 
Hendrik Ido Ambacht; die aan dit huis ook belend was.56 De ziek te bed liggende Otto van der 
Vorm en zijn vrouw maakten op 11 maart 1713 een testament op de langstlevende, waarbij zij hun 
schoonzoon Jan Pieterse Vliegenthart tot voogd over de minderjarigen aanstelden.57 Inmiddels 
weduwe geworden maakte Willempje op 14 september 1719 haar testament waarin zij genoemde 
Vliegenthart en Willem Hendrickse de Gelder tot voogden benoemde.58 Een boedelakte van 25 
oktober 1719 spreekt van de erfgenamen van Willempje Hendricxe Swartouw, de weduwe van 0th 
Corn(eli)s van d(e)r Vorm.59 Van 6 februari 1720 dateert de boedelinventaris van Willempje, welke 
onder andere melding maakt van een huis met schuur en keten aan de Veersedijk onder Hendrik 
Ido Ambacht, een leeg, onbewoond huisje met schuurtje benoorden daarvan staande, vijf morgen 
weiland, waaronder 300 roeden griend onder het volgerland van Zwijndrecht en nog een boom
gaardje onder het volgerland van Sandelingenambacht, kleding, sieraden, inboedel, waaronder 
een kaart verbeeldende 'het hoff van brandwijck', een huisbijbel op een lessenaar en drie schil
derijen, alsmede gereedschap voor vlasbewerking en een hoogaarsschuit.60 De veiling, gehouden 
te Hendrik Ido Ambacht op 15 februari 1720, bracht ruim 2000 gulden op. 6' Het echtpaar Van der 
Vorm-Swarttouw liet te Hendrik Ido Ambacht dopen: Aefje (1690), Hendrik (1692), Maria (1695), 
Cornelis (1697), Cornelis (1700) en Lijntie (1705, waarbij Macheltie Hendriks Swartouw meter is). 

Ilb. Jan Teunis Swarttouw, j.m. van Gouderak, steenbakker, wonende buiten de Sluispoort 
van Dordrecht (1654), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 16-11-1666 (vanuit adres: 'buyten de Sluijs
poort op de steenplaets'), otr./tr. Dordrecht 25-1/15-2-1654 Pietertje (Pieterken) Cornelis, ged. 
Dordrecht in sept. 1627, j.d. van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort ald. (1654), begr. 
Dordrecht (Grote Kerk) 11-5-1673 (vanuit adres: 'int Willigenbosch'), dr. van Cornelis Jacobsz., 
schipper, en Grietken Gerit Boyen. 

Hun eerste kind werd ongeveer drie maanden vóór hun huwelijk geboren. Blijkens de doopregistra
tie van zijn jongste kind op 27 februari 1667 was 's kinds vader reeds overleden. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Willem Jans, ged. 27-12-1653(!), van hem verder niets bekend. 
2. Grietje Jans, ged.19-12-1654, overl. vóór 31-3-1657. 
3. Cornelis Jans, ged. 27-2-1656, overl. vóór 8-11-1659. 
4. Gri:etje (Margari:etje)Jans Swarttouw, gcd. 31- 3 - 1657, j.d. van Dordrecht, wonende buiten de 

Sluispoort (1676), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 24-1-1730 (vanuit adres: 'buijten de Spuij
poort op de moolen van de wip', laat kinderen na, met 'koetsen ordenaar'), otr./tr. Dor
drecht 25-10/9-11-1676 Dirck Aalberts (Alberts) van der Wulp, j.m. van Goidschalksoord, 
molenaar, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht (1676), korenmolenaar op demo
len 'de Groote Wip' buiten de Spuijpoort (ook wel aangeduid als: buiten de Sluijspoort) 
van Dordrecht, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 2-6-1710. 

Op 11 april 1703 maakten de zieke Dirck Aalbertsz. van der Wulp, koornmolenaar buiten de 
Spuijpoort, en zijn gezonde zijnde vrouw Grietje Swartou een testament op de langstlevende, 
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waarbij zij de weeskamer secludeerden. De legitieme portie van hun kinderen zou gezamenlijk 
25 gulden bedragen. Grietje plaatste haar handtekening. 6' Dit testament werd naderhand in de 
Weeskamer ingeschreven, waarbij Dirck korenmolenaar 'op de moolen de Groote Wip buyten de 
Sluyspoort' is genoemd.63 Op 28 augustus 1719 maakte Margarietje Jans Swarttouw, weduwe van 
Dirk Aalbertse van der Wulp, wonende 'even buijten de Spuijpoort annex dese stadt', haar testa
ment. Zij prelegateerde aan haar drie ongehuwde dochters J acobmij ntje, Aagje en Lijsbeth van der 
Wulp ieder een bedrag van 50 Carolus gulden en beddegoed.Aan haar ongehuwde zoon Jan Dirkse 
van der Wulp vermaakte zij tien hemden en dit tot egalisatie van al hetgeen door haar getrouwde 
kinderen was geprofiteerd. Aan zoon Aalbert van der Wulp vermaakte zij nog twee hemden en tot 
haar erfgenamen benoemde zij haar kinderen Jan, Aalbert, Bastiaantje, Pietertje, Lysbet, Aagje 
en Jacobmijntje ieder voor een gerecht zesde part. Tot voogden over de minderjarige erfgenamen 
stelde zij haar zonen Jan en Aalbert, alsmede haar 'swagers' (lees: schoonzoons) Aart Roos en Jan 
Aartse Kop.•• Een dag later verscheen Margarietje wederom voor de notaris en ditmaal om haar die 
dag ervoor gemaakte testament te approberen en er aan toe te voegen dat haar zoon Jan Dirkse van 
der Wulp de optie zou hebben op het vierde part van de korenmolen genaamd 'de Groote Wip' met 
het huis, dat hij na taxatie mocht kopen. Haar drie ongehuwde dochters vermaakte zij nog wat 
zilverwerk.65 GrietjeJans Swarttouw, weduwe van DirckAalbertsz. van der Wulp, wonende buiten 
de 'Sluijspoorte' der stad Dordrecht op de molen genaamd' de Groote Wip', maakte op 24 mei 1728 
een testament waarin zij allereerst haar voorgaande testament van 28/29 augustus 1719 herriep. 
Zij verklaarde dat haar getrouwde kinderen een uitzet ter waarde van 50 gulden vanwege hun 
vaders bewijs hadden gekregen en zij wilde nu dat haar ongetrouwde kinderen, met name Jan, 
Lysbeth, Agatha en Mij na van der Wulp, ieder ook dit bedrag zouden ontvangen eer haar boedel 
geëgaliseerd zou worden. Zoon Jan zou de kleren van zijn vader moeten delen met haar getrouwde 
zoon Aelbert. Haar dochter Bastiaenthe, getrouwd met Jan Aartse Kop, Lysbeth, Agatha en Mij na 
zouden haar kleren toebedeeld krijgen. De kinderen van haar overleden dochter Pietertje van der 
Wulp bij Aart Roos, genaamd: Dirk, Grietje en Warnar Roos, zouden 150 gulden van haar erven. 

Een kaart van Mattheus van Nispen van circa 1688 waarop net buiten de Sluijspoort van Dordrecht 
de steenplaats en bij de letter D de volmolen van de heer Nuerenburch zijn aangegeven. De stamouders 

en een aantal van hun kinderen en kleinkinderen waren daar woonachtig en werkzaam 
( afbeelding uit: Wim van Dijk (red.), Dordt in de kaart gekeken, Zwolle 1995) 
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Tot haar universele erfgenamen benoemde zij haar voornoemde twee zoons en vier dochters.•• 
Het doden boek van de Grote Kerk meldt op 24 januari 1730: 'Grietje Swartouw, wed. Dirck van der 
Wulp, buijten de Spuij poort op de molen de wip'. 67 Deze molen werd aangeduid als liggende 'bui
ten de Spuijspoort' als wel als liggende 'buiten de Sluijspoort'. Laatstgenoemde poort lag vlak bij 
het Papegat en de Spuijpoort meer oostelijk daarvan.Het echtpaar van der Wulp-Swatrtouw liet 
te Dordrecht dopen: Jan (1678), Bastiaentje (1683), Pietertie (1686), Cornelis (1688), Lijsbeth (1691), 
Cornelis (1693), Aechjen (1694), Jacomina (1696) en Margrietje (1699), terwijl er dus ook nog een 
zoon Aalbert was, die wellicht rond 1680 zal zijn geboren. 

5. Cornelis Jans, ged. 8-11-1659, over 1. vóór 21-4-1663. 

6. Machteltje Jans Swarttouw, ged. 9-1-1662, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 1-9-1722 (vanuit 
adres: 'buyten de gebrande bu[u]rt'), tr. Londen (Eng.) 24-3-1693 Antony Fremijn (Far
meijn, Fermeijn, Tarmeyer), over 1. na 1-9-1722. 

Zij woonden te Londen (1695), in St.Ann Cantomstreet (1697), St. Ann Newport Ally (1699) al
daar en buiten de Gebrande Buurt te Dordrecht(1722). 

Zij lieten te Londen in de Dutch Chape! Royal dopen de kinderen: Johannes (1695), Vincent 
(1697) en Willem (1699 ). •• 

7. Cornelis Jans Swarttouw, ged. 21-4-1663, j.m. 'meulenaer', van Dordrecht (1694), begr. Dor
drecht (Nieuwkerk) 22-9-1709 (vanuit adres: 'buijten de Sluijspoort'), otr./tr. Dordrecht 
8/22-8-1694 Jannigje (Janneke) Jonas Breij, wrs. ged. Dordrecht 1-9-1668, j.d. van Dor
drecht (1694), begr. ald. (Nieuwkerk) 9-10-1734 (vanuit adres: 'in de Harman Huijsstraet', 
laat kinderen na, 'graft aant klockhuijs'), dr. van Jonas Jans Breij en Anneken Jans. 

Bij hun ondertrouw werd Cornelis Jansen geassisteerd met (zijn bruid's zuster) GeertruijtJonas 
en J annetgen Jonas met haar vader Jonas Breij. Van hun zoon Jonas stamt de in de tweede helft van 
de negentiende eeuw opgekomen tak der Rotterdamse 'havenbaronnen'. Zijn nakomelingen ver
trokken tussen 1782 en 1785 vanuit Dordrecht naar Delft en vandaar naar Rotterdam en Den Haag. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 
a. Pieterke, ged. 6-12-1694. 
b. Jan, ged. 2-3-1696. 
c. Jonas, ged. 3-2-1698. 
d. Anna, ged. 4-8-1702 (helft van een tweeling). 
e. Cornelia, ged. 4-8-1702 (helft van een tweeling). 
f. Cornelis, ged. 2-10-1704. 

8. AegijenJans, ged. 7-10-1665, van haar is verder niets bekend. 
9. Jan Jans, ged. (vader is reeds overleden) 27-2-1667, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 11-3-1667 

(als 'een kint onder den arm van Jan Theunisse an de steenplaets'). 

He. Roelant Teunis Swartouw, j.m. wonende achter Dordrecht / van Dubbeldam (1658), wo
nende buiten Dordrecht (1660), wrs. begr. Dordrecht (Grote Kerk) 31-7-1664 (als Roelant Cor
nelise vanuit adres 'op de steenplaets'), tr. Hendrik Ido Ambacht (otr. Dordrecht Augustijnen
kerk 10-3 en bescheid gegeven op Hendrik Ido Ambacht 5-4-) 7-4-1658 Adriaentjen (Arijaenke) 
Willems de Waert, ged. Hendrik Ido Ambacht 4-11-1629, j .d. wonende / van onder Hendrik Ido 
Ambacht (1658), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 30-11-1663 (vanuit adres: 'op de steenplaets'), dr. 
van Wille1n Pieters de Waerc, wonende aan de Veerschendijck in h e t volgerland van Sa ndelin

genambacht, en Pleuntie Leenderts. 
Pieter Cornelis Hoepsnijder, wonende in het volgerland van Sandelingenambacht, verklaarde bij 

akte van 23 juni 1660 200 Carolus gulden schuldig te zijn aan Roelant Anthonis, wonende buiten de 
stad Dordrecht. Voor deze lening hypothekeerde Hoepsnijder tien 'ackeren' grienden, gelegen omtrent 
de zoutkeet in Schildmanskinderenambacht. 69 

Op 1 juni 1669 werd rekening, bewijs en reliqua gedaan vanwege de kinderen en kindskinderen van 
de boedel van Willem Pietersen de Waert en zijn vrouw Pleuntgen Leendertsen, beiden overleden in het 
volgerland van Sandelingenambacht. Genoemd is Hendrick Teunissen als voogd van de minderjarige 
kinderen van RoelantTeunissen en zijn huisvrouw Ariaentie Willemsen zaliger. De kinderen vanAriaen-
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tie erfden van hun grootouders 1410 gulden 8 stuiver 1 penning. Hendrick plaatste zijn merkje# # #.7° 
Van 2 maart 1675 dateert een afrekening door Hendrick Teunissen, oom en bewindhebbende voogd van 
de minderjarige kinderen van zijn broeder Roelant en diens vrouw, beiden zaliger. Deze afrekening 
betrof de door Hendrick geadministreerde periode lopende van 27 februari 1671 tot 2 maart 1675 en 
de verantwoording bracht hij over aan 'de verdere oomen en bloedvrinden'. Onder de uitgaven zijn 
genoemd betalingen aan Machteltge Willems (dus de grootmoeder der weeskinderen) voor twee jaren 
mondkost en alimentatie van Leendert Roelantsen, alsmede een betaling aan Willem Teunissen voor 
vier jaar mondkost en alimentatie van Henrick Roelantsen, en aan Arijen Cornelisen Soeteman voor 
vier jaren mondkosten en alimentatie van Pietertje Roelants. De ontvangsten in die boedel bedroegen 
1325 gulden en de uitgaven 1213 gulden 4 stuiver. Deze veranrwoording werd overgebracht aan voor
noemde Arij Soeteman als 'aangehoude oom' der weeskinderen.'' 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Leendert Roelants Swarttouw, ged. 27-6-1661, j.m. van Dordrecht, wonende buiten de Sluis
poort ald. (1679), over!. tussen 8-9-1693 en zz-11-1700, otr./ tr. Dordrecht (Augustijnen
kerk) 22-10/6-11-1679 Heijltje Bastiaens Conincks, wrs. ged. Dordrecht 30-11-1653, j.d. van 
Dordrecht, wonende buiten de Sluis poort (1679 ), over!. na 1709, dr. van Bastiaen Cornelis 
en Lijn tgen Jans. 

Als wees werd Leendert in de jaren 1671-1673 besteed bij grootmoeder Machteltge Willemsen. 
Vermoedelijk heeft hij met zijn gezin Dordrecht in of kort na 1680 verlaten. Op 31 december 1709 
blijkt de weduwe van Leendert Roeien Swartouw een derde part in twee morgen zaailand in het 
Oude Land van Ridderkerk te bezitten, tezamen met de weduwe van Hendrick Roeien Swartouw 
en de weduwnaar van Pietertie Roeien Swartouw.7' Dit land was vermoedelijk moederlijk erfgoed 
van de kinderen Leendert, Hendrick en Pietertje Swartouw. In 1710 was er geen nageslacht van 
het echtpaar Swarttouw-Conincks meer in leven. Zij worden dan immers niet genoemd onder de 
mede-erfgenamen van hun oud-tante Maeijcke Willems ( de Waert).7' 

Uit dit huwelijk: 
a. Adriaentje, ged. Dordrecht 8-5-1680. 

2. Hendrick Roelants Swartouw, ged. 20-6-1659, j.m. van Dordrecht, wonende buiten de Sluis
poort (1690), schiptimmerman buiten de Groote Sluispoort van Dordrecht (1707), begr. 
Dordrecht (Grote Kerk) 28-11-1707 (vanuit adres: 'buijten in zo huijsen'), otr./ tr. Dor
drecht (Augustijnenkerk) 12/27-3-1690 Anna Wouters, ged. Dordrecht 2-4-1668, j.d. van 
Dordrecht, wonende aan de Voorstraet (1690), begr. Dordrecht (Grote Kerk vanuit het 
adres: 'op het Spuy', laat kinderen na, koetsen ordinaris) 6-3-1743, dr. van Wouter Jacobs 
de Wit, korenmeter, borger van Dordrecht, en Digna (Dingena) Leenderts de Zeeuw.74 

In de jaren 1671-1675 werd Hendrik besteed bij oom Willem Teunisz. (Swartouw). Dingna Leen
derts, weduwe van Wouter J acobsz., in leven korenmeter binnen Dordrecht, legateerde in haar tes
tament van 15 maart 1703 onder andere aan haar dochter Anna Wouters, getrouwd met Hendrick 
Swarttou, een bedrag 500 Carolus gulden en tevens benoemde zij haar met tot haar mede-erfge
naam; tezamen met haar broeder Jacobus en zuster Hubertie, getrouwd met Dirck Verruij t. Zuster 
Dijna, getrouwd met Samuel de Jager, zou slechts haar 'naeckte' legitieme portie ontvangen.75 

Volgens de Dordtse Weeskamer werd in het doden boek van de Grote Kerk te Dordrecht op 28 no
vember 1707 ingeschreven: 'Hendrik Roeien, buijten in 20 huijsen' met seclusie van de Weeskamer 
gepasseerd voor notaris Jacob van Dijck d.d. 8-8-1707.76 In het testament van die datum testeerden 
de zieke Hendrick Roelantsz. Swartouw, schiptimmerman, en de gezond zijnde Anna Wouters, 
echte man en vrouw wonende 'buijten de Groote Sluijspoort', op de langstlevende. Deze diende 
hun kinderen te onderhouden en bij mondigheid aan elk van hen 50 Carolus gulden uit te keren 
als legitieme portie. Hendrick plaatste zijn merkje dat het meest lijkt op een hoofdletter B.77 In de 
Dordtse Weeskamer werd op 27 februari 1708 het extract van dit testament ingeschreven, waarin 
dus de Weeskamer was uitgesloten.78 Een akte van 17 juni 1710 vermeldde Pleun Gleijnen Droog
endijck en Corn(elis) Jans van der Maes als voogden over de nagelaten kinderen van Jan Jans van 
der Maes en van Heijndrick Roelants Swartouw, die mede-erfgenamen waren van Arij Corn(elis) 
Soeteman en Maeijcke Willems (hun oud-oom en oud-tante) bij transport van griendland in het 
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volgerland van Heerjansdam.73 Anna Wouterse, weduwe van Hendrik Swartou, ass isteerde op 15 
december 1715 te Dordrecht haar dochter Adriana Swartou bij haar ondertrouw. Op 20 mei 1719 
transporteerde Anna Wouters, weduwe en erfgename van Hen(rick) Roeien Swarttouw; voor 635 
Carolus gulden circa twee morgen in Oud-Reijerwaard onder Ridderkerk, strekkende van de tee 
van de Zeedijck tot aan de Thientweg, aan Cornelis Soeteman.79 Blijkens de hierna bij haar schoon
zuster Pietertje Swarttouw te behandelen akte van 31 december 170980 bezat zij hier toen nog 
slechts een derde part in. De overdracht tussen 1709 en 1719 van de resterende twee derde parten 
aan Anna kon tot op heden niet getraceerd worden. 

Uit dit huwelijk: 
a. Adriana geb. 1690/1693 (doopte Dordrecht niet gevonden). 
b. Dina, ged. Dordrecht 1-4-1694 
c. Roelandus, ged. Dordrecht 17-7-1695. 
d. Dina, ged. Dordrecht 18-7-1697. 
e. Pietertje, ged. Dordrecht 18-2-1700. 
f. Wouter, ged. Dordrecht 3-2-1704. 

3. Pietertje Roelants Swarttouw, ged. 10-6-1663, overl. wrs. aan de Veerschendijck onder San
delingenambacht, tussen 1-4-1696 en 2z-11-1700, tr. vóór 18-2-1685Jan]ans van der Maes, 
wonende onder Sandelingenambacht (wrs. tot in 1709 ), te Dordrecht (1709 ), over 1. tussen 
31-12-1709 en 17-6-1710. 

In de jaren 1671-1675 werd Pietertje Roelants besteed bij Arijen Cornelisen Soeteman, een aan
getrouwde oom van haar moederzijde. Op 18 februari 1685 liet zij met haar man hun eerste kind 
te Hendrik Ido Ambacht dopen. Zij kunnen voordien -ten tijde van een hiaat in het trouwboek
aldaar zijn getrouwd. In het mutueel testament van 31 januari 1681 van voornoemde oom Arij 
Cornelisz. Soeteman en zijn vrouw Maeijken Willems, wonende tussen de steenplaatsen in het 
volgerland van Sandelingenambacht, werd haar nicht(= tantezegger) Pietertie Roelants Swartouw 
na overlijden van de langstlevende bedacht met hun huis.•• De testatrice was dus zuster van Pieter
tie's moeder. Volgens de op 10 juli 1689 aangelegde lidmatenlijst van Hendrik Ido Ambacht woon
den Jan Jansen van der Maes en zijn vrouw Pietertje Roeien naast haar oom Hendrick Teunisz. 
Swartouw en zijn gezin. '7 In het achterhuis van Van der Maes en zijn vrouw woonde Maeijke Ma( e) 
rtens, die volgens een akte van 14 april 1681 weduwe was van Cornelis Jansen de Hoet." Naderhand 
werd achter Pietertje's naam genoteerd: 'mort', dus zijnde overleden.'7 Jan Janse van der Maes, 
wonende te Dordrecht, verklaarde bij akte van 31 december 1709 aan de drie kinderen bij zijn 
overleden huisvrouw Pietertie Roeien Swartouw geprocreëerd, genaamd Ariaentie, Cornelis en 
Jan van der Maes, een derde part in twee morgen zaailand in het Oude Land van Ridderkerk over
gegeven te hebben, waarvan de overige twee derdeparten toebehoorden aan de weduwe van Hen
drick Roeien Swartouw en aan de weduwe van Leendert Roeien Swartouw. Tevens gaf hij aan zijn 
kinderen een som van 200 gulden, welke waren verbonden aan zijn huis en melioratie van dijk
er[, buitendijks gelegen onder Sandelingenambacht.7' Dezelfde dag droeg Van der Maes dit aan de 
Veerschendijck tussen de beide steenplaatsen in gelegen huis voor 875 gulden over aan de onder 
de jurisdictie van Sandelingenambacht wonende Hendrick Willemse de Gelder, die 675 gulden 
kontant voldeed en het restbedrag van 200 gulden nog onder zich hield ten behoeve van de drie 
kinderen Swartouw.7' In de hiervoor behandelde akte van 17 juni 1710 is sprake van de nagelaten 
kinderen van Jan Jans van der Maes als mede-erfgenamen van hun oud-tante Maeij cke Willems ( de 
Waert) en haar man.73 De registratie van Jan's begraven is te Dordrecht onvindbaar. Het echtpaar 
Van der Maes-Swarttouw liet te Hendrik Ido Ambacht dopen: Rolandus (1685) en Ja n (1696), maar 
in 1709 waren alleen de kinderen Ariaentie, Cornelis en Jan nog in leven. 

Ild. Pieter Teunis Swarttouw, j .m. van Moort (= Moordrecht), arbeider aan de steenplaats, wo
nende bu iten de Sluispoort van Dordrecht (1664), weduwnaar van Moordrecht, steenbakker 
wonende buiten de Sluispoort (1670), wonende op de steenplaats (1671), steenmaker (1679), 
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 28-11-1679 (als: 'Pij eter Tuenijse ste(e)nmacker buijten de Sluijs
poort'), otr. / tr. (1) Dordrecht (Augustijnenkerk)/Dubbeldam (met attestatie van Dordrecht) 
17-2/2-3-1664 Annichie Jans, j.d. van Den Briel, wonende buiten de Sluis poort van Dordrecht 
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(1664), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 6-7-1670 (vanuit adres: 'op de steenplaets buijten de 
Sluijspoort'); otr./ tr. (2) Dordrecht (Augustijnenkerk)/Dubbeldam (volgens bijschrift, echter 
niet gevonden) 16/30-11-1670 Annetjen (Annigje) Cornelis, ged. Dordrecht in sept. 1644, j.d. van 
Dordrecht, wonende buiten de Sluis poort van Dordrecht ( 1670 ), wonende ald. ( 1713 ), begr. Dor
drecht (Grote Kerk) 27-10-1716 (vanuit adres: 'in de 20 huijsen'), wrs. dr. van Cornelis Dircks, 
schiptimmerman in hetWilligenbosch (buiten Dordrecht), en Maijken ThuenisJaspers. 

Annetje Cornelis hertr.Joost Jans de Goede, over 1. vóór 8-6-1713. 
Op 10 juli 1670 en 4 mei 1671 werd in de Grote Kerk te Dordrecht begraven een kind van 'Pieter Tueni

se op de steen p laets'. Dit zullen twee van de kinderen genoemd onder 3, 4 en s zijn geweest. Het tweede 
huwelijk van Annetjen werd te Dordrecht niet gevonden. Op 8 juni 1713 testeerde Annegij Cornelis, 
laatst weduwe vanJoostJansz. de Goede, wonende buiten de 'Sluijspoorte' van Dordrecht. Zij prelega
teerde aan haar zoon Teunis Pieterse Swaertou haar huis met erf op De Hoog buiten de 'Sluijspoorte', 
gelegen naast het huis van haar schoonzoon CrijnJillisz" Dit huis zou gezuiverd dienen te worden van 
alle lopende lasten van het jaar waarin zij zou komen te overlijden en 'dat oock soodanig, dat de deur 
tot correspondentie ende gemack omme uijt 't huijs van v(oor)sz(egde) CrijnJillisz. te conne komen in 
't geseijde haar huijsingh, gemaakt in de sijdemuer alwaar is komende de keuken vant v(oor)sz(egde) 
huijs, sa! moeten werden weggenomen ende toegemetselt, ten koste des boedels, als wesende door haar 
int maeken van deselve deur ten gerieve van haer schoonsoon en desselfs huijsvr(ouw)'. Zij verklaarde 
voorts dat haar dochter zaliger in haar leven veel méér dan haar zoon Teunis Pieterse genoten had in 
vergelijking met de waarde van het voornoemde huis en erf en dat zij met dit huis haar kinderen was 
'egaliserende en ' t verdere genotene kwijtschellende'. Tot haar universele erfgenamen benoemde zij 
in elk voor een helft haar zoon Teunis Pieterse Swaertou en de kinderen van haar overleden dochter 
bij Crijn Jillisse. Aan Anna Crijnen, waarover zij peet is, legateerde zij twaalf Carolus gulden Tot 
administrerend-voogd benoemde zij haar zoon Teunis en tot toeziend-voogd haar neef Willem Wou
terse Voorbeek / Verbeek (zoon van haar zuster Teuntje Cornelis). De Weeskamer werd gesecludeerd 
en tevens werd gestipuleerd dat haar schoonzoon Crijn Jillisse zich op geen enkele wijze met haar 
nalatenschap mocht bemoeien. 83 Op 9 november 1716 aanvaardden de voornoemde voogden de voogdij, 
waarbij Teunis tekende als: 'Theunis Pieterse Swartou'. 84 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Roeland (Roel) Pieters Swarttouw, ged. Dordrecht 26-12-1664, houtzager. j.m. van Dordrecht, 
wonende op den Noordendijck (1687), weduwnaar buiten de Sluijspoort van Dordrecht 
(1691), wonende ald. (1708), 'buyten aen den dwaersdyck' (1712), bij de Wijnbrug te Dor
drecht (1721, 1724), overl./begr. -/Dordrecht (Nieuwkerk) 13/15-3-1725 (vanuit adres: 'aant 
Papegadt', laat kinderen na), otr./ tr. (1) Dordrecht 17-8/1-9-1687 Trijntje Pieters van Baken, 
ged. Dordrecht 6-10-1659, j.d. van Dordrecht, wonende op den Noordendijck (1687), dr. 
van Pieter Gerrits van Baken en Janneken Laurens; otr./ tr. (2) Dordrecht (Augustijnen
kerk) 27-6/2-7-1691 Willemtje (Willemijntje) Willems, ged. Dordrecht 18-7-1666, j.d. op de 
scheepstimmermansw( erf?) te Dordrecht (1691), over 1. na 13-3-1725, dr. van Willem Enge
len, schoenmaker, en Teuntgen Willems. 

Bij de ondertrouw te Dordrecht van haar dochter Teuntje Roeien met Hendrick de Zeeuw op 
9 mei 1717 assisteerde Willemijntje Willemse haar dochter en had Teuntje mondeling consent 
van haar vader Roelant Pieterse. Op 2 mei 1721 assisteerde Roel Pieterse Swartouw zijn dan bij de 
Wijnbrug te Dordrecht wonende dochter Anna bij haar ondertrouw aldaar. Haar doopakte werd 
in Dordrecht niet gevonden en mogelijk is ze eerder geboren dan hieronder vermeld. Aangezien 
ook in 1724 een kind van Roel bij de Wijn brug woonde, zal hij daar met zijn gezin woonachtig zijn 
geweest. Volgens het dodenboek van de Nieuw Kerk te Dordrecht d.d. 13-3-1725 overleed Roelant 
Swartou 'in de 20 huijsen, sonder goed' en dat volgens verklaring van zijn weduwe Willemyntje 
Willems.'' 

Uit het tweede huwelijk: 
a. Theuntje, ged. Dordrecht 14-12-1691. 
b. Pieter, ged. Dordrecht 7-12-1693. 
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c. Theuntje, ged. Dordrecht 26-2-1696. 
d. Wilhelmina, ged. Dordrecht 13-4-1698. 
e. Engeltje, ged. Dordrecht 6-3-1701. 
f.Anna, geb. wrs. ca.1703. 
g. Catharina, ged. Dordrecht 8-7-1705. 
h. Balten, ged. Dordrecht 18-5-1708. 
i. Maria, ged. Dordrecht 11-5-1711. 

2. Caetie (Kaatje, Cato) Pieters Swarttouw, geb. wrs. 1665/1666, j.d. wonende buiten de Sluis
poort te Dordrecht bij de Steenplaets / van Dordrecht (1688), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 
begin okt.1727 (vanuit adres: 'op den Schravendeelse dijk'), tr. Dordrecht (Grote kerk, otr. 
25-7; proclamatie te Papendrecht, tr. volgens trouwboek ald. getr. 8-8-) 9-8-1688 Sijmon 
Cornelis Vogel, j.m. van Papendrecht (1688), wonende onder Wieldrecht (1712), begr. Dor
drecht (Grote Kerk) 11-6-1729 (vanuit adres: 'in de 20 huijsjes', 'sonder weezen'), 86 zn. van 
Cornelis Sijmons Vogel en Marichje Arijens. 87 

Sijmon Cornelisz. Vogel en Caetie Pieters Swartou, echtelieden wonende onder Wieldrecht, 
maakten op 30 september 1712 een mutueel testament. De langstlevende diende de kinderen te 
alimenteren etc. en gezamenlijk 50 gulden uit te reiken voor hun legitieme portie. De Weeskamer 
werd uitgesloten.'" 

Dit echtpaar liet te Dordrecht dopen de kinderen: Marijke (1689), Pieter (1691), Cornelis (1693) en 
Pleun (1698). 

3. MachteltgePieters, ged. Dordrecht 11-4-1667, wrs. jong over 1. 
4. Jan Pieters, ged. Dordrecht 26-1-1668, wrs. jong over 1. 
5. LijsbethPieters, ged. Dordrecht 4-7-1670, wrs. jong overl. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Dordrecht: 

6. HasinaPieters, ged. 7-4-1672, over 1. vóór 8-6-1713. 
7. TeuntiePieters, ged. 11-9-1673, overl. vóór 8-6-1713. 
8. Teunis Pieters Swarttouw, ged. 21-9-1674, j .m . van Dordrecht, wonende buiten de Sluis

poort (1700), scheepstimmerman (1724), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 20-12-1724 (als: 
'schiptimmerman buijten de Spuijpoort op de timmerhelling', nalatende vier kinderen), 
otr./ tr. Dordrecht (gerecht) 21-11/5-12-1700 Aeltje Claes Borrewater (Bornwater), j .d . van 
Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort (1700), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 31-5-1759 
('met ordi nare coetsen', vanuit adres: 'op de stelling bij de Sluijspoort', laat kinderen na), 
dr. van Claes Jacobs, scheepstimmerman te Dordrecht, en J annich je M( e )ij nders. 

Bij hun ondertrouw op 21 november 1700 werd Teunis geassisteerd met zijn broeder Roelant 
Pieterse en had hij schriftelijk consent van zijn moeder; de bruid werd geassisteerd met haar moe
der Jannighie Meijnders. Theunis Pietersz. Swartouw en Aeltie Klaes Bornwater, echtelieden wo
nende buiten de Sluijspoort van Dordrecht, maakten op 21 november 1716 een mutueel testament. 
De langstlevende diende hun kinderen te alimenteren etc. en als legitieme portie aan ieder der 
kinderen 25 gulden uit te keren. 89 Op dezelfde datum maakte Teunis Swartou zijn testament voor 
notaris Jan de Bets te Dordrecht, waarin de weeskamer gesecludeerd werd en dat in de Dordtse 
Weeskamer ingeschreven werd. Het dodenboek van de Grote kerk meldt op 20 december 1724: 
'Teunis Swartou op de hellinge buijte Spuijpoort' .90 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 
a. Anna, ged. 22-9-1701 
b.Jannigje, ged. 9-9-1703. 
c. Pieternel, ged. 7-12-1705. 
d. Clasijntje, ged. 27-12-1716. 
e. Teuna, ged. 19-5-1722. 

9. Maijke (Maeyken) Pieters Swarttouw, ged. 20-2-1677, borgeres van Dordrecht, begr. Dor
drecht (Grote Kerk) 9-1-1712 (vanuit adres: 'bij de Stenemolen'),9' otr./tr. Dordrecht 14/28-
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12-1704 Crijn Gillis(Jillis) Bou(w)man (Boumans), ged. Dordrecht 24-7-1677, j.m. wonende 
buiten de Vriesepoort (1704), weduwnaar van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort 
(1712), mr. scheepstimmerman, borger van Dordrecht, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 
1-8-1720,92 zn. van Jillis (Gillis) Jans Bouman en Pietertje Crijnen. 

Crijn otr./tr. (2) Dordrecht 2/16-10-1672 Willemina (Willemijntie) Kooijman (Cooijmans). 
Bij hun ondertrouw werd Crijn geassisteerd met zijn broeder JanJillissen en had hij mondeling 

consent van zijn vader; de bruid werd geassisteerd met Aeltie Claes, haar broeders vrouw, en had 
schiftelijk consent van haar moeder. Op 26 augustus 1705 testeerden Krijn Gillisz. Bouman, mr. 
scheepstimmerman, en Maijken Pietersdr. Swarttou, echtelieden en borgers der stad Dordrecht, 
op de langstlevende. Deze diende hun kinderen te alimenteren en gezamenlijk 50 gulden als le
gitieme portie uit te keren. Bij Maijken's kinderloos vooroverlijden zou haar moeder dit bedrag 
ontvangen. De Weeskamer werd uitgesloten.93 Dit testament werd in de Dordtse Weeskamer 
ingeschreven.•• De zieke Krijn Bouwman, mr. scheepstimmerman, en zijn gezond zijnde echtge
note Willemina Kooijman, wonende even buiten de Sluijspoort van Dordrecht, testeerden op 23 
juli 1720. Krijn vermaakte al zijn goederen, zijnde de helft der gemene boedel, aan de drie voor
kinderen uit zijn voorgaande huwelijk, de kinderen bij Willemina en de nog eventueel bij haar 
te verwekken kinderen, alsmede aan zijn vrouw een kindsgedeelte. Zij benoemde haar man tot 
haar enige erfgenaam. De testateur stelde tot voogden over zijn drie voorkinderen zijn zwagers 
Cornelis van Waert, 'slenaer', enJanHendricxz. Bottelier, 'mastemaecker', beiden borger van Dor
drecht.95Bij het begraven van Krijn Bouman werd in de Weeskamer het op 23 juli 1720 voor notaris 
Huijbert van Wette opgemaakte testament ingeboekt, waaruit seclusie van de weeskamer bleek. 
Het echtpaar Bouman-Swarttouw liet te Dordrecht dopen de kinderen: Pieter (1705), Pietertje 
(1707), Pieter (1709) en Annegie (1710). 

10. Anneke Pieters, ged. 7-11-1678, overl. vóór 10-11-1679. 
11. Anna Pieters, ged.10-11-1679, overl. vóór 8-6-1713. 

Noten 
1. De ouders zijn op 10 augustus 1593 voor schepenen te Gouda getrouwd. 
2. Gemeentearchief Rotterdam (hierna: GAR), ona Ridderkerk inv.nr. 6994, akte d.d. 2-3-1675. 
3. Streekarchief Midden-Holland te Gouda (hierna: SMH), ona Gouda inv.nr. 70, fol. 15. 
4. Idem, inv.nr. 72, fol. 2. 
5. Idem, oud-arch. Gouda inv.nr. 2294, fol. 201 vs. 
6. Idem, fol. 200 vs. 
7. Idem, ona Gouda inv.nr. 16, fol. 81 vs. 
8. Idem, ora Gouderak inv.nr. 7, fol 4, 10 vs. en 13. 
9. Idem, ora Gouda inv.nr. 151, fol. 214. 

10. Stadsarchief Dordrecht (hierna: SAD ), ona Dordrecht inv.nr. 175, fol. 63 en inv.nr. 222, fol. 276. 
11. Idem, inv.nr. 97, fol.123 e.v. 
12. Idem, inv.nr. 315, fol. 362 e.v. 
13. Idem, inv.nr.152, fol. 324. 
14. Idem, inv.nr. 316, fol.113. 
15. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 25, fol. 260. 
16. K.J. Slijkerman, 'Het geslacht van Aris Pietersz. uit het volgerland van Sandelingenambacht', in: 

Ons Voorgeslacht 51 (1996), P"-S· 3 50. 

17. SAD, oraDubbeldam inv.nr.1, fol. 171 vs. 
18. Als noot 16, pag. 350-351. 
19. SAD, onaDordrecht inv.nr. 213, fol. 183 e.v. 
20. Idem, inv.nr. 316, fol. 213. 
21. Idem, inv.nr. 209, fol.143 e.v. 
22. Idem, inv.nr. 519, akte d.d. 8-9-1693. 
23. Idem, inv.nr. 520, akte 161. 
24. Idem, inv.nr. 523, akte 13. 
25. Idem, inv.nr. 524, akte 124. 
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26. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 31, fol. 47. 
27. GAR, d.t.b. Hendrik Ido Ambacht, lidmatenregisters. 
28. Als noot 16, pag. 347. 
29. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 140, fol. 438. 
30. Idem, inv.nr.113A, fol. 354. 
31. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de families Leenheer op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche 

Waard, Rotterdam 1983, pag. 7-11. 
32. Idem, ora Hendrik Ido Ambacht inv.nr. 1, fol. 547 e.v. 
33. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr.1, akte d.d. 22-10-1664. 
34. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 316, fol. 69. 
35 . Idem, fol.131 e.v. 
36. K.J. Slijkerman (bewerker), De lidmaten te Rhoon 1667-1717, Rhoonse Bronnen deel I, Hoogvliet 1990, 

pag. 3. 
37. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 316, fol. 308. 
38. G AR, ora Sandelingenambacht inv.nr. 1, akte d.d. 13-4-1669. 
39. K.J. Slijkerman, 'De weerbare mannen in Rijsoord, Strevelshoek, Sandelingenambacht, Kijfboek 

en Heeroudelandsambacht in 1673 (1672)', in: Ons Voorgeslacht 42 (1987), pag. 42. 
40. GAR, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d.14-4-1681. 
41. Idem, ora Hendrik Ido Ambacht inv.nr. 3, fol. 193. 
42. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 22-10-1689. 
43. Idem, akte d.d. 3-11-1706. 
44. Het huwelijk is mogelijk voltrokken in een periode die ontbreekt in het trouwboek van Hendrik 

Ido Ambacht. 
45. SAD, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 28, fol. 35, akte d.d. 24-4-1683. 
46. Idem, fol. 35. 
47. Idem, fol. 178. 
48. Idem, inv.nr.107, fol. 45. 
49. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 582, fol. 386 e.v. 
50. Idem, ora Dubbeldam inv.nr. 2, fol. 69 vs. 
51. GAR, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 31-1-1685. 
52. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 516, akte d.d. 21-5-1688. 
53. GAR, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, drie akten d.d. 22-10-1689. 
54. K.J. Slijkerman, 'Het geslacht (van) Lantsmeer in de Zwijndrechtse Waard', in: Ons Eifgoed 10 

(2002), pag. 210-212. 
55 . GAR, ona Hendrik Ido Ambacht inv.nr. 4843, fol. 25. 
56. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 2-3-1710. 
57. Idem, ona Hendrik Ido Ambacht inv.nr. 4844, fol. 309. 
58. Idem, inv.nr. 4846, fol. 331. 
59. Idem, fol. 391 e.v. 
60. Idem, inv.nr. 4847, fol. 20. 

61. Idem, ora Hendrik Ido Ambacht inv.nr.15, akte d.d. 15-2-1720. 
62. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 458, fol. 67. 
63. Idem, weeskamerarch. inv.nr. 30, fol. 225. 
64. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 831, fol. 214. 
65. Idem, fol. 218. 
66. Idem, inv.nr. 840 akte 39. 
67. Idem, weeskamerarch. inv.nr. 114, fol. 45 vs. 
68. Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, 'De registers van de 'Dutch Chape! Royal', St. James's Palace, West-

minster', in:Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel XVIII (1964), pag. 232,235,238. 
69. GAR, ora Hendrik Ido Ambacht inv.nr. 1, fol. 490 e.v. 
70. Idem, ona Rijsoord inv.nr. 7056, akte d.d. 1-6-1669. 
71. Idem, ona Ridderkerk inv.nr. 6994, akte d.d. 2-3-1675. 
72. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 31-12-1709. 
73. Idem, ora Heerjansdam inv.nr. 2, fol. 165 vs. 
74. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 707, akte 95, d.d. 28-7-1703. 
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75. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 630, akte 22. 
76. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 111, fol. 20 vs. 
77. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 531, akte d.d. 8-8-1707. 
78. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 30, fol.119 vs. 
79. GAR, ora Ridderkerk inv.nr.17, fol. 96 vs. 
80. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 31-9-1709. 
81. Idem, ona Ridderkerk inv.nr. 6995, fol. 217. 
82. Idem, ora Sandelingenambacht inv.nr. 2, akte d.d. 14-4-1681. 
83. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 577, akte 18. 
84. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 31, fol. 242. 
85. Idem, inv.nr.114, fol. 98 vs. 
86. Idem, fol. 53. 
87. B. van Dooren, 'De Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop', in: Gens Nostra 47 (1992), pag.198. 
88. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 577, akte 27; zie ook weeskamerarch. Dordrecht inv.nr. 114, fol. 27. 
89. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 577, deel 2, akte 37. 
90. Idem, weeskamerarch. Dordrecht inv.nr.114, fol. 6 vs. 
91. Idem, inv.nr.112, fol. 20 vs. 
92. Idem, inv.nr. 113, fol. 50. 
93. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 710, akte 176. 
94. Idem, weeskamerarch. inv.nr. 31, fol.1 vs. 
95. Idem, ona Dordrecht inv.nr. 754, fol. 269. 

-,,111-, ·A Gesignaleerd (1) 
Outman - Koek- Gramsbergen 

Amerikanen, die onderzoek doen naar hun voorouders in onze contreien, worden daarbij 
wel geholpen door Nederlandse genealogen. Het resultaat van hun onderzoek wordt meestal 
in genealogische tijdschriften in de Verenigde Staten gepubliceerd. Enige kennis daarover 
bereikt de NGV via The New York Genealogical & BiographicalRecord en New Netherland Connections. 
De gegevens gaan vaak ver terug, zodat deze óók voor Nederlanders interessant zijn. Daarbij 
wordt getracht de aansluiting op de Amerikaanse nazaten zo breed mogelijk te onderbouwen. 

Eén van die genealogische helpers is mr. 0 . Schutte. Samen met Henry B. Hoff publiceerde 
hij al menig artikel in het New Yorkse tijdschrift. Uit de samenwerking van dit tweetal ont
stond een bij dra ge over de familie Outman: The Dutch Ancestry of the Outman/Oatman Family of 
Stratford, Connecticut. De oudst bekende, Johannes Outman, van Hamburg, ging als 25-jarige 
te Amsterdam in ondertrouw op 18 november 1678 met Femmetje Koek, gedoopt aldaar 1 no
vember 1654 als dochter van Joost Janss Koek en Annetje Jans Gramsbergen. Drie kinderen 
werden in Amsterdam geboren. Het echtpaar emigreerde in 1686 of 1687 naar New York, waar 
nog drie kinderen het levenslicht zagen. Toegevoegd zijn een fragment Koek (het gezin van 
Joost Koek en Annetje Gramsbergen, tr. 1646) en een fragment Gramsbergen (kinderen en 
kleinkinderen van Hendrick Jansz (van) Gramsbergen, die als vader aanwezig was bij de on
dertrouw op 30 januari 1620 te Amsterdam van zijn zoon Jan met Femmeken Stoffels). 

Omdat het nageslacht Outman zich voornamelijk in Connecticut verspreid heeft, werd ge
kozen voor een publicatie in Connecticut Ancestry, Nr. 243, Vol. 51, No. 2, Nov. 2008, pag. 79-
86. Dit is het kwartaalblad van de Connecticut Ancestry Society, inc., PO Box 249, Stamford, 
CT 06904-0249; http://www.connecticutancestry.org [inlichtingen aldaar] . 

M. V-K 
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Verklaringen van bevoegd- en bekwaamheid van rijnschippers 
[1831-1835, 1838} 1839-1850 [1862] 

DOOR ERICA VAN DOOREMALEN 

De scheepvaart op de Rijn was tot omstreeks 1800 onderworpen aan een uitgebreid systeem van tolheffing. 
In 1792 werd voor het eerst in een Frans decreet vrije scheepvaart voor alle oeverstaten opgeëist. Dat de Rijn 
vrij was voor alle oeverstaten werd vastgelegd in de Slotakte van het Congres van Wenen (1815). Deze verkla
ring werd nader uitgewerkt in de definitieve Rijnvaartakte van Mainz van 31 maart 1831. Deze akte werd 
herzien bij het Verdrag van Mannheim (17 oktoberi868). Ook nu is deAktevanMannheim (Herziene Akte) 
nog steeds van kracht. De akte bepaalt dat de scheepvaart op de Rijn vanaf Basel en zijn uitmondingen (in
clusief de Lek en de Waal) vrij is voor schepen van alle naties voor het vervoer van goederen en personen, mits 
de voorschriften van het verdrag en de regels voor de veiligheid van de scheepvaart gerespecteerd worden.' 

Inleiding 
De akte van Mainz van 31 maart 1831 werd door de oeverstaten bekrachtigd op 16 juni 1831. Als 
gevolg hiervan legde de Nederlandse regering het reglement op de rijnvaart vast in het Z.M. 
besluit van 7 juli 1831. Hierin staat dat alle Nederlanders die na de op den 17 Junij 1831, bepaalde 
invoering van bovengedacht reglement, verlangen mogten tot de uitoefening der Rijnvaart toegelaten te 
worden, zullen zich ter bekoming van eene acte van aanstelling (patent) schriftelijk moeten wenden tot de 
administatie der directe Belastingen, In- en uitgaande regten en accijnzen. De schriftelijke aanvraag 
moest vergezeld gaan met: 

1. a. een verklaring dat de verzoeker onderdaan is van het Koninkrijk en de Nederduitse taal 
machtig is; 

b. een verklaring dat de verzoeker eigenaar van het schip is of door de eigenaar(s) is aan
gesteld als schipper; 

c. een verklaring dat de verzoeker een redelijke tijd als stuurman op de Rijn heeft gevaren 
en voldoende kennis van het vaarwater bezit; 

d. een verklaring dat de verzoeker als eerlijk en braaf bekend staat en het vertrouwen van 
de handel verdient; 

e. een nauwkeurige omschrijving van het schip incl. naam, belaad bare grootte en de 
plaats waar het schip in Nederland is gebouwd; 

2 . een meetbrief dat door een scheepsmeter is afgegeven. (De schepen die al in de vaart 
waren - incl. de schepen die niet in Nederland waren gebouwd - mochten ter meting en 
ijking worden aangeboden. Drie maanden na de invoering op 17 juni 1831 mochten er al
leen in Nederland gebouwde schepen ter meting en ijking worden aangeboden); 2 

De verklaringen 1a t/m e werden alleen afgegeven door de besturen van de steden Amsterdam, 
Rotterdam en Dordrecht. Hiertoe moest elk van deze steden een Commissie voor de Rijnvaart 
benoemen. De leden van deze commissies moesten bestaan uit aldaar wonende rijnschippers, 
scheepsbouwmeester s en andere deskundigen. Deze deskundigen onderwierpen elke aan

vrager aan een nauwkeurig onderzoek om zekerheid te hebben dat de aangemelde persoon 
bekwaam was om de Rijn te bevaren. Bij de rijnschippers die al eerder het recht hadden gekre
gen op de uitoefening van de rijn vaart was dit niet nodig. 

Alle aangemelde schepen moesten worden aangeboden ter meting en ijking. De meters en 
ijkers maakten voorafbekend wanneer ze in de steden Amsterdam, Rotterdam of Dordrecht 
waren. Voor de schepen die al het recht hadden om de Rijn te bevaren, kreeg de schipper voor 
drie maanden een vergunning uitgereikt, zodat hij zijn bedrijf kon voortzetten. Maar het 
schip moest wel binnen dat termijn gemeten worden. 
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In Dordrecht werden de volgende personen benoemd als leden van de Commissie voor de 
Rijnvaart: kooplieden Francois van der Elst (lid; tijdelijk president) en Jacob van Wageningen 
Jr (lid), rijnschippers Pieter Willem Haentjens en Franciscus Dominicus Andreas Bauduin 
(secretaris), en scheepbouwmeesters Barend van Limmen en Cornelis Gips. 3 

In de gemeentearchieven van Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht bevinden zich nog verkla
ringen (of rijnvaartpatenten) van schippers die de Rijn wilden bevaren. Zo heeft het gemeen
tearchief van Amsterdam een uitgebreid archief met betrekking op de rijnvaart waar moge
lijk wel rijnvaartpatenten te vinden zijn. 4 In Rotterdam zijn er zeker verklaringen te vinden 
van schippers die in de negentiende eeuw de Rijn wilden bevaren.' 

In dit artikel gaat om de verklaringen van bevoegd- en bekwaamheid van rijnschippers die 
te vinden zijn in het stadsarchief Dordrecht.6 In de na de noten gepubliceerde lijst zijn de 
belangrijkste gegevens uit de verklaringen genoteerd zoals datum, de naam van de schipper 
en het schip. In totaal gaat het in deze lijst om 250 verklaringen over de periode 1839-1850 met 
een twintigtal uitzonderingen uit de jaren 1832, 1833, 1834, 1835, 1838 en 1862. Achteraan volgt 
apart in een bijlage een lijst van zestien Dordtse certificaten van rijnschippers in 1831. Beide 
lijsten zijn alfabetisch op naam van de schipper. In het stadsarchief Dordrecht is ook nog een 
register met meer dan 1500 afgegeven rijnvaartpatenten over de periode 1863-1875 bewaard 
gebleven.7 Veel familienamen die in dit artikel voorkomen, komen ook in dat patentregister 
voor. 

Noten 
1. http://nl.encarta.msn.com. 
2. StadsarchiefDordrecht/DiEP (= SAD ), archief 5, inv.nr. 99 (notulen vergadering 18-7-1831 incl. bij

lagen 1247-1249 en vergadering 8-8-1831 met bijlage 1393). 
3. Op pagina 6 van het adresboek Dordrecht 1855 staat: 'Plaatselijke Commissie voor de Rijnvaart: 

J.B. 't Hooft, F. van Wageningen, F.C. Déking Dura, en tot de Commissie tot onderzoek der Rijn
schepen en Rijnschippers behoren: D.B. Gips, P. GipsJzn.,J.J. Bauduin enJ. Keyser'. 

4. Gemeentearchief Amsterdam, toegang 56, archief van de Commissarissen over de vaart op den 
Rijn (1762-1886), inv.nrs. 188-192, patentboeken. 

5. Gemeentearchief Rotterdam, toegang 444.01, gemeentesecretarie Rotterdam afd. Algemene Za
ken, inv.nrs. 4646-4650, verklaringen betreffende de kwaliteiten van schippers en de door hen in 
eigendom bezeten schepen, afgegeven door de Commissie voor de Rhijnvaart te Rotterdam ter 
verkrijging van hetRhijnpatent (1831-1866). 

6. SAD, archief 150 (handschriften), inv.nr. 1991, certificaten afgegeven aan rijnschippers door B&W 
van Dordrecht op advies van de commissie tot beoordeling van bevoegd- en bekwaamheid van 
rijnschippers; met de adviezen waarin aantekeningen betreffende schippers en schepen 1839-1850 
(verbroken lias); alfabetisch op naam van de schippers. 

7. SAD, archief 67 (commissie van de rijn vaart), inv.nr.10, register afgegeven rijnvaartpatenten 1863-
1875. (index online op http://d-compu.dyndns.org/gensearch) 

8. -(periode 1 t/m 31 dec. 1846} Een Kolen Legger, de Coert & Co, voor 't jaar 1846 f 6,20. (sAD 68a-8 
havengelden Dordrecht 1846-1851); 

- (periode 1 t/m 31 dcc. 1847) van de h ccren De Coerr & Comp. voor een kolen Legger 1847, f 6,20. 
(sAD 68a-8); 

-(periode 1 nov. t/m 31 dec. 1848) De Coert & Co. Een Kolen Legger, p. jaar 1848, f 6,20. (sAD 68a-8}; 
-(periode 17 aug. t/m 31 dec.1849) havengeld voor een vletpont den Heer De Coert & Co. over 1849, 

f 6,20. (sAD 68a-8); 
-(periode 1 nov. t/m 31 dec. 1850) havengeld voor een vletpont den Heer De Coert & Co. over 1850, f 

6,20. (SAD 68a-8); 
-nr. 45 De Court en Cie (adres: D163), een overdekt pleitschip gend. 'Industrie', masteloos, onbe

kwaam in de vaart, dienende tot bergplaats van kolen, groot 181 ton, f 65,16. (sAD, archief 5, inv. 
nr.1376 voorloopig kohier voor het regt van patent, dienst 1850-1851). 
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9. In het adresboek Rotterdam 1841 (pag. 52) staat: 'buitenlandsche beurten op Coblentz, 'Koophan
del' beurtschipper A. van Bunninge'. (http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl). 

10. Op de achterkant staat: Gecompareerd is Carl Johann Wilhelm Piper, geboren te Alto na zedert zeve jaren als 
zeeman gevaren hebbende meest onder Hanoversche en ook wel Hollandsche Vlag, doch zijn vier laatste reize 
gevaren hebbende met schepen van hier onder Hollandsche vlag op een Ned. koopvaardij Barkschip genaamd 
Pictura, gezagvoerder Dirk Varkevisser. 

11. -(periode 1 apr. t/m 31 mei 1849) rijnaak, W. Dormolen, 6 lasten, ink(omend), f 0,90. (sAD 68a-8 
havengelden); 

-(periode 1 jan. t/m 30 mei 1853) rijnaak, W. Dormolen, ink(omend), 48 ton, f 7,20. (sAD 68a-9 ha-
vengelden); 

- 2-3-1854, 149, W. Dormolen, aak 'De Hoop' à 11/2 et, 107 ton, f 1,60. (sAD 68a-9 havengelden); 
- 7-7-1855, 818, W. Dorremolen, aak 'De Hoop' à 11/2 et., 107 ton, f 1,60. (SAD 68a-10 havengelden); 
- 5-2-1856, 63, W. Dorremolen, aak 'De Hoop' à 11/2 et, 107 ton, f 1,60. (sAD 68a-10 havengelden); 
- rijnvaartpatent dd. okt. 1860 voor Wilhelm Dormoolen te Millingen voor 'Patientia' een over-

dekt rijnschip gebouwd in Pruissen, grootte 5429 centenaren. (gemeentearchief Rotterdam 
444.01-4649). 

12. -(periode 1 t/m 31 dec.1847) Cs. van den Ent, tjalkschip 'Eendragt' over 1847, f 2,50. (sAD 68a-8 
havengelden Dordrecht 1846-1851); 

-(periode 1 nov. t/m 31 dec. 1848) Schipper van der Ent, Tjalkschip 'Eendragt', per jaar 1848 f 2,50. 
(sAD 68a-8 havengelden Dordrecht 1846-1851); 

- nr. 39 H.J. Penn (adres: A114), een overdekte tjalk genaamd 'De Eendragt' bevaren door C. v.d. 
Ent, groot 59 ton, f 35,40. (sAD 5-1376). 

13. Ook vermeld: nr. 597 Cornelis Kooijman, schipper te Dordrecht, eigenaar van 'De Vrouw Maria 
Carolina' doch thans genaamd 'De Vrouw Maria'. 

14. (periode 1 aug. t/m 30 sept. 1847) Gillissen, rijnaak 'Phoenix', 30 last, uitg(aand), f 4,50. (sAD 68a-8 
havengelden 1846-1851). 

15. nr. 153 L. v.d. Heuvel (adres: C63), een overdekte aak 'De Eendragt', groot 143 ton, f 85,00. (sAD 
5-1376). 

16. (periode 1 mei t/m 31juli 1851) rijn aakL.Joosten 'De Vrw. Theodora', 14 lasten, ink(omend), f 2,10. 
(sAD 68a-8 havengeld Dordrecht). 

17. op de achterkant staat een brief m.b.t. bewijs hulponderwijzer J.H. de Jong Boers (12-6-1862). 
18. omstreeks 1850/1861 op de stoomboot 'Dordrecht no. 2': Huibert Anton Theodoor Koek (geb. 

Keulen 12-12-1801) met vrouw Maria Margaretha Lenzen (geb. Keulen 27-5-1807) en zes kinderen. 
Vertrekken 29-5-1856 naar Rotterdam. (sAD archief 6, inv.nr. 7280 bevolkingsregister schippers ca. 
1850/1861). 

19. Teunis Stoffelszoon Muller (Grote Lindt 1799- Puttershoek 1853) komt voor in Frederik Muller, 
Schippers-Slepers-Reders 225jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller, Terneuzen 2006, hoofd
stuk 5. 

20. -(periode 1 mei t/m 31 juli 1851) rijn aak L. Noldus 'De Vrw. Maria', 24 lasten, uitg(aand), f 3,60. 
(sAD 68a-8 havengeld Dordrecht); 

- nr. 168 L. Noldus, een overdekte aak, groot 70 ton, f 21,00. (sAD 5-1376). 
21. (periode 1 aug. t/m 30 sept. 1847) M. van Roekel, rijnaak, 23 last, ink(omend), f 3,90. (sAD 68a-8 

havengelden). 
22. Nr. 10 A. Spoel (adres: B206), een overdekte praamschuit 'De Vrouw Margaretha', beurtvarende, 

groot 42 ton, f 31,08. (sAD 5-1376). 
23. Op de achterkant staar: een brief d.d. Chaam 15?-1846, vrijstelling Nationale Militie voor Julianus 

Daniel Annokkée, geb. Alphen 22-4-1822, zoon van Izaak Henricus Annokkée (overleden) en Geer
truida Cornelissen (wonende te Rotterdam). 

24. -(jaarlijks havengeld Dordrecht) 11-3-1854, -, no. 59 de wed. P. van Vlokhoven, beurtman van Dor
drecht op Arnhem, aak 'De Twee Gebroeders', 82 ton, f 1,-. (sAD 68a-9); 

-(jaarlijks havengeld Dordrecht) 1-5-1855, -, no. 187 P. Vlokhoven, beurtman van Arnhem, aak 'De 
Twee Gebroeders', 82 ton, f 1,-. (sAD 68a-10); 

-nr. 13 P. van Vlokhoven (adres: boord), een overdekte aak 'De Twee Gebroeders', beurtvarende, 
groot 82 ton, f 60,68. (sAD 5-1376). 
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Verklaringen van bevoegd- en bekwaamheid van rijnschippers 1839-1850, met uitzonderingen uit 1832-1835, 1838 en 1862 

naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de w m.b.t. verklaring 1a ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 00 
00 

S=steenkolenvaart Dordrecht 
R=rijngoederen 

Aerts, Cornelis Waspik 30-12-1839 de schipper zelf De Vrouw Martha S=191.102 (10-1-1840) geb. te Riel 
R=145.912 

Aerts, Cornelis Waspik 11-5-1849 de schipper zelf Joanna R=197.924 (16-5-1849) 47 jaar; met 
signalement 

Aerts, Cornelis 's-Hertogenbosch 18-11- Cornelis de Jonge te Helena S=346.046 (23-11-1840) 
Gerardus 1840 Dordrecht R=293.046 
Albers, Lucas Pannerden 9-6-1845 Gradus Peeters te Maria S=142.732 (19-1-1846) met signalement 

Pannerden R=108.930 
Alem,Johannis van Hedel 23-5-1840 de schipper zelf De Vrouw Maria S=128.707 (14-7-1840) geb. te Hedel 

R=98.907 
Alphen,Johannes Capelle 24-6-1841 de schipper zelf De Vrouw Maria S=178.012 (13-7-1841) geb. te Tiel, doch 
Philippus van R=131.408 reeds sedert omtrent 20 jaar te 

Capelle woonachtig 
Angelino, Franciskus Echteld 21-9-1850 Anthonie Angelino De Drie Gebroeders R=40.219 (10-10-1850) met signalement 
Anker, Gijsbertus van Herpen 6-4-1840 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=55.746 (21-4-1840) geb. Balgoij, 
den woonachtig te Overlangel 
Arendts, Godefridus Westervoort 26-9-1840 Gradus Theodorus Maria S=142.732 (7-9-1841) geb. en wonende te 

Peters te Pannerden R=108.930 Westervoort 
Arnts, Gerardus Pannerden W. Zwaan, koopman, Op Hoop van Beter 288.515 (19-2-1838) 

wonende te Arnhem 
Arntz, Johannes Millingen 10-8-1848 de schipper zelf Junge Wilhelmina R=140.510 (15-10-1849) 28 jaar; met Cl 

signalement (b 
::, 
"' Arts, Petrus Nijmegen 10-6-1847 J.G.L. Fleishakker De Vr. Wilhelmina R=100.644 (16-7-1847) met signalement z 
~ Christianus 
.., 

Baars, Johannes Dordrecht 14-11-1840 de heeren De Court en De Industrie' S=417.811 (18-11-1840) geb. te Dordrecht 
., 
"' Co te Dordrecht R=320.407 

.j>. 

,:;--
Baas, Paulus Gerardus Raamsdonk 4-6-1840 de schipper zelf Ligt Te Vreden S=218.424 (9-6-1840) geb. Rotterdam, 

0 
0 
~ R=180.920 schipper van een overdekt 

piekschip genaamd Ligt Te 
Vreden en sedert 1829 
wonende te Raamsdonk 



Baggerman, Hendrik Driel 22-9-1846 de schipper zelf De Vijf Gebroeders R=194.913 (30-9-1846) met signalement 
Baggerman, Martinus Driel 19-5-1847 P. Baggerman te Driel De Vrouw Elizabeth R=321.835 (22-5-1847) wonende te Driel; 

c;) 
met signalement 

(1> Bak,Jan van Amsterdam 10-11-1836 de schipper zelf De Vrouw Willemina S=248.649 (14-7-1840) geb. te Utrecht ::, 
"' (gebouwd te Utrecht) R=195.446 z 
0 Beijer, Eduard Millingen 29-1-1845 de schipper zelf Wilhelmina 377.831 (6-2-1845) wonende te "' ::: ., Theodor Millingen; met signalement 
"' ~ Beijer, Johannes Carl Millingen 3-7-1847 de schipper zelf Wilhelmina R=397.926 (6-9-1848) 28 jaar; met ., 
0 signalement 0 
~ Bekkers, Willem Druten 9-12-1850 J. van der Wielen De Vrouw Christina R=130.330 (13-12-1850) met signalement 

Berendsen, H.L. Deventer 26-7-1839 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=153.914 (13-9-1839) geb. Diepenheim, 
(Hendrik Leenhardus) woont vele jaren te Deventer 
Berg, Gerrit van den Hagestein 10-2-1845 G. vanAlphendeVeerte DeJongeKarel 213.300 (6-6-1845) wonende te 

Arnhem (gebouwd in Pruissen) Hagestein; met signalement 

Berns, Willem Bemmel 27-5-1841 Mechtilda Terwelp wed. De Vrouw Margaretha 245.707 (17-7-1841) geb. en wonende te 
wijlen schipper Hendrik Doornenburg 
Willemsen te Gendt 

Beurden, Willem van Ammerzoden 30-3-1846 de schipper zelf Union R=266.022 (2-7-1846) wonende 
scheepsboord doch in 
Ammerzoden gedomicilieerd; 
met signalement 

Blijdenstein, Albert 's-Hertogenbosch 1-9- wed. A.M. Pijnenburg De Vrouw Wilhelmina R=252.703 (28-10-1846) met signalement 
1846 

Bondt, Petrus de Waspik 12-3-1847 de schipper zelf Charles R=239.035 (21-4-1847) geb. en wonende 
Waspik; met signalement 

Bönningen, Arnoldus - G. van Erp te Dordrecht De Koophandel (25-7-1834 )' 
Mattheus van (gebouwd in 1833 op 

de werf van Corns. 
Gips te Dordrecht) 

Bos, Albertus Herpen 25-5-1840 de schipper zelf De Vrouw Hendrika R=56.014 (17-6-1840) geb. Kampen en 
wonende te Herpen'° 

Bosman, Rutgerus Bemmel 23-10-1849 Gijsbert Rijmers De Jonge Gerard R=61.947 (27-12-1849) 27 jaar; met 
w signalement 
00 
'-0 Bouman, Hermanus Bemmel 4-9-1841 C. Wegman te Bemmel De Vrouw Johanna S=205.015 (29-9-1841) geb. en wonende te 

R=149.805 Bemmel 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de 
m.b.t. verklaring ta ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 

S=steenkolenvaart Dordrecht w 
R=rij ngoederen '-0 

0 
Bouwmeester, Dirk D. Arents, voor wiens schip reeds (6-6-1834) 

rekening hij hetzelve zal gepatenteerd onder 
varen nr. 79 op naam van 

capt. Casps. Liebeton 
(6-2-1833) 

Brans, Gerhard Millingen 11-10-1847 L.J.H. Arentz te De Jonge Jacob R=139.431 (1-8-1848) 39 jaar; met 
Millingen signalement 

Broek, Willem van den Gendt z6-12-1843 Stephanus Johannis De Jonge Carolina 148.816 (6-1-1844) wonende te Gendt (Wilhelmus van Christophorus Arntz te 
Bruck) Gendt 
Brouwer, Harm Meppel 22-2-1841 C.J. Welter te Zutphen De Christiaan Jacob (9-7-1841) geb. te Meppel 

van Zutphen 
Brugman, Johann Pannerden 1-7-1840 de schipper zelf KentUZelf R=126.449 (13-1-1841) wonende te Derk Pannerden 
Brugman,Johann Pannerden 1-7-1840 Gerrit de Veer Az te KentUZelf R=126.449 (23-1-1841) 
Derk Arnhem 
Brugman,Johann Pannerden 1-7-1840 Hermanus Peeters te KentUZelf R=126.449 (2-2-1841) 
Derk Arnhem 
Breur,Arie Hardinxveld 30-3-1844 J. van Calken en Zonen DeEendragt 154.037 (16-4-1844) geb. en wonende 

te Engelen Hardinxveld; met signalement 
Bruijn, Johannes de Dordrecht 12-8-1842 P.J. de Ridder te De Vrouw Carolina S=53.324 (16-8-1842) wonende te 

Dordrecht R=50.544 Dordrecht 
Bulhoff, Hendricus Maastricht 18-5-1847 M. Wenmaeckers te Emile R=476.806 (28-5-1847) wonende te Cl 

Maastricht Maastricht; met signalement 
n, 
::, 
"' Burgers, Hendrik Wamel 8-9-1846 Theod. Terwindt te Boreas R=150.739 (22-9-1846) wonende te Wamel; z 
0 

Millingen met signalement !!: .., 
Danen, Peter Bemmel 16-9-1848 de schipper zelf overdekte aak gen. R=87.608 (29-9-1848) 43 jaar; met 

.., 
°' ~ 

Pannerdens Welvaren signalement -;:, 
0 Dekker, Joost Sliedrecht 22-10-1845 de schipper zelf De Jonge Andries 71.511 (29-10-1845) 56 jaar; met 0 
~ Andrieszoon signalement 

Dekker, Joost Sliedrecht 22-10-1845 de schipper zelf De Vrouw Helena R=182.303 (2-10-1847) 58 jaar; met Andrieszoon signalement 



Deussen, Gerrit Utrecht 20-3-1850 M. Wenmakerste De Eenzaamheid R=464.409 (27-3-1850) met signalement 
Daniel Maastricht 

Cl 
Dik,JanJans Tiel 24-11-1840 J.H. Weijll te Tiel De Liefde R=173.224 (27-11-1840) 

"' Dolk Jr., Jacob Zevenbergen 17-6-1840 de schipper zelf De Vrouw Adriana S=160.749 (3-6-1841) gedurende 20 jaar ~ 
z R=100.403 wonende te Zevenbergen 
0 

Dongen, Antonie van Willemstad 20-8-1850 de schipper zelf De Vrouw Adriana R=89.731 (23-10-1850) met signalement l:! 
"' Dormolen, Willem Ubbergen 15-7-1849 de schipper zelf De Hoop R=236.346 (20-7-1849) 19 jaar; met 0\ 
+ signalement" N' 
0 Dorst, Pieter van Oudenbosch 30-7-1850 Cornelis Leest De Vrouw Hendrika R=188.924 (18-9-1850) met signalement 0 
~ 

Duinen, Albert van Alem, Maren en Kessel 7- J. van Calken en Zonen De Jonge Henri (22-3-1844) wonende te Maren 259.343 
3-1844 te Engelen 

Duinen, Bernardus Alem, Maren en Kessel de schipper zelf De Vijf Gebroeders S=220.231 (30-9-1840) geb. te 
van 10-9-1840 R=180.027 Heerewaarden, wonende te 

Maren 
Duinen, Everhardus Duiven 24-10-1848 Hermanus Wolters, De Vriendschap R=49.832 (31-10-1848) 24 jaar; met 
van wonende te Duiven signalement 
Duijnen, Frank van Heerewaarden 10-4-1840 de schipper zelf De Goede S=201.543 (23-4-1840) geb/ged. Lith 20-1-

Verwachting R=150.138 1785, wonende in 
Heerewaarden sedert 2-1-1826 

Duinen, Johannes Zwartsluis 27-5-1841 de schipper zelf De Jonge Willem S=248.821 (27-10-1841) geb. te Gorinchem 
Daniel van R=188.824 en wonende te Zwartsluis 
Eijken, Gerardus van Grave 12-4-1847 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=113.116 (3-5-1847) geb. Urmond, 
der wonende te Grave 
Eijkevonder, Gerard - G. van Erp te Dordrecht Het Vergenoegen 272.200 (21-5-1834) 

(schip reeds 
gepatenteerd op naam 
vanA. van 
Bonningen, die het 
zelve vroeger als 
zetschipper heeft 
bevaren) 

Eck, Jacob van Hardinxveld 3-2-1848 de schipper zelf DeJongeJohannis R=207.014 (28-3-1848) 26 jaar; met 
w ( doorgestreept: De signalement 
\0 Maria) .... 

Emmelo, Jan van Wamel 10-10-1848 de schipper zelf De Vrouw Geertruida R=79.205 (17-10-1848) 32 jaar; met 
signalement 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de 
m.b.t. verklaring 1a ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 

S=steenkolenvaart Dordrecht w 
R=rij ngoederen \D 

N 
Emmelo,Jan van Wamel 10-10-1848 de schipper zelf De Vrouw Geertruida R=79.205 (17-10-1848) 32 jaar; met 

signalement 
Emons, Michiel Wamel 3-9-1840 de schipper zelf De Vrouw Johanna S=70.636 (2-12-1840) wonende te Wamel 
Johannis Maria R=59.514 
Ent, Cornelis van den Dordrecht 15-3-1842 Pennen Bauduin te DeEendragt S=149.823 (11-4-1842) geb. en wonende te 

Dordrecht R=107.148 Dordrecht 
Ent, Cornelis van den Dordrecht 15-3-1842 H.J. PennJr. te DeEendragt 128.805 (23-9-1844) wonende te 

Dordrecht Dordrecht; met signalement" 
Engelen, Henricus Pannerden 17-8-1844 Theodorus Terwindt te Boreas 150.739 (5-10-1844) wonende te 

Millingen Pannerden; met signalement 
Espagne, Pieter Baarlo 1-5-1846 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=346.315 (26-5-1846) wonende te 
Francis L' Maasbree; met signalement 
Espagne, Theodorus Dordrecht 9-8-1848 de erven F. Lespagne De Nieuwe R=551.100 (16-8-1848) 32 jaar; met 
JosephusL' Onderneming signalement 
Filintrop, Willem Millingen 8-11-1847 J. Rosenboom te De Eendracht R=50.843 (17-11-1847) 39 jaar; met 

Millingen signalement 
Fransen, Roelof wed. G. Fransen (zijne De Vier Gebroeders 300.000 (21-2-1832)" 

moeder) voor wiens (gebouwd in Pruissen) 
rekening hij is 
aangesteld hetzelve te 
voeren 

Franzen, Derk de schipper zelf De Dankbaarheid S=348.336 (19-3-1839) 
R=248.432 

G) 
Gameren, Arnoldus Nijmegen 25-3-1848 de schipper zelf Nooit Gedacht R=277.642 (6-4-1848) 31 jaar; met " ::, 

"' Cornelis Wijnandus signalement z 
0 van 
::/ Geijn, Willem van Hasselt 15-9-1840 U.C. Keidel, M. van Wie God Wil S=112.502 (13-1-1841) wonende te Hasselt ., 
0\ 

Geijn en Co. te Hasselt R=81.005 + 
'io 

Geijn, Willem van Hasselt 15-9-1840 de schipper zelf De Hoop van S=240.702 (13-11-1845) wonende te Hasselt; 0 
0 
~ Beuningen R=187.718 met signalement 

Gelder, A.B. van (Arie Middelburg 24-5-1862 de schipper zelf De Goede Trouw 207.009 (11-7-1862) 39 jaar; met 
Bloos) (gebouwd in signalement 

Nederland) 



Gelissen, Theodorus - de schipper zelf DePhoenix S=330.046 (19-12-1838)" 
R=259.437 

George, Johannes Hedel- de schipper zelf Vrede Best S=67.816 (12-6-1840) geb. en wonende te 
G) 

R=48.209 Hedel n, 
::, 
"' Geurds, Theodorus Gendt 6-7-1840 B. Hanenberg te De Hoop, van S=271.334 (21-9-1840) geb. Zevenaar 12-2-z 
0 Wageningen Wageningen R=214.206 1812, wonende Nijmegen "' ~ ., Geutjens, Arnoldus Pannerden 1-7-1840 de schipper zelf De Jonge Bernardus S=137.640 (29-10-1840) wonende te 
"' -1> R=96.217 Pannerden 
-;:, 
0 Gouverneur, Johannes Oudenbosch 30-12-1840 de schipper zelf DeJongeHenricus S=142.818 (28-1-1841) geb. en wonende te 
0 
~ Andreas R=103.113 Oudenbosch 

Govers, Cornelis 's-Hertogenbosch 18-4- de schipper zelf DeJongeWilhelmina S=281.716 (7-5-1846) wonende te 's-
1846 R=192.918 Hertogenbosch; met 

signalement 

Govers, Theodoor de schipper zelf De Twee Gebroeders 98 ton (23-3-1838) 
(binnen dit 
koninkrijk herbouwd) 

Graaf, Leendert de Klundert 1-10-1849 C. Kuijk De Drie Gebroeders R=173.801 (9-10-1849) 37 jaar; met 
signalement 

Gradussen, Gerardus Druten 29-5-1840 de schipper zelf De Vier Gebroeders R=53.931 (30-9-1840) geb. te Deest, 
wonende te Druten 

Gubbels,Johannes Heerewaarden 17-8-1846 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=392.847 (24-8-1846) met signalement 
Peters (Johan Peter 
Gübbels) 

Grim,J.C.M. Maastricht 29-10-1845 Willem Wenmaekers te De Ida R=179.413 (14-11-1845) wonende te 
Maastricht Maastricht; met signalement 

Haentjens,Johs. Dordrecht 20-5-1844 wed. Johann Gerhard Genügsamkeit 474.600 (12-6-1844) wonende te 
Jacobus Peill te Amsterdam Dordrecht; met signalement 

Hattem, Cornelis van Vreeswijk 1-7-1846 de schipper zelf Het Vertrouwen 124.919 (14-7-1846) geb. Vreeswijk en 
binnen scheepsboord wonende; 
met signalement 

Hellis, Hendrik Pannerden 24-7-1849 de schipper zelf Johanna Maria R=173.103 (30-8-1849) 44 jaar; met 
signalement 

w Hendriks, Richardus Bemmel 20-8-1840 de weduwe G. Jurissen te Op Hoop van Zegen S=331.815 (2-10-1840) 
\0 w Gendt R=261.407 

Hendriks, Cornelis de schipper zelf Anna Stasia (gebouwd 288.900 (9-4-1832) 
in Pruissen) 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de m.b.t. verklaring ia ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 
S=steenkolenvaart Dordrecht w 
R=rijngoederen \D 

4>-
Hendriks, Theodorus - de schipper zelf DeIJsvaart S=336.113 (20-7-1848) geb. Nijmegen 1778, 

R=z66.404 wonende te Lent 
Hendriks, Theodorus Arnhem 6-11-1849 de schipper zelf De Jonge Dirk R=88.009 (18-1-1850) met signalement 
Herpen, Adrianus van Alem, Maren en Kessel Pieternella van Dort De Vrouw Wilhelmina S=244.346 (27-6-1840) ged. Rossum 6-7-

30-5-1840 weduwe Jurrie Kaper R=209.440 1790, wonende te Maren 
Hertog, Francis den Druten 4-9-1840 de schipper zelf De Hoop van S=48.903 (21-9-1840) ged. Leeuwen 

Nijmegen R=45.134 (Wamel) 16-8-1806, wonende te 
Druten 

Hessel, Hermanus Pannerden 20-5-1847 de schipper zelf Sibilla R=79.743 (3-6-1847) met signalement 
Heuvel, Leendert van Dordrecht 25-1-1849 de schipper zelf De Eendracht R=302.837 (1-2-1849) 46 jaar; met den 

signalement'' 
Holleman, Michiel Zevenbergen 25-2-1845 de schipper zelf Stand vast en S=249.128 (10-3-1845) wonende 

Haugmoed R=216.047 Zevenbergen; met signalement 
Holleman, Michiel Zevenbergen 23-8-1850 de schipper zelf De Hernieuwing R=263.306 (13-9-1850) met signalement 
Hoogstraten, Herpen 17-6-1847 de schipper zelf De Vriendschap R=189.715 (30-7-1849) 27 jaar; met Henricus van signalement 
Horst, Johannus van Druten 17-6-1840 de schipper zelf Nooit Gedacht S=263.503 (15-9-1840) geb. Druten, te der 

R=247.340 scheep wonende 
Hubers, Hermanus Zutphen 13-11-1848 F.C. Colenbrander te aakschip De Hoop van R=328.209 (21-11-1848) 49 jaar; met 

Zutphen Zutphen signalement 
Huijsmans, Adriaan Raamsdonk 30-9-1841 de schipper zelf De Morgenstond S=220.633 (4-10-1841) geb. en wonende te 

R=150.035 Raamsdonk 
C) Hurk, Willem van den Wamel 1-9-1841 Jan van Woerkom te De Vrouw Geertruida 226.810 (7-9-1841) wonende te Wamel ,.. 

Oosterhout ::, 
"' Hurk, Willem van den Lith 4-1-1847 M. Wenmaekerste Kalkhandel (12-1-1847) met signalement 
z R=523.838 0 

Maastricht ~ .., ., 
Hutter, Theodorus Millingen 4-1-1850 de schipper zelf De Vrouw Maria R=149.548 (19-2-1850) met signalement O'\ 

-1> 
Jansen, Andreas Bemmel 10-9-1840 StephanusJoannes Mars van Wal S=268.445 (30-7-1841) geb. en wonende te 

,;, 
0 

Christophorus Arntz te R=176.505 Wamel 
0 
~ 

Gendt 
Jansen,Jacob de schipper zelf De Jonge Hendrik 314.472 (18-6-1835) Franciscus Victor (gebouwd in Pruissen) 



Janssen, Hermanus Gendt 22-6-1840 de schipper zelf De Compagnie S=165.017 (24-7-1840) geb. Gendt 12-6-
R=145.730 1812, wonende te Gendt 

Cl 
Janssen,Jan Millingen 29-8-1840 L.F.H. Arntz te De Vrouw Louisa S=99.725 (24-12-1841) geb. en wonende te 

n, Millingen R=69.432 Millingen :, 
"' J eurissen, Johannes Bemmel 22-10-1842 wed. G. J eurissen te Op Hoop van Zegen S=331.815 (5-11-1842) geb. en wonende te z 
0 Bemmel R=261.407 Bemmel "' :::: 
"' J ongh, Johannes de Dordrecht 8-7-1841 Cornelis deJongh te Helena S=346.046 (13-7-1841) wonende te O'I 

.j>. Dordrecht R=293.046 Dordrecht -;:,, 
0 Jongh, Johannes de Dordrecht 8-7-1841 Cornelis deJongh te De Twee Gebroeders S=359.645 (4-6-1842) wonende te 0 
~ Dordrecht R=295.418 Dordrecht 

Jong, Kornelis Oenes Beetsterzwaag 4-1-1847 de schipper zelf De Vrouw Anna R=296.320 (6-2-1847) 33 jaar; met 
de signalement 
Joosten, Gerardus Bemmel 24-10-1840 de schipper zelf De Twee Gebroeders S=199.038 (29-10-1840) geb. Bemmel 

R=182.904 
Joosten, Gerardus Bemmel 24-10-1840 de schipper zelf Weltevreden S=290.319 (8-8-1842) 

R=244.532 
Joosten,Jan Ubbergen 7-5-1850 W.Pouwels DeEendragt R=83.317 (18-5-1850) klopbrief 

rijncommissie Rotterdam 18-
10-1849; met signalement 

Joosten, Lucas Ubbergen 10-5-1847 W.F. d'Harvant te Lobith De Vrouw Theodora 94.004 (30-11-1847) 34 jaar; met 
signalement'' 

Kamp, Huibert Waspik 21-11-1861 de schipper zelf De Vrouw Anna 193.713 (16-6-1862) 37 jaar; met 
(gebouwd in Pruissen) signalement" 

Kamp,Johannes van Herpen 29-7-1846 de schipper zelf De Jonge Johannes R=125.035 (9-9-1846} met signalement 
de 
Kessel, Hendrik Alem, Maren en Kessel M. Wenmaekers te Emile R=476.806 (6-4-1848} 24 jaar; met 
Willem van 23-3-1848 Maastricht signalement 
Kessel, Henricus van - de schipper zelf De Voorzigtigheid 193.343 (15-3-1839) 
Kessel, Johannes van Herpen 20-11-1840 de schipper zelf De Stad Nijmegen 152.827 (2-12-1840) geb. Herpen 
Kievits, Gijsbert Wamel19-5-1849 Hendrik Prenger De Stad Culemborg 204.436 (6-6-1849) 23 jaar; met 

signalement 
Kipping, Johannes Lith 16-11-1840 de schipper zelf De Twee Gebroeders S=278.610 (19-11-1840) wonende te Lith w 

\0 R=212.835 
Vl 

Klerks, Johannes Waspik 17-5-1839 de schipper zelf De Nieuwe Zorg (25-5-1839) S=210.436 
R=174.301 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de 
m.b.t. verklaring ia ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 

S=steenkolenvaart Dordrecht w 
R=rij ngoederen ID 

°' Klop, Gijsbert Werkendam 11-2-1850 C. Kuijk De Drie Gebroeders R=173.801 (9-3-1850) met signalement 
Klerks, Pieter Waspik 6-5-1839 de schipper zelf Joseph Louis S=191.019 (27-6-1840) ged. en wonende te 

R=130.523 Waspik 
Koeken, Nicolaas Wamel 26-9-1849 H.W.deKort De Goede Negotie R=249.931 (2-10-1849) 47 jaar; met 

signalement 
Koek, Hubert Antonie Rotterdam 24-8-1848 J.B. tHooftc.s. te stoomsleepboot R=96.403 (30-8-1848) 47 jaar; met 
Theodoor Dordrecht Dordrecht signalement'' 
Konings, Petrus Megen 9-5-1862 zijne moeder Antonia De Vrouw Johanna 218.824 (14-5-1862) 19 jaar; met 
Johannes van Kessel wed. B. (gebouwd in Pruissen) signalement 

Konings 
Cornelissen, Jan Druten 17-8-1840 C. Cornelissen te Druten De Vier Gebroeders (29-8-1840) geb. en wonende te 

van Druten Druten 
Cornelissen, Jan Druten 29-9-1840 de schipper zelf een overdekte aak S=46.611 (2-10-1840) geb. Ewijk, 

wonende te Druten 
Cornelissen, Cornelis Druten 30-4-1839 de schipper zelf De Vrouw Johanna S=47.900 (12-8-1840) geb. Ewijk, 

R=40.704 wonende 20 jaar te Druten 
Cornelissen, Cornelis Druten 30-4-1839 de schipper zelf Windlust R=72.610 (29-8-1846) met signalement 
Corput, Arnoldus van 's Bosch 16-6-1847 C. van der Est te 's Bosch overdekte rijnaak R=283.547 (25-6-1847) met signalement 
der 
Korvers, Nicolaas Joseph Massart te 's Petrus ( reeds 505.300 (26-8-1835) 

Bosch, voor wiens geadmitteerd tot de 
rekening hij hetzelve vrijen invoer van 
bevaart steenkolen en gruis) c;i 

(1) Kregting, Johannes Duiven 11-10-1850 B. Gilzing enJ. Hendriks De Vrouw Johanna R=63.605 (23-10-1850) met signalement ::, 
V, 

Henricus Hendrina z 
0 Krielen, Willem Appeltern 20-2-1841 de schipper zelf God Met Ons S=183.428 (17-8-1842) wonende Appeltern ~ ..., 

R=182.942 "' 0\ 

De Vrouw Dirkje (19-3-1839) 
-l>- Kriens, Herman wed. Wm. Blom te S=173.500 " 0 Herwijnen R=129.729 0 
~ Kuipers, Jacobus Nijmegen 26-6-1848 de schipper zelf Jacoba R=76.214 (30-6-1848) 27 jaar; met 

signalement 
Kuipers, Reinerus Elst 25-9-1840 Gijsbertus Verwaijen te Maria S=229.136 (26-10-1840) laatst gewoond 

Opheusden R=165.635 hebbende te Elst 



Laat, Gerrit de Lithoijen 16-5-1839 de schipper zelf De Misrekening S=161.011 (10-6-1840) geb. Venlo, doch 
R=118.111 van den jeugd opgevoed en 

Cl 
thans nu wonende te Lithoijen 

(b Laks,Jan Evert Nijmegen 10-4-1849 de schipper zelf Antoinetta R=71.546 (11-8-1849) 23jaar; met ::, 
V> signalement z 
0 Lamers, Steven Millingen 21-12-1840 de schipper zelf Anna Maria S=111.913 (7-9-1841) ~ .., 

R=80.940 "' 0\ 
-1>- Leenders, Gerardus Pannerden 28-8-1848 de schipper zelf De Vrouw Hendrika R=118.112 (11-9-1848) 24 jaar; met N 
0 signalement 0 
~ Leenders, Hendricus Herwen 23-10-1849 H. Berns De Vrouw Maria R=so.329 (26-10-1849) 28 jaar; met 

signalement 
Leest, Cornelis Raamsdonk 10-1-1846 de schipper zelf De Vrouw Hendrika S/R=188.924 (23-1-1846) met signalement 
Lege, Levinus de Bruinisse 30-3-1847 C. Smit te Alblasserdam De Vriendschap R=130.500 (8-9-1847) wonende te 

Bruinisse; met signalement 

Leijser, Petrus Huissen 28-7-1840 de schipper zelf De Goede Hoop S=162.430 (7-11-1840) geb. en wonende te 
R=132.938 Huissen 

Loozen, Henricus van Engelen 31-5-1842 de schipper zelf De Vrouw Petronella S=275.644 (24-6-1842) 
R=246.024 

Loozen,Joseph van s-Hertogenbosch 27-8- de schipper zelf De Vrouw Wilhelmina S=252.740 (2-9-1840) geb. Xanten 10-8-
1840 R=186.205 1806, wonende te 's-

Hertogenbosch 
Loozen, Martinus van Engelen 31-5-1842 Geertruida Amans Gertruda S=249.617 (16-6-1842) wonende te 

weduwe Lodewijk van R=196.422 Engelen; met signalement 
Loozen te Engelen 

Loozen, Martinus van Engelen 31-5-1842 de schipper zelf Geertruida S=249.617 (18-5-1846) wonende te 
R=196.422 Engelen; met signalement 

Megen, Roelof van Ubbergen 10-3-1849 de schipper zelf De Vrouw Pieternella R=159.724 (18-5-1850) met signalement 
Meijer, Bernardus Druten 14-10-1848 de schipper zelf aak De Hoop van R=47.041 (22-11-1848) 43 jaar; met 

Druten signalement 
Meijer, Thimoteus Pannerden 9-7-1840 J.F. Öhler te Zevenaar ArijenMaria S=190.835 (7-11-1840) geb. en wonende te 

R=135.530 Pannerden 
Meijer, Willem Druten 11-6-1840 zijne moeder Hermina De Vrouw Hermina S=223.416 (8-8-1840) geb. Gorinchem en 

w de Kadt wed. Adolf R=187.900 woonachtig te Druten \0 
'-l Meijer 

Meulen, Theodorus Gendt 24-8-1847 Stephanus Johannes De Vrouw Christina R=299.148 (1-9-1847) met signalement 
van der Christophorus Arntz, 

steenfabrikant te Gendt 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de m.b.t. verklaring ia ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 
S=steenkolenvaart Dordrecht \,,) 

R=rijngoederen 
I.O 
00 

Michielse, Johannes Nijmegen 4-6-1840 de schipper zelf Niets Zonder Gods S=122.040 (22-6-1840) sedert 1819 te 
Zegen R=96.910 Nijmegen Mierlo, Dirk van Hedel 12-4-1849 M. Wenmakers te De Hercules R=392.905 (23-4-1849) 26 jaar; met 

Maastricht signalement Horst, Derk van der de schipper zelf De Jonge Jan S=211.515 (17-4-1839) 
R=172.310 

Mouwen, Pieter Breda 15/16-7-1840 de schipper zelf De Groote S=405.915 (20-7-1840) geb. en gewoond 
Onderneming R=349.026 hebbende te Terheijden, 

wonende te Breda Mulder, GerritHarms Veendam 8-1-1848 de schipper zelf De Goede R=156.813 (18-1-1848) 49 jaar; met 
Verwachting signalement Mullekom, Willem Ravestein 16-5-1839 de schipper zelf De Vrouw Berendina S=347-436 (21-4-1840) geb. Ravestein van 

R=295.112 
Muller,Johan Nieuwe Tonge 17-9-1849 J. van Wasbeek De Vrouw Johanna R=78.507 (24-9-1849) 48 jaar; met Christoffel 

signalement Muller, Teunis Hendrik Ido, Jan Bom te Middelharnis De Jonge Boudewijn R=68.009 (29-7-1848) 48 jaar; met Stoffelszoon Oostendam en 
signalement'' Schildmanskinderen 

Ambacht 7-8-1846 
Noldus, Laurens Dordrecht 4-5-1841 de schipper zelf De Vrouw Maria S=159.406 (8-5-1841) wonende te 

R=126.937 Dordrecht'° 
Ooij en, Johannes van Druten 9-4-1840 de schipper zelf een overdekte weiaak 57.323 (28-4-1840) geb. en wonende te 

Afferden en Deest G"l 
Ooijen, Willem van Druten 16-4-1839 de schipper zelf De Vrouw Maria S=346.900 (14-6-1839) 

(b 
::, 
"' 

R=260.613 z 
0 

Op huizen, Johanne.s Millingen 3-8-1846 de schipper zelf De Jonge Catharina R=134.620 (24-8-1846) wonende te 
"' :::i .., van 

Millingen; met signalement 
0\ 

-1>- Otten, Gerardus Pannerden 4-9-1844 de schipper zelf De Vrouw Anna S=293.533 (11-9-1845) wonende te 
., 
0 

stukgoederen= 237.421 Pannerden; met signalement 
0 
~ Pavert, Henricus van Arnhem 16-4-1841 Willem Hasselbach te De Koophandel van S=167.904 (4-5-1841) wonende te Arnhem de Arnhem Arnhem R=149.919 

Peters, Derk Millingen 11-8-1849 de schipper zelf De Jonge Derk R=95.245 (27-8-1849) 39 jaar; met 
_c;;j p-n;:1 lPmPnt 



Peters, Hendrikus Millingen 15-11-1849 C. Wassenberg De Jonge Herman R=111.601 (30-11-1849) 27 jaar; met 
signalement 

C) 
Peters,Johannes Gendt 12-9-1846 Johannes Burgers De Vrouw Hendrina R=74.108 (22-9-1846} met signalement 

n, Peters, Johannes Millingen 14-1-1848 Willem Reijmers De Morgenster R=113.602 (2-5-1848) 23 jaar; met ::, 
"' signalement z 
0 

Peters, Theodorus Slijk-Ewijk 21-7-1840 Jan van Woerkom te De Vrouw Geertruida 226.810 (26-10-1840) geb. Bemmel, ~ 
.i Oosterhout wonende Oosterhout 0\ 

-1>-
Poll, Christiaan van de Pannerden 7-1-1840 de schipper zelf Diana 5=286.723 (13-1-1840) .:, 

0 
R=240.417 0 

\D 
~ Poll,Johannes van de Pannerden 21-7-1840 de schipper zelf Wilhelmina S=179.116 {6-9-1841) 

R=157.719 
Pols, Cornelis Waspik 14-5-1862 de schipper zelf De Vijf Gebroeders 214.905 (31-5-1862} 22 jaar; met 
Huibertus signalement 
Pompen, Gerardus Driel 15-3-1862 de schipper zelf De Vrouw Berdina 113.024 (13-5-1862) 27 jaar; met 

(gebouwd in Pruissen) signalement 
Pauwels, Gerardus Herwen 12-5-1841 de schipper zelf Giesabertha 60.343 (27-5-1841) geb. en wonende te 

Herwen 
Pouwels, Willem Herwen 29-6-1842 de schipper zelf De Drie Gebroeders S=58.142 (14-7-1842) geb. en wonende te 

R=41.805 Herwen en Aerdt 
Prenger, Hendrikus Millingen 26-7-1841 de schipper zelf Het Fortuin S=137.827 (29-7-1841) geb. en wonende te 

R=m.846 Millingen 
Prenger,Johs. Millingen 24-4-1846 de schipper zelf De Vier Gebroeders 80.537 (10-6-1846} met signalement 
Prenger, Wilhelmus Millingen 30-9-1850 de schipper zelf De Jonge Theodorus R=1029.46 (4-11-1850) met signalement 
Randen, Gerardus van - de schipper zelf De Jonge Francis (13-2-1838} 
den 
Reijmers, Hendrikus Millingen 16-5-1850 de schipper zelf De Jonge Hendrik R=66.746 (22-5-1850) met signalement 
Reijmers, Johannes Millingen 7-4-1846 Willem Reijmers te De Morgenster 113.602 (11-6-1846} met signalement 

Millingen 

Rijken, Peter Gendt 13-3-1849 de schipper zelf De Hoop van Gendt R=llo.334 (2-4-1849) 57 jaar; met 
signalement 

Roekel, Maas van Arnhem 6-1-1843 A. Cremer te Arnhem Jacobus Jan R=244.515 (9-6-1846) met signalement" 

w Rosenboom, Henricus Pannerden 1-7-1840 de schipper zelf De Vijf Gebroeders S=239.410 (20-10-1840) geb. Millingen, 
\D 

R=159.104 wonende te Pannerden \D 

Sadelhoff, Theodorus Duiven 4-7-1840 de schipper zelf DeEendragt S=228.940 (24-9-1840) geb. en wonende te 
Everhardus van R=188.100 Duiven 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens ( datum) opmerkingen in de 
m.b.t. verklaring 1a ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 

S=steenkolenvaart Dordrecht ~ 
R=rij ngoederen 0 

0 
Salie, Antonie Renkum 4-11-1841 A. Cremer te Arnhem Jacobus Jan van S=271.923 (26-11-1841) geb. Engelen en 

Arnhem R=191.600 sedert 7 jaren te Renkum 
woonachtig 

Savelkoels, Johannes Herpen 8-8-1840 de schipper zelf een overdekte aak S=359.300 (16-11-1840) geb. Wimond (L.), 
kipgoederen= 245.730 wonende te Herpen 

Scheere, Willem Schiedam 9-2-1850 wed.Johan Trip De Vrouw Wendelina R=299.412 (2-11-1850) met signalement 
Scheers, Theodorus Gendt 12-11-1840 D. Terwindt te De Vrouw Johanna S=229.726 (17-11-1840) wonende te Gendt 

Pannerden R=155.740 
Scheffers, Gerardus de schipper zelf De Jonge Willem 233.305 (27-7-1835) 
Schoenmakers, Waspik 11-5-1849 de schipper zelf Henricus Franciscus R=218.019 (16-5-1849) 45 jaar; met 
Johannes signalement 
Schoonhoven, Ubbergen 3-3-1846 de schipper zelf Het Fortuin R=127.825 (20-5-1846) woont verscheidene 
Johannes jaren in Ubbergen; met 

signalement 
Siebertz, Gotfried J.A. Quak, voor wiens schip gepatenteert op - (19-8-1833) 

rekening hij hetzelve zal naam van Gerardus 
bevaren Prenger en wenst dit 

patent op zijnen naam 
te doen overbrengen 

Smits, Huibert Waspik 28-3-1840 de schipper zelf De Vrouw Jannetje 192.408 (28-9-1846) wonende te Waspik; 
met signalement 

Sonderen, Arnoldus Herwen 17-6-1840 Cornelis Wegman te De Jonge Wilhelm S=65.344 (30-6-1840) geb. en wonende te 
van Pannerden R=50.423 Herwen C) 
Spoel, Arij Dordrecht 28-7-1842 heeren de Court en Co te Industrie S=417.811 (2-8-1842) blijft te Dordrecht 

(1) 
::, 
"' Dordrecht R=320.407 wonen" z 
~ Stasse, Paulus Hardinxveld 10-8-1842 de schipper zelf De Vrouw Adriana 173.803 (16-8-1842) woont te ... 

Hardinxveld 
., 
0\ 

de schipper zelf De Vrouw Jacoba (26-7-1862) 31 jaar; met 
-1> Stroomberg, Lucas Hasselt 22-4-1862 193.801 ,:, 
0 (gebouwd in signalement 0 
~ Nederland) 

Tak, Johannes Jacobus Nijmegen 24-7-1840 de schipper zelf De Vrouw Hendrika S=243.242 (17-8-1840) wonende te 
R=196.835 Nijmegen 



Tijssen, Theodorus Millingen 20-4-1849 Willem Tijssen God Boven Alles R=112.929 
(6-6-1849) 23 jaar; met 
signalement 

c;) 
Trip, Johan(nes) Tegelen 4-3-1846 de schipper zelf De Vrouw Wendelina 245.701 (29-7-1846) wonende te 

(b Tegelen; met signalement ::, 
"' Maria van Elk wed. De Jonge Heimerikus (19-5-1840) geb. te Nijmegen, z Tromp, Stephanus ~ Heimerik Tromp (Mijn Genoegen) wonende te Druten ..., ., 

S=150.928 °' Velden, Frans van der Driel 4-3-1840 de schipper zelf De Vrouw Elizabeth (14-9-1840) wonende te Driel .j,. 
R=104.210 '"N 

0 
S=349.946 (18-11-1840) wonende te 0 

Verhoeven, Jan Dreumel 11-9-1840 de schipper zelf De Vrouw Johanna \!) 
~ R=296.949 Dreumel 

Vermaas, Cornelis Millingen 26-2-1847 de schipper zelf 
aakschip De Vier 

R=114.605 
(7-4-1849) 42 jaar; met 

Gebroeders signalement 

Vermaas, Jacobus Millingen 6-8-1862 
H. TerwindtenJ. Arntz De Jonge Wilhelm 

68 
(11-8-1862) 32 jaar; met 

te Millingen (gebouwd in Pruissen) 
1 

·
322 

signalement 

Vermegen, Dirk Millingen 15-9-1856 de schipper zelf Anna Maria R=105.145 
(23-7-1846) wonende te 
Millingen; met signalement'' 

Vermeulen,Jacob Tholen 1-6-1841 de schipper zelf De Twee Gebroeders S=179.341 (8-6-1841) wonende te Tholen 
R=144.714 

Verschoor, Wouter Hardinxveld 16-6-1847 de schipper zelf De Drie Gebroeders R=202.949 
(21-7-1848) 55 jaar; met 
signalement 

Verschure, Hubertus 
Waspik 15-4-1862 de schipper zelf 

Joanna (gebouwd in 
218.400 

(20-8-1862) 31 jaar; met 
Franciscus Nederland) signalement 

Verschuren, Peter 
Waspik 16-6-1849 de schipper zelf Petrus R=184.612 

(22-6-1849) 43jaar; met 
Janse signalement 

Verschuren, Petrus Waspik 3-2-1844 de schipper zelf De Vrouw Helena R=177.911 (30-6-1847) met signalement 

Visscher, Hermanus Herpen 14-6-1839 heerenFokkenberg, D D kb h .d S=208.529 
(20-8-1839) .. e an aare1 

PIJ man en Co. te Utrecht R=165.319 

Visser, Augustinus Herpen 10-11-1842 de schipper zelf Venus R=219.023 
(3-12-1845) wonende te Herpen; 
met signalement 

Visser, Augustinus Herpen 10-11-1842 de schipper zelf Venus R=218.402 (8-12-1845) met signalement 

Visser, Gerardus Herpen 16-5-1839 de schipper zelf 
De Goede S=335.827 

(31-5-1839) 
+. 

Verwachting R=264.341 
0 (20-4-1847) 61 jaar; met 
1-' 

Vlokhoven, Pieter van Dordrecht 18-4-1843 de schipper zelf De Twee Gebroeders R=182.234 
signalement; schipper op 
Arnhem, wonende te 
Dordrecht'"' 



naam schipper certificaat afgegeven eigenaar schip naam schip grootte volgens (datum) opmerkingen in de m.b.t. verklaring 1a ijkbrief(in ponden) bevestiging door B&W van 
S=steenkolenvaart Dordrecht ~ 

R=rijngoederen 
0 
N 

(8-1-1846) wonende te Hedel; Vos, Hubertus Hedel 11-11-1845 de schipper zelf Antonia S/R=143.615 
met signalement 

Vugt, Jan van Ammerzoden 20-10-1840 de schipper zelf De Vrouw Petronella 66.331 (28-10-1840) wonende te 
Ammerzoden 

Waardenburg, 
S=186.130 (9-6-1840) geb. te Lithoijen, 

Adrianus van Hurwenen 19-5-1840 de schipper zelf Majol 
R=147.402 gehuwd in 1831, wonende te 

Hurwenen Waardenburg, Francis 
1

. h .. 
8 de schipper zelf De Vrouw Petronella S=243.917 (9-9-1842) geb. en wonende te van 1t 0tJen 19-3-1 42 

R=230.843 Lithoijen Waardenburg, Willem H 
8 8 de schipper zelf De Jonge Johannes S=177.242 

(31-5-1839) 
van urwenen 1 -3-1 39 

R=140.832 
Waardenburg, Willem H 

8 8 S=178.332 (29-11-1842) wonende te van urwenen 1 -3-1 39 de schipper zelf MarjannaJohanna 
R=141.627 Hurwenen sedert 1833, 

gekomen van Lithoijen Wamel, Lambertus 
Druten 18-8-1840 

A. Schouten en C.B. 
Alexander S=267.314 (14-9-1840) geb. Maurik en Adrianus van Dericks te Druten R=210.915 wonende te Druten 

Wansing, Cornelis Arnhem 8-8-1840 N. Ballanche te Utrecht De Vrouw Adriana S=148.740 
(22-9-1841) wonende te Arnhem R=121.830 

Wegman, Hendrik Bemmel 18-5-1840 De Palmboom van S=247.519 (27-10-1840) geb. te G. de Veer Az. te Arnhem A h rn em R=167.311 Doornenburg Wegman, Hendrik Bemmel 18-5-1840 A. de Veer Gzn. KentUZelve R=282.031 (24-6-1847) met signalement 

S=249.141 (27-10-1840) geb. te Wegman, Willem Pannerden 6-6-1840 H. Peters te Pannerden De Vrouw Maria Doornenburg, wonende te Cl R=169.900 
Pannerden 

(1) 
::, 

(4-10-1849) 38 jaar; met 

V> 

z Weitjes, Hermanus Herwen 15-9-1849 G. deHaar Hendrina R=55.515 g 
signalement ..., 

Weerden, Nicolaas van B . 
6 8 S=66.949 (24-7-1840) ged. Druten 30-4-

.., 
de schipper zelf De Vier Gebroeders 

Cl\ der eunmgen -7-1 40 
R=58.741 1810, wonende te Beuningen 

-1> 
,:, 

Werdt, Antonius van 
S=227.619 (2-9-1840) ged. Herpen 11-11-

0 
Ravestein 17-8-1840 P. Leenders te Nijmegen Catharina 

0 
~ de 

R=188.936 1805, wonende te Ravestein 
Wielen, Jan van der Druten 17-10-1840 

J. van der Wielen te 
De Vrouw Anthonia S=92.939 

(28-7-1841) wonende te Druten Druten R=81.034 
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Contributie: Gewoon lid:€ 36,-(€ 35,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; voor de 
functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse 
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ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
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jaar. 

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

Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
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, Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp.Afd. Familieor
ganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Zilveren speld voor mevr. H.T. H. Zonneveld-Aupers 

Op woensdag 11 februari j .1. ontving een ver
raste mevrouw H.T.H. Zonneveld-Aupers 
(lidnummer 107877), oud-bestuurslid en 

medewerkster van de afdeling Hollands 
Noorderkwartier, in Alkmaar de zilveren 
NGV-speld uit handen van hoofdbestuurslid 
Bas Lems. Mevrouw Zonneveld is sinds 1977 
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lid van de NGV en ontving deze onderschei
ding voor alle werkzaamheden die zij vanaf 
1989 onafgebroken voor afdeling Hollands 
Noorderkwartier verrichtte. Naast bestuurs
lid was zij o.a. bibliothecaris, redactie-me
dewerkster, pr-medewerkster op markten, 
auteur van veel artikelen in 'Hollands Noor
derkwartier' en coördinatrice voor de ver
zending van het afdelingsblad. Bovenge
noemd 'o.a.' moet hier zeer letterlijk worden 
genomen. Een complete opsomming zou een 
bladzijde in dit katern met gemak vullen. 
Voorafgaand aan de uitreiking memoreerde 
afdelingsvoorzitter mevrouw Schoehuijs, al 
haar verdiensten en werd mevrouw Zonne
veld in de bloemetjes gezet. Op de foto me
vrouw Zonneveld (1) en mevrouw Schoehuijs. 
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Wijzigingen Gemeentearchief Rotterdam 
Nieuw gemeentelijk beleid richt zich meer 
op digitale dan op fysieke dienstverlening. 
Mede daarom is het sinds 1 januari j.l. niet 
meer mogelijk om op maandagmiddag en 
woensdagavond het Gemeentearchief in Rot
terdam(= GAR) te bezoeken. De openingstij
den zijn nu: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. 

Om uw bezoek aan het GAR zo efficiënt 
mogelijk in te richten, kunt u akten vooraf 
bestellen via: studiezaal@gar.rotterdam. 
nl. Medio november 2008 heeft het GAR 
een nieuw telefoonnummer gekregen: 010-
2675555. Ook het faxnummer is nieuw: 010-
2675556. 

Kent u een Tilburger geboren in 1809? 

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Tilburg 
stadsrechten verwierf. Dat wordt gevierd! 

O.a. door de NGV 
afdeling 's-Herto
genbosch en Tilburg 
en het Regionaal 
Archief Tilburg. 
Men heeft het plan 
opgevat, en inmid
dels voor een goed 
deel uitgevoerd, om 
de levensloop te on
derzoeken van allen 

die in 1809 in Tilburg geboren dan wel ge
doopt zijn. Het uiteindelijk resultaat moet 
een internetencyclopedie worden van al die 
Tilburgers, aangevuld met zo veel mogelijk 

persoonsgegevens, bronnen en fotomateri
aal. Op basis van al dit materiaal maakt de 
historicus C. van der Heijden een tijdsbeeld 
van Tilburg anno 1809. 

Alle 338 personen zijn te vinden op: www. 
geboreni01809.nl. De tot op heden bekend
ste Tilburger is de afgebeelde r.k.-geestelijke 
Petrus (Peerke) Donders (1809-Batavia, Suri
name 1887). Maar ook van de overige 337 per
sonen is al het nodige bekend. Indien u meer 
informatie over deze Tilburgers hebt, dan 
houden de initiatiefnemers van dit project 
zich aanbevolen. U kunt bellen of schrijven 
naar Regionaal Archief Tilburg, t.a.v. 
Astrid de Beer: telefoon 013-5494571, e-mail 
astrid.de.beer @mommerskwartier.nl. 

Deelname aan Project Genetische Genealogie opnieuw mogelijk 
Op 29 november 2008 werd het eerste jaar 
van het landelijke Project Genetische Gene
alogie in Nederland (een initiatief van het 
KNGGW, de NGV en ov) afgesloten met een 
zeer geslaagde DNA-dag in Leiden. Daarbij 
waren meer dan 300 deelnemers aan het pro
ject aanwezig. 

Aansluitend verscheen in december 2008 
het boek 'Zonen van Adam in Nederland' 
met als ondertitel 'Genetische Genealogie: 

14 

een zoektocht in ons DNA-archief. 

Het eerste jaar heeft tal van verrassingen 
opgeleverd. Via de gevonden DNA-profielen 
kon een aantal families aan elkaar gekoppeld 
worden, families die voor het project nog niet 
van een onderlinge band wisten. Verrassend 
was voor tal van deelnemers ook de diepere 
oorsprong van de familie. Een oorsprong die 
bijvoorbeeld mogelijk te vinden is bij de zich 
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in onze gebieden gevestigd hebbende solda
ten uit het Romeinse leger. 

Inmiddels is de inschrijving voor het tweede 
jaar van dit project weer geopend en heb
ben zich vanaf december al zo'n 70 nieuwe 
deelnemers aangemeld (waaronder ook tal 
van -verre- familieleden van deelnemers van 
het afgelopen jaar). Het is dit jaar de bedoe
ling de resultaten van het onderzoek aan het 
eind van het jaar te vervatten in een vervolg 
op 'Zonen van Adam'. Deelnemers worden 
daarom verzocht hun stamreeksen zo volle
dig mogelijk in te zenden. Het is ook mo
gelijk illustraties op te nemen, mits die in 
een resolutie van ten minste 300 dpi worden 
aangeleverd. 

Deelname aan het project kost € 155,

Daarvoor wordt niet alleen de haplogroep en 
haplotype bepaald door het hoogaangeschre
ven Forensisch Laboratorium voor DNA-on
derzoek van het Leidse Universitair Medisch 
Centrum onder leiding van prof. Peter de 
Knijff. Ook zullen, naar aanleiding van de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek, 
door vrijwilligers clusteranalyses gedaan 
worden. Verwantschapsvraagstukken, die 
kunnen voortvloeien uit het onderzoek, wor-

den door het lab te Leiden in behandeling 

genomen. 

Daarnaast zullen in de loop van dit jaar de 
gegevens van de oude en nieuwe deelnemers 
gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de resul
taten van de zoektocht naar de oer-Vlaardin
ger. Ook wordt gesproken over het vergelij
ken van de resultaten met de bevindingen 
uit het archeologisch en DNA-onderzoek op 
de locatie Catharinakerk te Eindhoven. Van

zelfsprekend zullen de resultaten van dit jaar 
vergeleken worden met de resultaten van de 
meer dan 400 deelnemers van het afgelopen 
jaar. 

Belangstellenden voor deelname aan dit ui
terst interessante project kunnen zich aan
melden door storting van € 155,- op bank
rekeningnummer 554678306 van het Ko
ninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
Geslacht- en Wapenkunde te Bilthoven on
der vermelding van 'DNA-onderzoek' en het 
gelijktijdig versturen van een e-mail aan pu
blisher@barjesteh.nl met naam en adres
gegevens. U krijgt dan een DNA-afnameset 
toegestuurd. 

Nieuwe leden 
132546 dhr J. Coffeng, Laren 
132547 dhr dr H.L. C. Hermans, Mantgum 
132548 mw C.W.A.A.A. van de Vijver-Dirne, 

Rotterdam 
132549 mw A.R.J.A. Pronk,Avenhorn 
132550 dhr P. E.M. Dieteren, Landgraaf 
132551 dhr J. H.M. Timmermans, Montfort 
132552 dhr dr A.W.M. Teulings, Leiden 
132553 dhr J. H.E. van Dorresteijn, Soest 
132.554 rnw A.M .V. van der H ooft-Roegie rs , 

Terneuzen 
132555 dhr E. Westerbeek, Den Helder 
132556 dhr G.W.H. Lubben, Pijnacker-Nootdorp 
132557 dhr B.M. Bas, Buhten 
132558 dhr J. van der Bij, Uitwellingerga 
132559 dhr L.A.C. Lambregtse, Zwolle 
132560 mw M. Spek, Zeewolde 
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132561 mw M.D. de Nijs-Bakker, Dinteloord 
132562 dhr J. Knip, Broek op Langedijk 
132563 dhr G.F. Beukema, Peize 
132564 dhr F. D. Simons, Lochem 
132565 dhr G. de Ruiter, Houten 
132566 dhr A. Brugts, Rotterdam 
132567 mw A.I.M. Brabander-van Heiningen, 

Zoetermeer 
132568 mw C.C.J. van der Post-Sitsen, Enkhuizen 
132.569 dh,-P.c. M . Thcuns , Al phcn a / d Rijn 

132570 dhr H.J. de Vries, Hoogeveen 
132571 dhr D.J. van de Wetering, Neede 
132572 dhr H. Hardeveld Kleuver, Lelystad 
132573 dhr drs J. T. M. Hamers, Leiden 
132574 dhrH.TH.M. vanBeek,Aarle-Rixtel 
132575 dhr T. K. Doorbos, Venlo 
132576 dhr J. G. C. M. Buné, Bosch en Duin 
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Rijksarchieven in België 
- Omdat het Rijksarchief te Doornik al 

enige tijd kampt met ruimtetekort, zal het 
aan het eind van dit jaar verhuizen naar 
het Casterman-gebouw (een voormalige 
drukkerij), Rue des Augustins, vijf minu
ten van de Grote Markt. 

- Het Rijksarchief te Ronse wordt opgehe
ven. Depot- en publieksfuncties zullen 
worden overgebracht naar het Rijksarchief 
te Gent. In afwachting van de bouw van 
een nieuw en modern archiefgebouw in 
Gent (voorzien voor 2011-2012) zullen de 
archiefbestanden van het Rijksarchief te 
Ronse tijdelijk worden overgebracht naar 
het Rijksarchief te Beveren, waar reeds ver
scheidene hedendaagse archieven van het 
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde 
worden bewaard. 

Voor de consultatie van de microfilms 
van de genealogische bronnen van het ge
rechtelijk arrondissement Oudenaarde zal 
het publiek terechtkunnen in het Rijksar
chief te Kortrijk. 

Dankzij een koerierdienst tussen Beve
ren en Gent zullen originele documenten 
kunnen geraadpleegd worden in het Rijks
archief te Gent. 

In het kader van de uitbouw van de' digi
tale leeszaal' zal prioriteit worden gegeven 
aan de digitalisering van de parochieregis
ters van het ressort Ronse. 

De dienstverlening te Ronse zal tot en 
met vrijdag 28 augustus 2009 gewaarborgd 
blijven. Per 1 september 2009 zal het Rijks
archief zijn deuren voor het publiek slui
ten om de verhuizing mogelijk te maken. 

- Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve 
werd op 6 februari officieel ingehuldigd en 
is gehuisvest in een gloednieuw gebouw, 
rue Paulin Ladeuze 16, vlakbij de Grote 
Markt. Het herbergt vier kilometer archief, 
8000 wetenschappelijk en administratieve 
boeken en tijdschriften, en een digitale 
leeszaal die toegang biedt tot de parochie
registers en de registers van de burgerlijke 
stand van Waals-Brabant. 

- Het Algemeen Rijksarchief in Brussel 
leent een groot aantal zeventiende-eeuwse 
topstukken uit voor een tentoonstelling 
over het Twaalfjarig Bestand in Den Haag 
[9 april tot 17 augustus]. Het Bestand werd 
vierhonderd jaar geleden gesloten op 9 
april 1609. De tentoonstelling wordt ge
organiseerd door het Nationaal Archief en 
de Koninklijke Bibliotheek in hun exposi
tieruimte de Verdieping van Nederland. In de 
16dc en 1~c eeuw werd Europa verscheurd 
door burgeroorlogen en godsdienstoor
logen. Het Twaalfjarig Bestand was één 
van de eerste pogingen om deze scherpe 
religieuze en politieke tegenstellingen te 
milderen. Na veertig jaar burgeroorlog in 
de Nederlanden bracht het Bestand (tijde
lijke) vrede, de heropbloei van handel en 
economie en een grotere communicatie 
tussen Noord en Zuid. Minstens zo belang
rijk is dat sinds 1609 de grenslijn tussen de 
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden 
onherstelbaar werd. 

[Rijksarchief in België, 
Nieuwsbrief nr. 8, maart 2009] 

Agenda 
Mei 

27-mei 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 

Juni 

Jeugdcentrum De Schakel, hoek Schoterweg / Pijnboomstraat, Haarlem Noord 
Lezing door de heer R. van het Groenewoud:Joodse genealogie. 

27-jun AfdelingKennemerland 
Excursie naar Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32 
Belangstellenden kunnen zich opgegeven bij de secretaris van de afdeling. 
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Wijk junior, Berend 
van 

Wijngaarde, W. van 

Willemsen, Hendrik 

Wolfen, Lamert van 

Wolters, Mannus 

Wordragen, Hendrik 
van 

Wouters, Albertus 

Wouters, Johannes 

Zeeuw, Marinus de 

Zeeuw, Petrus de 

Zijlmans, Adriaan 
Janszoon 

Zimmerman, Gradus 

Druten 17-7-1840 de schipper zelf 

Sliedrecht 20-11-1846 
J.A. Vissers te 
Raamsdonk 

Gendt 10-6-1840 de schipper zelf 

Ubbergen 27-8-1849 H. van Heukelum 

Dalfsen 10-2-1846 de schipper zelf 

Ammerzoden 15-9-1849 M. Wenmakers 

Nijmegen 26-8-1841 de schipper zelf 

Elst 18-8-1841 de schipper zelf 

Waspik 15-7-1862 de schipper zelf 

Waspik 14-11-1840 de schipper zelf 

Raamsdonk 13-4-1840 de schipper zelf 

Druten 19-6-1840 de schipper zelf 

De Goede S=288.841 (26-10-1840) geb. en wonende te 
Verwachting R=248.645 Druten 

De Eendracht R=302.837 
(23-11-1846) met signalement, 
wonende te Sliedrecht 

De Vrouw Margeretha 245.707 (1-8-1840) wonende te Gendt 

De Jonge Gerard 
(12-9-1849) 50 jaar; met 

R=157.417 signalement 

Weltevreden R=49.600 (19-7-1846) met signalement 

Kalkhandel R=523.838 (21-9-1849) 26 jaar; met 
signalement 

De Onbekende 
S=146.629 (6-9-1841) wonende te 
R=116.607 Nijmegen 

S=62.549 
(6-9-1841) geb. Nijmegen, 

De Vrouw Anthonia 
R=60.237 

sedert april 1841 wonende te 
Lent 

Johannes Hendricus 
(12-8-1862) 49 jaar; met 

(gebouwd in 206.337 
Nederland) 

signalement 

S=221.815 
(4-6-1842) te Waspik 

Charlis 
R=176.349 

gepatenteerd als schipper en 
koopman 

DeJongeJohannis R=207.014 
(13-4-1847) 59 jaar; met 
signalement 

(23-7-1840) woont te 

S=271.233 
scheepsboord, doch gedurende 

De Vrouw Neeltje 
R=186.514 

meer dan 50 jaar domicilie 
heeft gehad en nog heeft te 
Druten 



Bijlage 
In SAD, archief 5, inventarisnummer 1934, waarin vooral verklaringen van goed gedrag zijn te vinden over het jaar 1831, 

+ zijn ook nog een aantal certificaten aan rijnschippers te vinden. Deze komen niet in het handschrift SAD 150-1991 voor. 
0 certificaat (datum B&W van + naam schipper afgegeven m.b.t. eigenaar schip naam schip (allen gebouwd in grootte(in 

Dordrecht) 
verklaring 1a Pruissen) centenaars) opmerkingen 

Alen, Cornelis van 17-11-1831 J.A. Quack te 
de Beurs van Antwerpen 4100 cent. (18-11-1831) Nijmegen 

Beuningen, Arnold 
4-10-1831 Gerrit van Erp te 

het Vergenoegen 2722 cent. (15-10-1831) van Dordrecht 

Dahmen, Willem 4-10-1831 de schipper zelf Anna Margaretha 3200 cent. (15-10-1831) 

Emster,J. van den 12-10-1831 J.A. Quack te 
de Nieuwe Onderneming 3420 cent. (15-10-1831) Nijmegen 

Hack,Joh. Wilm. 29-9-1831 de schipper zelf Liebe und Friede 2957cent. (3-10-1831) 

Haentjens, Pieter 
19-9-1831 de schipper zelf deJongeJanJacob 6686 (20-9-1831) Willem 

Hees, Willem van 11-8-1831 de schipper zelf Zorg en Vergenoegen 3991 cent. (18-8-1831) 
Holsken,Johan 11-8-1831 d e schipper zelf Maria 506ocent. (18-8-1831) 

Holtz, Herme .-8-1831 De Jonge Franciscus 4576 cent. 33 (26-8-1831) kilogram 

(23-9-1831) sinds 1-9-1819 
Jansen,Johannes 

19-9-1831 de schipper zelf Triumpha Maria 2379 cent. 
burger en inwoner van 

Hendrik Dordrecht; volgens een 
schrijven 11-8-1831 

c;) Lamers, Matts. 12-10-1831 Cornelis Kooijmans 
de Vrouw Maria 176 tonnen (15-10-1831) Cl> te Dordrecht 

~ J .A. Quack te 4970 cent. 12 z Prenger, Gerardus 4-10-1831 
Nijmegen 

de Hoop 
kilogr. (15-10-1831) 

~ ..., 
Smits, Frederik 12-10-1831 J .A. Quack te 

de Jonge Jacob 4833 17 kilogr. (15-10-1831) 
., 

Nijmegen 0\ 
-1>-.,-

5752 cent. 29 0 Willems, Johannes 7-9-1831 de schipper zelf De Gezusters (9-9-1831) 0 
Ned.ponden ~ 

Willems, Johannes 26-9-1831 de schipper zelf de Twee Gezusters 6130 een t. 12 
(28-9-1831) kilogr. 

Wilson, Jan Jacob 19-9-1831 de schipper zelf Aurora 3697cen t. (24-9-18~1) 



• 

Rijnvaart, certificaat voor schipper Johannes Henricus]anssen, Dordrecht 19 september 1831 

(SAD 5-1934) 
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Het portret van ... 
[Jacobus Johannes Versteeg] 

DOOR LODEWIJK VAN DUUREN 

Jacobus Johannes Versteeg, geb. Dordrecht 26-8-1904, boekhandelaar, overl. Dordrecht 2-4-1987, 
zn. van Arie Gerrit Versteeg (1875-1956), boekhandelaar, en HerminaJohanna van Loon (1876-
1936), tr. (1) Dordrecht 17-10-1928 Francina Bezemer, geb. Dordrecht 2-6-1904, overl. Dordrecht 
21-7-1942 dr. van Adrianus Bezemer en Amerentie van Bruggen; tr. ( 2) Dordrecht 22-3-1950 An
thonia Busink, geb. Dordrecht 29-11-1908, over 1. Dordrecht 26-1-1959, dr. van Marius Marinus 
Busink en Catharina Elisabeth Brouwer; tr. (3) Dordrecht 5-10-1960 Lijntje Teuntje Duim, geb. 
Ooltgensplaat 4-5-1931. 

Jacobus Johannes (roepnaam Koos) Vers teeg had een tweedehands boekwinkel in de Hofstraat 
in Dordrecht en was uitgever van de prentbriefkaartenserie 'Zo was Dordrecht' .• 

Uit zijn drie huwelijken zijn geen kinderen bekend. 
De foto is rond 1968 door een onbekende fotograaf in zijn boekwinkel gemaakt. 

Noot 
1. Mieke Jansen, 'Trefpunt Versteeg', in: Kwartaal en Teken 14 (1988), nr. 1, pag. 8-12. 
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archiefnieuws 
Regionaal Archief Zutphen 

Regionaal Archief Zutphen digitaliseert 
belastingregisters Brummen 

REGIONAAL 
ARCHIEFZUTPHEN 

Het Regionaal Archief Zutphen heeft de oud
ste bronnen van Brummen die een beeld ge
ven van de inwoners én woningen van een 
dorp of buurtschap gedigitaliseerd. Dit zijn 
lijsten van ingezetenen (1746-1748/9), maan
cedulen (1690-1694 en 1735-1741) en een acht
tiende eeuws uittreksel van verpondingsko
hieren van 1646 en 1649. De bronnen geven 
informatie over de betaalde belasting, de sa
menstelling en namen van gezinnen, namen 
van boerderijen en het grondbezit. De regis
ters zijn zowel als scan te bekijken als via een 
index doorzoekbaar op de website www.re
gionaalarchiefzutphen.nl. 

De zeven lijsten van ingezetenen van 
Brummen, Hall, Tonden, Voorstonden, 
Rhienderen, Oeken en Cortenoever zijn op
gesteld voor het innen van de gemene mid
delen. Deze belasting was bedoeld om de ge
meenschappelijke verdediging van ons land 
te financieren. Om landelijk eenheid in de 
grondslagen te krijgen, werden plaatselijke 
taxateurs (zetters) op pad gestuurd om lijs
ten van de ingezetenen van hun stad, dorp 
of buurschap te maken. De zetter verdeelde 
de mensen over categorieën en noteerde de 
namen van de landerijen die de n~ensen ge

bruikten. 

Verpondingen 
Naast de lijsten van ingezetenen zijn er nog 
drie bronnen aan de website toegevoegd die 
veel historisch-sociografische gegevens le
veren: een achttiende-eeuws uittreksel van 
de verpondingskohieren over de jaren 1646 
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en 1649 en twee maancedulen (1690-1694 en 
1735-1741). Verponding is een belasting op 
alle onroerende goederen waaruit inkomsten 
werden verkregen. In de kohieren staan alle 
onroerende goederen met schatting van de 
waarde opgesomd. De namen van de eige
naar en eventuele pachter staat ook vermeld. 
Uit de kohieren met getaxeerde pacht- en 
huurwaarden werden maancedulen samen
gesteld, waarin bij iedere post het verschul
digde bedrag vermeld werd. Deze maancedu
len zijn eenvoudige lijsten van verschuldig
de bedragen en de namen van de mensen die 
deze moesten betalen. Vaak werden niet de 
eigenaar of pachter genoemd, maar de direct 
betrokkene, zoals een kerkmeester die voor 
kerkelijke goederen betaalde. 



Uiterlijk 
De registers zijn door de goede scan tot op de 
vezel te bekijken. Hierdoor is niet alleen het 
schrift goed te lezen, maar ook restauraties 
en schades zijn te zien. De cahiers en banden 
zijn gerestaureerd. De ontbrekende stukken 
lompenpapier zijn bijvoorbeeld opgevuld 
met papier (aangevezeld). De inkt werd in 
de zeventiende en achttiende eeuw zelf ge
maakt, waardoor de samenstelling wisselde. 
De gebruikte inkt was vaak zuur, waardoor 
de letters doordrukken. Soms zijn de letters 
uitgeveegd, omdat de inkt niet tegen water 

kan. Op enkele pagina's zijn verticale lijnen 
(vergure) te zien. Deze lijnen zijn tijdens het 
papierscheppen in het papier gekomen. 

De originele registers zijn te bekijken in de 
studiezaal van Regionaal Archief Zutphen, 
Spiegelstraat 13, 7201 KA Zutphen. Zie ook: 
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/ 
content/view /281/58/ 

Regionaal Archief Zutphen beheert de 
archieven van de gemeenten Brummen, Lo
chem en Zutphen. 

[persbericht, Regionaal Archief 
Zutphen, 4 maart 2009] 

Friesland 

Vanaf 23 maart 2009 zijn alle openbare ge
boorte-, huwelijks- en overlijdensakten van 
een groot aantal gemeenten in Fryslan gratis 
via de website http://www.allefriezen.nl te 
raadplegen. 

Het gaat in eerste instantie om de akten 
zijn uit de periode 1811-1942 van de gemeen
ten Achtkarspelen, Bolsward, Ferwerde
radiel, Gaasterlan-Sleat, Het Bildt, Leeu
warderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, 
Menaldumadeel, Nijefurd, Schiermonnik
oog, Terschelling en Wûnseradiel. De meeste 
van de nog niet deelnemende gemeenten 
hebben al aangegeven zeker mee te willen 
doen zodra zij het geld hiervoor hebben vrij
gemaakt. De verwachting is dat in de loop 
van 2009 sprake kan zijn van een provincie
brede 'dekking'. 

Het digitaliseringsproject is een gezamen
lijk initiatief van de provincie Fryslan, de 
deelnemende gemeenten, Streekarchivariaat 
Noord-Oost Friesland, Historisch Centrum 
Leeu wa rde n , Tresoar en h e t digitaliserings-

bedrijf Pictura. Het initiatief speelt in op een 
groeiende historische interesse van het pu
bliek, die vaak begint bij de eigen familie. 
Naast de verbreding van de publieksfunctie 
van de gemeentelijke archieven bespaart de 
digitale aanpak kosten voor gemeenten en 
inwoners en is er sprake van uniformering in 
het aanbieden van de gegevens. 

Bij dit project worden de inhoudsgegevens 
van Tresoar gekoppeld aan de gedigitaliseer
de afbeeldingen van de gemeentelijke akten. 
De kosten worden opgebracht door de deel
nemende gemeenten en zijn afhankelijk van 
de omvang van het aktenbestand. Het totale 
kostenplaatje komt uit op bijna€ 500.000. 

Het project biedt verder de mogelijkheid 
om aan te sluiten bij landelijke genealogiesi
tes als Genlias en biedt de gemeenten een op
stap tot de digitalisering van nog niet open
bare registers. 

[nieuwsbericht, Tresoar 
Leeuw arden, 11.1.aart 2.009] 

Metamoifoze archieven gaat door 

Metamorfoze, het Nationaal Programma 
voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, is 
een samenwerkingsverband tussen het Nati
onaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek 
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en subsidieert sinds 2005 de conservering 
van waardevolle en bijzondere archieven. 
In 2008 is een record aan projecten gehono
reerd. In totaal werd ruim twee miljoen euro 
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subsidie in het archieventraject uitgedeeld. 
Inmiddels zijn al 40 projecten gesubsidieerd 
en ook de komende vier jaar blijft Metamor
foze subsidie verstrekken bij het conserveren 
en digitaliseren van archieven. 

Archieven kunnen voor subsidie in aan
merking komen als er sprake is van auto
noom verval van de drager (verzuring, inkt
vraat, kopervraat). Daarnaast moet het gaan 
om een archief van nationaal belang, dat wil 
zeggen dat de inhoud belangrijke informatie 
bevat over historische gebeurtenissen, ver
schijnselen of ontwikkelingen in Nederland 
of over de relaties met het buitenland. Na
drukkelijk wordt gesteld dat ook regionale 
en lokale archieven wel degelijk van natio
naal belang kunnen zijn.-. 

Op 18 juni en 10 december 2008 keurde de 
Beoordelingscommissie Metamorfoze in het 
archieventraject zestien projectaanvragen 
goed, die zowel de politieke als de econo
mische, sociaal-culturele en waterstaatkun
dige geschiedenis van Nederland betreffen, 
van de late middeleeuwen tot de twintigste 
eeuw: 
- Nationaal Archief: Archief Hof van Hol

land (1469-1572) 
- Stadsarchief Breda: Oorlog en Vrede / 

Oud-stadsarchief Breda (1624-1667) [In 
1667 werden in Breda de onderhandelin
gen gevoerd die een eind maakten aan de 
Tweede Engelse Oorlog en onder meer 
resulteerden in de overdracht van Nieuw 
Amsterdam aan de Engelsen in ruil voor 
Suriname]. 

- Zeeuws Archief: Suriname / Archief Staten 
van Zeeland (1667-1684) [Door de verove
ring van Suriname op de Engelsen in 1667 
door Abraham Crijnsen kwam het gebied 
in Nederlandse handen. Door dat C r ijnsen 

in opdracht van de Staten van Zeeland had 
gehandeld, kwam het gebied na de Vrede 
van Breda later dat jaar onder Zeeuws be
stuur]. 

- Regionaal Archief Alkmaar: Archieven pol
ders Zijpe en Schermer (1556-1670) 

- Waterlands Archief: Archieven polders 

Gens Nostra 64(2009) 

Beemster, Purmer en Wijde Wormer (1607-
1929) 

- Noord-Hollands Archief: Archief Commis
sie Droogmaking Haarlemmermeer (1839-
1858) 

- Drents Archief: Archief Heren van Hoo
gersmilde (1625-1817) 

- Drents Archief: Archief Maatschappij van 
Weldadigheid (1818-1847) 

- Regionaal Archief Zutphen: Archief Ne
derlandsch Mettray (1850-1960) [jongens
internaat] 

- Regionaal Archief Tilburg: Archief Wol
lenstoffenfabriek BeKa (1857-1936) 

- Koninklijk Instituut voor de Tropen: Ar
chiefkoloniaal Instituut (1858-1950) 

- Gemeentearchief Rotterdam: Archief 
Bouwpolitie Rotterdam (1861-1895) [Door 
het Duitse bombardement op Rotterdam 
van 14 mei 1940 zijn de bouwtekeningen 
van na 1905 verbrand. De vooroorlogse 
situatie kan alleen nog gereconstrueerd 
worden aan de hand van de negentiende
eeuwse bouwtekeningen in het archief 
van het Bureau der Bouwpolitie en zijn 
voorganger de Inspectie over het bouwen. 
Bovendien is bij de wederopbouw het stra
tenpatroon ingrijpend veranderd]. 

- Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
Deventer: Archief Landbouwmaatschap
pij Oud-Djember (1894-1957) [In de negen
tiende eeuw vestigden veel Nederlandse 
bedrijven zich in Nederlands-Indië, veelal 
op West-Java. De familie Birnie uit Deven
ter had gedurende ruim een eeuw op Oost
Java een succesvol conglomeraat van NV's 
met de directies in Deventer]. 

- Tresoar: Archief Gerechtshof Leeuwarden 
(1895-1951) 

- N ederlands A r chite ctuurins tituut: Archief 

Jan Duiker ( 1917-1935) 
- Nederlands Instituut voor Militaire His

torie: Archief Netherlands Shipping and 
Trade Commission (1940-1945) 

[ ontleend aan Archieven blad, jg. 113, 
nr. 2, maart 2009, pag. 10-13] 



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 
J.C. Dorlas, De familie Dorlas / Dürls in losse ver
halen beschreven, Groningen 2007, 144 pp., ill. 

De oudst bewezen voorvader van het geslacht 
Dorlas is Johann Wilhelm Dürls, die in 1659 
trouwde met molenaarsdochter Catharine 
Kohier in het plaatsje Leun aan de rivier de 
Lahn. Van hem stammen vele generaties mo
lenaars in Holzhausen en omgeving af. Niet 
alle nazaten konden een molen verwerven, 
vandaar dat Christian Johann Dorlas in 1779 
dienst nam in het Staatse leger en in Deven
ter terechtkwam. Daar trouwde hij 1794 met 
Margarita Ottink. De Nederlandse nazaten 
worden in drie takken besproken, naar hun 
belangrijkste beroep de timmerlieden-, de 
grutters- en de aannemerstak genoemd. Een 
afstammeling uit de timmerliedentak ver
huisde in de 19< eeuw naar Pretoria en vormt 
de Zuid-Afrikaanse zijtak die in het Engels 
beschreven is. De losse verhalen uit de titel 
zijn geschreven door verschillende familie
leden die daarin herinneringen vastleggen. 
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N.A. Hamers, Hamers Stammen en Reeksen, 20 

jaar Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën, 
Geleen 2007, 159 pp., ill. + index; ISBN 978-
90-801107-3-1, Hamers publicaties nr. 4 (ver
krijgbaar door storting van € 20,- op reke
ningnr. 2367646 t.n.v. Veren. Limb. Hamers 
Genealogieën o.v.v. 'Stammen en reeksen'). 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van 
de Vereniging Limburgse Hamers Genealo
gieën in 2007 is deze bundel met overzichten 
van alle inmiddels gevonden Hamersfamilies 
uitgebracht. De 55 stammen worden kort be
schreven en weergegeven in 335 afstammings
reeksen van de leden van de vereniging. 

H.J.M. Keijbeck, Het Stadbroekse geslacht Ha
mers, Geleen 2007, 340 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-801107-4-8, Hamers publicaties nr. 
5 (verkrijgbaar door storting van € 20,- op 
rekeningnr. 2367646 t.n.v. Veren. Limb. Ha
mers Genealogieën o.v.v. 'Stadbroekstam'). 

Het vroegere gehucht Stadbroek is tegen
woordig een wijk in het noordoosten van 
Sittard. Stamouders zijn Willem Hamers en 
Helena Streukens die begin 18de eeuw in Stad-

Gens Nostra 64 (2009) 



broek woonden. De eerste generaties werk
ten daar in de landbouw. Na vijf generaties 
zijn er nog drie takken die het geslacht voort
zetten, met als 'takvaders' Henricus Hamers 
(1814-1869), Michiel Hamers (1825-1885) en 
Gerardus Hubertus Hamers (1833-1903). Ver
reweg de meeste huidige nakomelingen wo
nen nog steeds in Sittard en omgeving. 

A.G.M. Tak, Vier eeuwen Hendrickx uit Etten
Leur, Berkel en Rodenrijs 2007, 268 pp., ill. + 
index. 
Stamvader van dit geslacht Hendricks was 
Johannes Henricx, geboren rond 1580 en 
wonend in Etten op de Lage Donk. Hij had 
twee zonen: Jacob en Hendrick Hendricks. 
De nakomelingen van Jacob zijn met de her
vorming meegegaan, die van Hendrick zijn 
rooms-katholiek gebleven. Nakomelingen 
zijn onder andere te vinden in België, maar de 
meesten bleven in Nederland en wel in de om
geving van Etten-Leur. Verschillende afsplit
singen worden afzonderlijk beschreven, hier
onder ook een tak die zich 'Van Etten' g ing 
noemen. Veel geraadpleegde bronnen wor
den afgebeeld, indien nodig met transcriptie. 

ABB 

H. W. Ho man Free, Genealogie Homan, Hoe
velaken 2009, 560 pp., ill. + index; ISBN 978-
90-813913-1-3 (verkrijgbaar door storting van 
€ 55,- incl. portokosten op giro 1049161 t.n.v. 
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de auteur te Hoevelaken). 
De familie Homan is een van de weinige 

Drentse families met een stamreeks tot diep 
in de middeleeuwen. Vijfendertig jaar gelden 
verscheen van de heren Dik en Vleer een boek 
over dit geslacht, maar inmiddels zijn door 
verder onderzoek veel meer gegevens boven 
water gekomen. Nieuwe takken die de naam 
Homan soms enkele generaties niet hebben 
gevoerd en dan later de naam weer gaan voe
ren hebben in dit boek ook een plaats gekre
gen. Stamvader is Johan Homan/Hoveman 
die rond 1390 geboren moet zijn en in diverse 
ordelen (uitspraken van de etstoel, het hoog
ste Drentse rechtscollege) in het begin van 
de 15dc eeuw wordt vermeld. De familie vindt 
zijn oorsprong in het kerspel Vries. Daar zijn 
tot in de 2oste eeuw Homannen woonachtig. 
De eerste vijf generaties bleven in Drenthe, 
maar vanaf de zesde generaties komen de 
Homannen ook in Groningen voor. Vanaf 
de eerste generaties zijn huwelijkspartners 
uit - voor zover bekend - gegoede families 
afkomstig. Vanaf de vierde generatie (begin 
16dc eeuw) komen er Homannen voor als ette 
van Drenthe. Later hebben diverse familiele
den ook functies bekleed als schulte en schat
beurder en in modernere tijden commissa
ris van de koningin in Drenthe (Johannes 
Linthorst Homan). De genealogie breekt af 
bij de generaties rond 1900 in verband met 
privacyoverwegingen. Aan het eind van het 
boek is een aantal niet verwante Homan fa
milies vermeld. Al met al een prachtig boek 
over een vooraanstaande Drentse familie, 
die in vrijwel elke Drentse kwartierstaat wel 
voorkomt. 

CdG 
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K.Jong,Jongvan}ongtotOuden van oud tot jong, 
Stamboom van de rooms-katholieke West-Friese 
familie Jong, Schoorl/Castricum 2007, 440 

pp., ill. + index; ISBN 978-90-6455-5411 (prijs 
€48,-). 

Het hier behandelde geslacht Jong woonde 
al vanaf de oudste generaties in de omgeving 
van Hoorn. Stamvader Aalbert Pietersz uit 

Veenhuizen (bij Heerhugowaard) trouwde 
te Hoorn in 1644 met Trijn Pieters. Ze gin

gen wonen op de boerderij van Trijns vader 
in Zwaag. Pas eind 18d' eeuw zien we naast 
Zwaag ook plaatsen als Blokker en Wognum 
opduiken. De familiegeschiedenis is tot 2000 

zeer volledig opgetekend. Enigszins vreemd 
zijn huwelijken voor de Burgerlijke Stand 
in 1772 en 1780, maar voor het overige lijkt 
de geschiedenis van deze honkvaste familie 
nauwgezet weergegeven. 

G.J. Loose en E.M. Loose-van Heel, Loose's 
Kwartieren, een familie-boek, Deel 4-9, Zaandijk 
2008, 159 pp., ill. + index. 

In het project een familieboek in de vorm 
van deel -kwartierstaten te publiceren is na de 

delen 4-1 t/m 4-4 nu deel 4-9 uitgekomen. De 
in Den Haag geboren Willem Frederik Cas
per Johannes van Heel (1836-1899) is de kwar
tierdrager. Hoewel zoon uit een gemengd 
huwelijk, zijn vader was hervormd, zijn moe
der rooms-katholiek, gaat Willem theologie 
studeren en wordt predikant. Zoals in de 
eerdere delen is ook nu weer overzichtelijk 
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LOOSE'S 
KWAR11EREN 

gewerkt met duidelijke schema's en worden 
veel bijzonderheden gegeven. 

A. van Polen, Een Veluwse familie, Het geslacht 
"Van Polen", Zoetermeer 2006, 48 pp., ill. 
De familienaam 'Van Polen' is ontleend aan 
de boerderij Polen in de buurtschap Hui
nen onder Putten. In 1812 nam 'zandwerker' 
Geurt Hendriksen die naam aan. Het verhaal 
begint met een stamreeks vanaf Ot Breunis
sen, die rond 1660 geboren zal zijn. Begin 19dc 

eeuw splitsen vier takken af die elk als aparte 
stamreeks worden beschreven. Voorts is een 
fragment toegevoegd van de kwartierstaat 
van Geurt van Polen, vader van de auteur. 

Genealogie Vermeulen, door Werkgroep Bla
sijntje Danckaerts, deel 19, Oudenbosch 

2008, 83 pp., ill. + index. 

Een nieuw deel uit de reeks Genealogieën 
van Zuid-Bevelandse rooms-katholieke fa-
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milies. Dit keer worden de afstammelingen 
van Cornelis Vermeulen en Griete Hoeben 
beschreven. Cornelis (1664-1724) was afkom
stig van Tielen bij Antwerpen, maar zijn af
stammelingen blijven Zuid-Beveland aardig 
trouw, slechts sporadisch worden andere de
len van Zeeland genoemd. Pas in de jongste 
generaties zien we dat men zijn heil ook el
ders in de wereld gaat zoeken. 

A. Visser, Vissers waren het maar zijn het niet ge
bleven, Stamboom van de familie Visser uit Wer
kendam en De Werken, Schoorl 2007, 287 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-6455-556-5 (prijs 
€35,-). 

Adrianus Vi~cr 

Vissers waren het 

maar zijn het niet gebleven 

Scunboom van de familie Visser 
uit Wcrhrubm en De Werken 

Naast de familiegeschiedenis geeft dit boek 
veel informatie over Werkendam door de 
eeuwen heen en over het beroep van vele 
Werkendammers, dat van visser. Stamvader 
Wouter had twee zonen, Thonis en Peeter, 
die halverwege de 16dc eeuw geboren zullen 
zijn. De leden van generatie IV gingen zich 
Visser noemen, naar het beroep dat zij allen 
uitoefenden. Veel oudere akten zijn integraal 
opgenomen, als transcriptie maar ook vaak 
met het 'origineel' ernaast. 

Parenteel 
C. Moolenaar, Van Meulenaer tot Moolenaar, 
Parenteel van Frans Janszn Meulenaer, 1683-2007, 

Santpoort 2008, 134 pp., ill. + index; ISBN 
978-90-6455-579-4. 

De uit het Duitse Lippstadt afkomstige 
stamvader Frans Meulenaer trouwde in 1683 
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Van Me11le11ner tot Moolenaar 

te Haarlem met Saertje Hendricks, een uit 
Amsterdam afkomstige weduwe. Al hun af
stammelingen in mannelijke en vrouwelijke 
lijn zijn zo veel mogelijk in kaart gebracht. 
Bij de laatste drie generaties zijn allerlei per
soonlijke verhalen opgenomen. Een mooi fa
milieboek. 

Biografie 
C. de Werdt, Het bewogen leven van een Helvoirt
se schoenmaker, Udenhout 1798-1847 Veenhuizen, 
Udenhout 2007, 56 pp., ill.; ISBN 978-90-
8759-042-o. 

De hoofdpersoon uit dit verhaal is Walterus 
de Werdt (1798-1847), zoon van Johannes 
Cornelis de Weert en Johanna van de Plas, en 
de jongste uit het gezin van negen kinderen. 
Toen hij anderhalfjaar oud was overleed zijn 
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vader, 13 jaar later ook zijn moeder. Na vijf 
jaar militaire dienst trouwde hij in 1823 met 
de dan 38-jarige Antonetta de Bont. Walte
rus vestigde zich in haar huis als zelfstandig 
schoenmaker. In 1826 echter verkochten zij 
het huis en gingen gehuurd wonen. Walte
rus werkte voortaan als knecht voor andere 
schoenmakers. Waarschijnlijk onder invloed 
van alcohol mishandelde hij zijn vrouw en 
bedreigde hij zijn kinderen en anderen, 
waarvoor hij in 1837 twee jaar lang werd op
gesloten in de strafgevangenis te Hoorn. Na 
terugkomst thuis verviel hij in zijn oude ge
drag en leidde hij meest een zwervend be
staan. In 1846 werd hij wegens bedelarij op
gepakt en overgebracht naar het bedelaars
gesticht in Veenhuizen. Daar overleed hij in 
1847 aan de cholera. Genealogische gegevens 
van zes generaties, vanaf de grootvader van 
Walterus, zijn opgenomen. Het geheel is 
goed gedocumenteerd. 

ABB 

Kwartierstaat 
R.H. Alma, H.J.E. Hartog, R. Ploeger, J.A.P. 
Waterborg en G. Zuidema (red.), Groninger 
Kwartierstatenboek 3, Groningen 2008, 684 
pp., index; ISBN 978-90-9023125-9 (verkrijg
baar voor € 50,- inclusief portokosten via 
grkws3 @gmail.com). 

Nadat in 2001 de genealogische dag in Stads
kanaal met de verschijning van het tweede 
kwartierstatenboek werd opgeluisterd, was 
de genealogische dag te Groningen in 2008 
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de aanleiding om deel 3 van het Groninger 
kwartierstatenboek te publiceren. Ook deze 
keer is de redactie er in geslaagd 300 kwar
tierstaten bijeen te krijgen met kwartieren 
die veelal Gronings zijn. De probandi zijn 
veelal geboren in de 19dc eeuw, zodat de bo
venste gepubliceerde kwartieren in de late 
1~' of begin 18d' eeuw zijn geboren. Vele ge
nealogen zullen hierdoor aanknopingspun
ten hebben bij deze kwartierstaten. 

Aanvullingen en correcties op de kwar
tierstaten kunnen naar bovenstaand email
adres worden gezonden. Het exemplaar in 
het Verenigingscentrum in Weesp bevat een 
lijst met opmerkingen tot 29 november 2008, 
maar er zijn inmiddels nieuwe aanvullingen 
bijgekomen. Medio dit jaar volgt die lijst op 
de website van de NGV afdeling Groningen. 

Heraldiek 
J.A. de Boo, Familiewapens. Kentekens van ver
wantschap, Den Haag 2008, 199 pp., ill.; ISBN 
978-90-5802-058-1 (cBG-reeks nummer 22, 
prijs€ 17,50 ). 

· / •· / « /l.Î~ 1-""''---H 

Familiewapens 
K,11uk1t11 von llfrwonluhop 

J,A.. o,lba 
_,,.,,, '17".' 

Van Claes Heynen tot Paul McCartney komtu 
in dit boek tegen. Claes Heynen, ook bekend 
als de Heraut Gelre, was een middeleeuwse 
heraut, terwijl Paul McCartney vermeld 
wordt vanwege het wapen dat hij kreeg toen 
hij werd geridderd in 2001. In de tussenlig
gende periode is op heraldisch gebied veel 
gebeurd en dat weet De Boo als geen ander 
uit te leggen. Alle noodzakelijke onderwer-
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pen voor (beginnende) heraldici komen aan 
bod, zoals bijvoorbeeld het veld en de stuk
ken, de blazoenering, gebruik en misbruik, 
breuken voor bastaarden en geadopteerden. 
Hij schuwt daarbij uitstapjes naar andere 
landen, met name Engeland, niet. 

CdG 

Stads- en dorpsgeschiedenis 
C.M. Hogenstijn, Leren voor het leven aan het 
Grote Kerkhof, De Latijnse school in Deventer, De
venter 2007, 72 pp., ill.; ISBN 978-90-9021-
754-3 (prijs€ 12,50), uitgave van de Stichting 
Latijnse School. 

Al vanaf het midden van de 12de eeuw lieten 
de Deventer kanunniken in schoolverband 
lesgeven. Belangrijke vakken waren Latijn 
en zingen (een Latijnse school werd ook wel 
koorschool genoemd). Hoewel dus in oor
sprong, zoals ook in andere steden, een ker
kelijk instituut en bedoelt als opleiding voor 
kerkelijke functies, bereidden reeds vanaf 
circa 1300 veel jongens zich er voor op een 
zakelijke en bestuurlijke loopbaan buiten 
de kerk. Toen de stedelijke overheid in 1375 

de bevoegdheid om de rector te benoemen 
van de kanunniken overnam, had Deventer 
daarmee een Latijnse stadsschool gekregen. 
Op boeiende wijze behandelt de auteur on
derwerpen zoals de onderwijsinhoud en 
-methoden, het dagelijkse leven van de stu
denten, de invloed van de Moderne Devotie 
en het humanisme, maar ook de gebouwen 
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waarin de school gehuisvest was. In 1848 is de 
Latijnse school vervangen door een 'modern' 
gymnasium, met in 1864 een hbs erbij, en het 
oude schoolgebouw aan het Kerkhof kreeg 
en andere bestemming. Dat inmiddels vol
ledig gerestaureerde pand is tegenwoordig 
in gebruik voor culturele activiteiten en voor 
re-integratie opleidingen. 

J. in 't Veld, Voorbij de (Land)scheiding, Lansin
gerland 2007, 39 pp., ill.; uitgave van Oud
heidkundige Vereniging en Museum Bleis
wijk, Historische Vereniging 'den Berchsen 
hoeck' en Historische Vereniging Berkel en 
Rodenrijs. 

Voorbij de ,(~~'.!,d)scheldlng 

Dit boekje is uitgebracht naar aanleiding 
van de samenvoeging van de drie gemeenten 
Bleiswijk, Bergsenhoek en Berkel en Roden
rijs tot de nieuwe gemeente Lansingerland. 
Het geeft in kort bestek de lezing weer die 
de auteur in de drie voormalige gemeenten 
heeft gehouden. Aan de hand van in zijn 
bezit zijnde oude kaarten, die toen ook ten
toongesteld zijn, wordt de geschiedenis van 
het gebied geschetst. 

ABB 

J. Warmolts, De laatste smid, Sleen 2008, 48 
pp., ill.; ISBN 978-90-75115-50-5 (prijs €9,90, 
te bestellen via de Historische Vereniging 
van Zweeloo (h vssweel@hotmail.nl) of via de 
auteur: jan.warmolts@gmail.com, tel 0591-
371597). 
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De laatste smid van Zweeloo is gestopt. Aan 
een geschiedenis van 500 jaar smeden in het 
Drentse dorp is hiermee een eind gekomen. 
De oudste smid in Zweeloo was Brant de 
smid, die in de eerste helft van de 15d' eeuw 
werd vermeld. Vanaf de vroege 17'1' eeuw is er 
een ononderbroken reeks smeden in Zweeloo 
aantoonbaar, deels door familiebanden met 
elkaar verweven. Namen als Wolter Folkers, 
zijn zoon Foker Wolters en kleinzoon Jan 
Folkers Smid in de 17'1' eeuw en de verschil
lende generaties Sickinga in de 18d' en 19d' 

eeuw horen bij de Zweler smeden. Beide fa
milies horen bij elkaar, omdat Aaltje Jans, de 
dochter van Jan Folkers huwde met Harmen 
Sickinga. Pas in de 20'« eeuw gaat de smederij 
over in andere handen. 

CdG 

Bronnen 
A.W.A. Bruins, Huiseigenaren in de kadastrale 
gemeente Angerlo van 1832 tot 1956, Zevenaar 
2007, 76 pp., index; ISBN 978-90-78651-03-1, 

uitgave onder auspiciën van het Streekarchi
variaat De Liemers en Doesburg. 

Onderzoek in de kadastrale leggers en 
boeken blijkt voor velen problematisch. 
Toch zijn er vaak interessante gegevens in te 
vinden voor historisch en genealogisch on
derzoek. Deze bronnenuitgave valt dan ook 
zeer toe te juichen. De kadastrale gemeente 
Angerlo omvat de huidige plaats Angerlo en 
de wijken Bevermeer, Beinum, Bingerden en 
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het Eekholt. Om te weten waar de genoemde 
percelen liggen, raadplege men de in 2000 

uitgegeven kadastrale atlas van Angerlo. 

Overig 
F.C. Hazekamp, Twee broers, twee luitenants in 
Indië, Baarn 2008, 354 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-812687-1-4. 

Het grootste deel van dit boek wordt ingeno
men door het gedetailleerde verslag van de 
militaire diensttijd van Frans (de auteur) en 
Ted Hazekamp in Engeland en Nederlands 

Oost-Indië, en beslaat de periode 1945-1950. 

Daarnaast zijn de kwartierstaten Hazekamp
Van der Donk en Wellink-Wagenaar, met als 
probanten de ouders van de broers, opgeno
men als aanvulling op de reeds eerder ver
schenen publicaties Van ouds: den Haselcamp 
en Familieboek Weeling(Wellink, van dezelfde 
auteur. 
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P.A. Henderikx (red.), Cartularium van de heren 
van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 

1555, Hilversum 2007, 407 pp., index; ISBN 

978-90-8704-004-8. 

Een cartularium is een register met afschrif
ten van ontvangen oorkonden, in dit geval 
aangelegd binnen de administratie van de 
heren van Veere uit het geslacht Van Borse
le. Dit cartularium, dat zich als handschrift 
bevindt in de Universiteitsbibliotheek van 
Gent, wordt nu integraal uitgegeven. Van de 
229 oorkonden waren er tot nu toe 173 onbe
kend. 

J.M. Spendel, Smid in Familienamen, Amster
dam 2008, 264 pp., ill.; ISBN 978-90-51795813 

(te bestellen via www.gopher.nl). 
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Dit namenboek is onderverdeeld in twee de
len. In deel 1, Familienamen, wordt ingegaan 
op de betekenis(sen) van het begrip 'smid' en 
een alfabetische lijst gegeven van smidsna
men met daarbij telkens een uitleg. In deel 
II wordt de geschiedenis van het smeden be
handeld en daarmee achtergrondinformatie 
gegeven over het beroep van smid in zijn di
verse specialisaties. Ook volgen nog een aan
tal spreekwoorden en volksverhalen met de 
smid als thema. 

ABB 

Aanwinsten 
W. Bodde, Aanzet tot een genealogie van de fami
lie Bodde, Heemskerk/Lelystad 2008 (tweede 
druk). 
H. Grusemann, Die Frühgeschichte des Ge
schlechts Ketteler (Kettler) 12.-16. Jahrhundert, 
Münster 2004. 

A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen, Scheep
maker Amsterdam. Een genealogie vanaf omstreeks 
1600, Voorhout/Huizen 2007 ( vierde versie). 

T. Vermeulen, Genealogie van R.K. Familie Ver
meulen uit Hillegersberg, Zwijndrecht 2008, 70 

pp.,index. 
J.N. de Wit, Leven en werken in en om de stolp
boerderij tussen 1650 en 1950, Renkum 2003. 

A.J. Zondergeld-Hamer, De geschiedenis van 
Weesp, van prehistorie tot de moderne tijd, Weesp 
1990. 
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1"11 l1 riPl periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archieven blad. jg. 113, nr. 1, febr. 2009. In Memo
riam Florence Koorn (1951-2008); Brabants His
torisch Informatie Centrum zet in op online com
munities; International Joan van Albada. Tien 
jaar in het centrum van het wereldarchiefwezen 
[geb. Akkrum 1943 ]. 

Idem. nr. 2. maart 2009. Genealogisch archief 
Bommelerwaard compleet digitaal [www.streek
archiefbommelerwaard.nl]; Metamorfoze 
archieven gaat door; H.P. Ros: Vijf jaar digitale 
dienstverlening bij het Haags Gemeentearchief; 
In gesprek met Anette de Lange [gemeentearchi
varis van Gemert-Bakel]. 

Bie t Schildt (bie.t.schildt@jacobboerema.nl), 
jg. 8, nr. 2, okt. 2008. T. Goldhoorn: Reilen en zeilen 
op het Schildmeer. Van 1900 tot aan de oprichting 
van de zeilvereniging 'Steendam' in 1933; Vraag
gesprekken met Piet Poort, oudste inwoner van 
Siddeburen [geb. Termunten 1905 (exm. Ooster
veld), tr. 1927 Grietje R. Laning]; De bewoning 
van Oosterweeren. [foto's]. Bewoners in de Oos
terweeren omstreeks 1940 [o.a. Battjes, Poort, 
Bakker, Drewel]. 

De Biltse Grift.13e jg., nr.1, maart 2004. Verv. Ont
staansgeschiedenis en ontwikkeling van De Bilt 
en Bilthoven (2); J. van der Heijden; Cornelis van 

Ravenswaay. waarnemend burgemeester van De 
Bilt, 1943-1945 [geb. Amsterdam 1897]; Het drama 
in Westbroek op 5 mei 1945. Idem. nr. 2, juni 2004. 
A. Doedens: Van onbesproken gedrag? Herders, le
raren en onderwijzers in De Bilt, Maartensdijk en 
Westbroek in de zeventiende en achttiende eeuw; 
Biltse straten en wegen, lanen en stegen VI; K. Ko

lenbrander: Jacobus van Drie woonde in Biltho
ven met een geit in huis [geb. Hoogland 1867, tr. 
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1906 Johanna G. Stuivenberg]; Een Biltse familie 
[Strubbe]. 

Idem. nr. 3, sept. 2004. Bilthoven in de honger
winter. Grepen uit het dagboek van Luise Kra
mer-Scheffels; Het Nieuwe Lyceum 1935-1945; 9 
oktober 1944, een rampdag voor onze gemeente 
[14 onderduikers opgepakt]. Idem. nr.4, dec. 2004. 
R. Herber(Tj. Langerveld: KNMI: 150 jaar onderzoek 
naar het weer en meer; Fort De Bilt; Verv. Het 
Nieuwe Lyceum. 

Caert-Thresoor (http://www.maphist.nl/ct], jg. 
27, 2008-3. B. Medynska-Gulij: De beoordeling van 
het ontwerp van oude kaarten. De 16de-eeuwse 
Europakaarten uit de atlassen van Ortelius, DeJo
de en Mercator;].S. Visser: Naar een virtuele werk
ruimte voor oude kaarten als historische bron; A. 

Gomperts/A. Haag!P. Carey: De veertiende-eeuwse 
Javaanse hofstad Majapahit als nog op de kaart 
gezet; @ la Carte: Digitale restauratie wandkaar
ten De Wit [in Zuiderzee Museum, Enkhuizen; 
websites]. 

Devotionalia. nr. 162, 27e jg., dec. 2008. J.M. 
Wiersma: Benoite Rencurel, de Bernadette van 
Laus [1669-79]; Uitgevers van bidprentjes (34): we
duwe Blanchet te Kortrijk [1829]; Bedevaarders 
uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik [naar 
Keulen; pelgrims logeerden in het gastenverblijf 

te Ipperwald op de Kattenbug (binnenstad van 
Keulen); zij werden ingeschreven in een register. 
waarvan het 18e-eeuwse deel bewaard bleef ( dwz., 
na 3 maart jl. wellicht niet meer)]. 

Het Feyne Kwartier (Genealogisch Centrum Goe
ree- Overflakkee; secr.: mw. E. Lassing-van Game
ren, Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge; 
elassing@planet.nl; http://www.genealogie-
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flakkee.nl), 14e jg., nr. 1, febr. 2009. A.W.E. Dek: 
Genealogie Wittekoek (1) [oudst bekende: Jacob 
Cornelisz Wittekoek, te Middelharnis vermeld 
1629, 1645; nageslacht te Sommelsdijk]; Uit ande
re archieven [extracten uit ORA Brielle; 17e eeuw]; 
Nieuws van het Streekarchief; Kwartierstaat Jan 
Pieterse [Johannes Aloysius Maria Pieterse, geb. 
Oude Tonge 1942, wielrenner; Pieterse (afk. van 
Steenbergen), Van Schijndel (te Oude Tonge), 
Van Etten (afk. van Steenbergen), Van Es ( te Oude 
Tonge)]. 

Genealogie (cBG), jg. 14, nr. 4, dec. 2008. R. Straat
man: Een wereld in biografieën. De joodse levens 
van Leman Lakmaker en Bloemen Mozes [= 
Adolph Stein (1872-1944)]; G. van Breugel/H. 't]ong: 
Moderne heraldiek. Herwaardering voor middel
eeuwse wapenkunst?; M. Spruit: Familieboeken 
op verzoek. Nieuwe uitgavetechnieken voor ge
nealogische publicaties; M. van Rooijen: De familie 
Brandts Buys en de muziek van Bach; K. Kuiken: 
Verhalende en fantastische bronnen in de mid
deleeuwse genealogie [het geval Cammingha]; V. 
Sleebe: Gebonden aan de heer. Het lange voortbe
staan van de horigheid in Oost-Nederland [voor
beelden Wissinck, Siemerink]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 33e jg., 
nr. 1, maart 2009. J. van den Bergh: Kwartierstaat 
van Gerardus van den Bergh [1781 Waspik 1855, 
tr. ald. 1816 Petronella Smit; Van Bergen (te Dus
sen), Van den Broek, Neth, Bogaarts]; Verv. Be
graafregister Dussen [1760-62]; H. Harmsen: De 
familie Van Haaften uit Willemstad [18e-19e 
eeuw]; Idem: De familie Woets [oorspr. Wood, 
afk. uit Londen; 17e-begin 19e eeuw]; B. de Keijzer: 
Ervaring bij controle van (oudere) publicaties 
[de afstamming van Cornelis Claesz Elant (tr. 1. 

Klundert 1692 Catharina Leenderts Jongkint, tr. 
2. ald. 1728 Teuntje Jans Witbol) van Jan III van 
Polanen nader bekeken en van uitvoerige an
notatie voorzien]; P. Sanders: Brabanders vermeld 
in notarieel archief Rotterdam [Millenaar 1719-
1773]; Kwartierstaat van Leopold Adrianus Ver
helse (geb. Breda 1931; Verhelst (4 gen.), Mcrkics 

(2 gen.)]; Antw. Van Loon [te Dongen], Jenneke 
van Meteren [vermeld 1585, nat. dr. van Aert van 
Cuijck van Meteren]; Verv. Familie Verhoeven 
uitAltena. 

Geschiedenis van Ursem in een ringband (His
torische Kring Ursem; secr.: mw. L. Schilder-de 
Boer, Noorddijkerweg 66b, 1645 VG Ursem; hku 
q uicknet.nl; http://ursem.geschiedenisbank-
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nh.nl), 2008. H. van Doornum: Winkelen in Ursem 
en de verdwenen middenstand; Th. Hollenberg: De 
familie Jacob Jonker te Ursem [geb. Hensbroek 
1897 (exm. Langedijk), over!. Bergen Belsen 1945, 
tr. 1922 Hendrica Maria Vendel]; Dirk Dudink, 
deel 2 [1899-1977; herinneringen]; Tuinder in de 
Ursemmerpolder [Van Diepen]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (histver@ 
telez.nl), jg. 14, nr. 4, nov. 2008. In Memoriam 
D. Lodder; Oud Nieuws; W. van Velsen-Griffioen: 
Herman Pasman [schepen febr. 1795; schout mei 
1795]; De vlag van 's-Gravendeel; Verv. 's-Graven
deelse middenstand in de jaren '30 van de vorige 
eeuw(deeb). 

Die Haghe, jaarboek 2008. J.H. Furnée: 'Het ge
not der middenklasse'. Het nationale toneel in de 
Koninklijke Schouwburg, 1815-1870; J.P. Alzina: 
Ambassadeurs van Spanje in Den Haag [de eerste 
was Antoine de Brun (1648-54)]; R. vanLit: Eduard 
C. Houbolt, de eerste geschiedschrijver van Was
senaar [geb. Benthuizen 1869; exm. Le Feber]; J. 
van der Meer-Middelburg: De Vereeniging 'Kinder
voeding' in Den Haag, 1884-1934; P. van Capelle
veen: L.J.C. Boucher, uitgever in Den Haag; De 
Haagse fotografe Marianne Domisse [geb. Dalem 
1927, tr. 1959 Theo van der Nahmer (1917-1989), 
beeldhouwer]; Monumentenzorg in Den Haag in 
2007; Overleden Hagenaars in 2007 met In Me
moria van Victor Freijser, Lot van Baarsel, Leen
dert Jol, Sjoerd Schamhart, Hermance Schaep
man, Dick Hillenius; Nieuwe Haagse archieven 
in 2007 [o.a. Nederlands Dans Theater en Carel 
Birnie ca. 1930-ca. 2000, Baptisten Gemeente 
's-Gravenhage 1877-1980, Sociëteit Limburgia 
Hagensis 1914-ca. 1985, Families Thierry en Tim
mers]. 

Heemkundevereniging Roerstreek. jaarboek 
18 (1986). G. Venner: Een plan tot vereniging van 
gemeenten uit 1818; Het testament van Baron 
van Scherpenzeel Heusch [1872]; Termen uit 
de Limburgse blaasmuziekwereld; De rozen van 
Rozenhannes [Jean Augustinus Timmermans, 
g e b. Poste rholt 1850); De brandkasten.- en 111.achi

nefabriek vanJ.M. Giesbers en vennoten te Roer
mond (1845-1868); P. Geuskens: 'Minori Paerlen' 
een twistappel in de zeventiende eeuw [de erfenis 
van Johanna van Hillen wed. Willem van Mer
wijk, over!. 1624]; Drie zusjes Wolters in Melick 
158 jaar in het klooster [dochters van Henricus 
Wolters (1875) en Odilia Roumen, te St. Odiliën
berg]. 
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Historische Vereniging Texel. nr. 26, maart 1993. 
W. Keijser: Ruim vier en halve eeuw Texelse Doops
gezinde geschiedenis in vogelvlucht met wat jaar
tallen als stapstenen. Idem, nr. 27, juni 1993. K. de 
Jager(W.J. Kikkert: Water en land in Texels zuiden 
in de vroege Middeleeuwen; Th. Klaassen: Namen 
van huizen in Oudeschild; N. Huijsman: Texelse 
ansichten of prentbriefkaarten. Idem, nr. 28, sept. 
1993. J. T. Bremer: Het onderwijs op Texel 150 jaar 
geleden. Idem. nr. 29, dec. 1993. De staatsbossen; 
I. Maas/G. Dros: Klaas Min, de eerste boswachter 
op Texel [over!. Venray, tr. Bergen 1896 Trijntje 
Blankendaal]. 

Idem. nr. 30, maart 1994. Fragment uit een 
brief van Jan Simonsz. Zijm (geb. Westergeest 
1859, vertrok in 1889 naar Montevideo]. Idem, nr. 
31, juni 1994. De 'glazenwagen' van Jan Beumkes 
[geb. 1870, visser] . Idem, nr. 32, sept.1994. N. Huijs
man: Drankvergunningen van 1882 tot 1910. Idem, 
nr. 33, dec. 1994. C. Reij: Duinboeren in de vorige 
eeuw. 

Historisch geografisch tijdschrift, 26e jg. (2008), 
nr. 2. R. Rutte: Wording en vorm van de dorpen in 
de bedijkingen van Voorne-Putten en de Hoekse 
Waard (13e-17e eeuw);]. van Doesburg: Kennis over 
Nederlandse essenlandschappen en plaggendek
ken gebundeld;]. Tilstra: Makkum: van agrarische 
nederzetting tot toeristische trekpleister. 

Holland, 4oe jg. (2008), nr. 3. Themanummer 
(met cd): Muziek in Holland. Hierin o.a. Laatmid
deleeuwse muziek van Hollandse stedelingen; 
Geuzenliederen in Amsterdam, 1566-1578 [o.a. in 
bezit van Claes Overlander]; Concert Diligentia 
en het Haagse muziekleven in de 19de eeuw; Van 
operabioscoop tot bioscoopopera; The Beatles in 
Oud-IJmuiden; De Amsterdamse dood van Chet 
Baker (1988]. 

Idem. 4oe jg. (2008). Archeologische kroniek 
[o.a. Klooster Bethlehem te Hoorn; Dordrecht, 
Amnesty Internationalweg (middeleeuwse kerk
toren en kerkhof met 140 skeletten); Gouda, Ra
oul Wallenbergplantsoen (Jeruzalemkapel met 
graf en skelet van de stichter Gijsbert Willemsz 
Ra.et, over 1. 1511)]. 

De Kleine Meijerij, 59e jg. (2008), nr. 4. Sinter
klaas lééft in Oisterwijk; J. de Haan-Burghoorn: Het 
einde van de windmolens in Haaren (1883 ver
gunning verleend aan Cornelis Vermelis; 1930 
verkoop aan Harrie Roozen; molen van Jan van 
Loon, gebouwd in 1842]; Oisterwijks volkslied;]. 
van der Loo: De vier Udenhoutse vrouwen met een 
rijbewijs [vóór 1940; Cato Coppens (1906-1985), 
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Netty Brekelmans (1908-1993; exm. Daamen), 
Hans Schellen (1887-1957), Cor Brekelmans (1921-
2000; exm. Van Roessel)]; Th. van Herwijnen: Een 
verloren gegaan besnijdenis- en geboorteregister 
van deJ oodse gemeente van Oisterwijk uit de 18de 
eeuw/begin 19e eeuw [verbrand in 1810; Akten van 
bekendheid voor Vrederechter van Oisterwijk; 
In het geboorteregister van Baarle-Nassau 1812 
is opgenomen een verklaring van slager Meijer 
Hartog (44) over de geboortedata van zijn zeven 
kinderen; Inschrijvingen in andere plaatsen]. 

Kondschap (info@chcvollenhove.nl), 24e jg., 
nr. 4, dec. 2008.J. Mooijweer: Vollenhove: het land, 
het ambt en de stad [historisch overzicht]; Vol
lenhoofse woorden voor het menselijk lichaam; 
K. Boes: Kwartierstaat Piet Scheer [geb. Leeuwte 
1940; 6 gen.:-, Dekker (te Giethoorn), Klaver (te 
Wanneperveen), Slagter (idem)]. 

Kringblad (http://www.historischekringbem
mel.nl), volgnr. 51, jg. 18, nr. 2, mei 2008. J. Ver
burg: Van Strijd(hagen) naar Vrede(hagen). De 
familie Sloot vanaf 1925 in Bemmel (Theodoor 
Sloot tr. 1925 Reinira Maria Kraaijvanger (geb. 
Angerlo 1896); kwekerij (fruit en groente, later 
planten)]; G. Sommers: Man en paard noemen [het 
gezin van Engelbertus W. Roerdink en Hermina 
J. Balduk; tr. Doetinchem 1899]; Drumband ES
KA 50 jaar [foto]; Pierre Cuypers (* 1947) over Pierre 
Cuypers (1827-1921); Nieuws uit de krant van 100 
jaar geleden; H. Warsen: Een overspelige gravin in 
Bemmel (Steven Walraven graaf van Randwijck 
tr. Scheveningen 1764 Anna Margarita Elisabeth 
Coninck, vrouwe van Ritthem en Sint Pieters
damme, weduwe Jan van Borssele]. 

Idem. volgnr. 52, nr. 3, sept. 2008. D. Viergever: 
125 jaar Betuwe spoorweg; A. van Oijen-Brussen: 
Schooltandverzorging in de Over-Betuwe; Klas 6 
van de R.-K. Jongensschool in Bemmel uit 1952 
[foto]; Inter Kerkelijk Overleg Bemmel - Ressen 
en Haalderen; Algemeene Politieverordening der 
Gemeente Bemmel (1908]. 

Idem, volgnr. 53, jg. 19, nr. 1, jan. 2009. J. Ver
burg: Tap (Gerardus Th. Tap, geb. Haalderen 1891 
(cxm. Alofs), koetsier bij (later eigenaar van) stal
houderij J.J.R. Nas, tr. 1921 Maria Johanna Hol
leman]; Nieuws uit de krant van 100 jaar geleden; 
Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen; 
Sportclub Bemmel 6 - kampioen 1976 [foto]; A. 
van Oijen-Brussen: Scouting Bemmel; A. Stuart: Bu
rendag op het 'Grote Meer' in Ressen [boerderij; 
Van Meurs en Tijmens, 18e eeuw; Costermans 
en Mulder, 2oe eeuw]. 
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Krommenieër Kroniek (www.hgc-krommenie. 
nl), no. 52, dec. 2008. A. Dekker-Kriek: De Zeedui
vels [padvinders]; R. Wasscher: De familie Caro 
in Krommenie [verffabriek]; Wormerveer aan de 
Nauernasche vaart; Sport uit vroeger dagen; Mu
ziek van toen: Jaap Koeman [geb. 1929]; Van 'De 
volkswoning' tot 'Woonmij'; In Memoriam Evert 
Koning [1925-2008]; Herinneringen van Trientje 
Visser aan Krommeniedijk [Catharina, geb.1922]; 
Bollenteelt in Krommenie; De slagers [ aanv./corr.; 
Kloosterboer, Kuijt]. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort, jg. 
10, nr. 4, dec. 2008. Museumschatjes van kalligra
fie tot autonome kunst [nieuwsjaarswensen]; A. 

Eijk: Hapam Amersfoort [bedrijf in elektrische 
schakelapparatuur; opgericht in 1905 in Amster
dam door Cornelis Anderson en Peter van der 
Kluft]; Y. Tanke: Amersfoortse kolonisten in Zuid
west- Drenthe; J. Clarijs: Markante gebouwen in 
het Bergkwartier; A. Witte: Afscheid van Onze 
Lieve Vrouw ter Eem [www.archiefeemland.nl/ 
beeldbank/tentoonstelling]; F. Snieder: Waar is 
de Havikerstraat?; L.Jongen: Waar waren de wiven? 
[in de aantekeningen van Cornelis Volckenszoon 
1555-56; afwezig!]; Jan Hovy overleden [gemeen
tearchivaris 1956-1987]. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 36, nr. 
4, dec. 2008. J. W. Koten: DNA en Genealogie: een 
nieuwe dimensie aan het familieonderzoek; H.J. 
van Laer: De families van Laer (Nederland) en 
Van Laer (Frankrijk en België); de verwantschap? 
[stamreeksen, indirecte bewijzen; deelname aan 
het DNA-project]; W: Nolten: Verongelukte mijn
werkers te Eygelshoven 1903-1972 [genealogische 
gegevens]. 

Naamkunde. 36e jg. (2005-2006) [2008]. Vroege 
veldnamen in Voorst. Analyse van de naamge
ving in de periode 770-1500; Het onderzoek naar 
veldnamen in Fryslan; Toponiemen in de Baro
nie van Breda; Verzameling en vaststelling van 
de spelling van aardrijkskundige namen in Ne
derland; Namen op topografische kaarten; Welke 
eisen stelt de historische geografie aan de digi

talisering van toponiemen?; Digitalisering van 
microtoponiemen; De invloed van ontbossing op 
de toponymie van Nederlands Limburg en naaste 
omgeving; Het Aduatuca- of Atuatuca-probleem 
[de plaats waar de Eburonen in 54 voor Chr. de Ro
meinen versloegen]; Betuwe en Hessen, Bataven 
en Chatten; Over een oud Vlaams toponiem en het 
heet het Heet; Het toponymisch element dolder/ 
dulder. 
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De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxv, no. 6, dec. 
2008.J.F.Jacobs m.m. v. G. L. van Eendenburg, P. Flippo 
en F. Kwekel: Het geslacht 's Gravesande te Delft, 
zijn herkomst en zijn wapen (gevierendeeld, 
1 en 4 Henegouwen, 2 en 3 Holland) [16e-begin 
17e eeuw]; P.M. Kernkamp: Van Puffvliet (Delft), 
Van Puffliet (Utrecht) en aanverwanten, ca. 1500-
1670; K. Zijlstra: Twee keer tussen wal en schip. De 
levensloop van Laurens Leenderts van Heems
kerck, kapitein in dienst van de Hollandse, En
gelse en Franse oorlogsvloot, 1632-1699; A.R.Ph. 
Boddaert: Ontneming van adellijke predikaten; 
R.E.O. Ekkart: Portretten door Johannes Ver
spronck in meervoud [van Willem Buys (1644) 
enJosias van Herrewijn (1635)]; Verv. Familiekro
niek herkomstig uit Duitsland. 

Nederland's Patriciaat (Centraal Bureau voor 
Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag; 
http://www.cbg.nl), 88e jg. (2007/'08). Twee van 
de acht behandelde families werden nog niet eer
der in NP opgenomen en zes langer dan 25 jaar ge
leden. Bijleveld. Van Eijk Bijleveld [Bilefeldt te 
Lienen/Westfalen; 16e-17e eeuw; te Leiden v.a. 17e 
eeuw]; De Flines. Van Orsoy de Flines [te Wattre
los, 16e-begin 17e eeuw; te Antwerpen (2e helft 16e 
eeuw), Amsterdam]; Tielenius Kruijthoff. Tile
nius Kruythoff [Krauthofen te Uerdingen (bij 
Krefeld), te Meurs (begin 17e eeuw); ds. Theodo
rus Kruijthoff tr. Nijmegen 1689 Agnete Tiele
nius]; Mathijsen. Mathysen [oudst bekende: Ma
thijs Gerts tr. Moergestel 1648 Margaretha Pee
ters]; De Mol van Otterlo [oudst bekende: Hen
riek Melisz, mr. rademaker te Woudenberg, over!. 
1671/75; achterkleinzoon Willem van Otterloo 
tr. Amsterdam 1740 Pieternella de Mol]; Doude 
van Troostwijk. Van Troostwijk [oorspr. Tros
terick, Van Troostrijk te Beesd, 17e eeuw; gen. V. 
Adrianus Paets van Troostwijk tr. (2) Amsterdam 
1781 Catharine Maria Doude; hun kleindochter 
Cornelia Antoinetta Doude van Troostwijk tr. (1) 
Amsterdam 1836 Eliza Th. van Beusekom; hun 
zoon Willem Isaäc kreeg in 1860 vergunning 
zijn familienaam Van Beusekom te wijzigen in 
die van zijn moeder]; Van Vloten. Van Bommel 
van Vloten . Van Braan.1. van Vloten . Gaaikcma van 

Vloten. Stael van Holstein van Vloten [Meindert 
Cornelisz van der Haer (later Van Vloten), tim
merman te Utrecht, tr. ald. 1610 Marrichen Sweers 
van Roijhoff]; Van Wageningen. Noëls van 
Wageningen. Van Driel van Wageningen [oudst 
bekende: Jan Gerritsz, over!. Dordrecht 1580, tr. 
Truyke Hendricksdr.]. 
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Numaga, jaarboek, jg. LV (2008). In Memo
riam Arend V.M. Hubrecht (1924-2008); H. van 
Enckevort/E. Heirbaut: Vuur over Oppidum Bata
vorum. De eerste Nijmeegse stadsbrand;]. Geurts: 
'Een geweldige opschudding'. De plooierijen te 
Nijmegen (1702-1705): revolutie of restauratie?; 
]. Rosendaal: Theo Dobbe en de Nijmeegse Knok
ploeg. Gewapend verzet in de Tweede Wereldoor
log; Th. Lucassen/].Janssen: 'Weg met Iwan'. Rellen 
en ander rumoer rond de Nijmeegse CPN (1946-
1958); A. Bruis: De Pierson: een volksopstand om 
een 'garage die niemand wil'; A. Lansink: De ga
rage die niemand meer wilde. Een terugblik van 
binnenuit op de Zeigelhofaffaire; Recente aan
winsten van het Regionaal Archief Nijmegen: Par
ticuliere archieven en collecties: o.a. Archief van 
het Nonnenklooster Maria Magdalena, 1250-1562, 
Aantekeningen op de gereformeerde kerkorde 
door Johannes Smetius sr., 1644, Archief van de 
plaatselijke garnizoenscommandant van de ves
ting Nijmegen, 1829-1845, Website Begraafplaats 
Daalseweg Nijmegen, 1885-2008, Fotoalbum van 
verzekeringsagent Lambertus van Kuijk (1891), 
Fotoalbum van NV schoenfabriek Robinson 
( 1930-34 ); Kroniek van Nij me gen over 2007. 

Ons genealogisch Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Pro
metheus (www.alevo.nl), 16e jg., nr. 6, nov.-dec. 
2008.]W. Koten: Genealogie - heden en morgen ( 2 ). 
Een blik op de toekomst; B. van der Wulp: Papier 
met een zwart randje [het weeskamerarchief van 
Delft beschreven in een inventaris; www.delft. 
nl/archief]; H.M. Lups: Familienamen en genealo
gie; Beroepen van vroeger (schout-schulper); K.]. 
Slijkerman: Het geslacht Oosterman in de Hoek
sche Waard (1) [oudst bekende: Willem Bastiaensz 
Snijder alias Oosterman, uit het Land van der 
Marck, tr. Heinenoord 1641 Sijken Wouters]; ]W. 

nus g.eu.ealngiscq 
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Koten: Grootmoeder en grootvader; M. Tielemans: 
Familieband.nl: leuke aanvulling op genealogie; 
Forensische genealogie nu een feit; Nog meer 
DNA-nieuws vanuit Leiden; H.M. Lups: Wat zet
ten we in een familiegeschiedenis? 

Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl), no. 606, 
63e jg., dec. 2008. K.]. Slijkerman: De oudste naam
dragers Esseboom in de Hoeksche Waard [16e-
18e eeuw]; P. van der Hoeven: 10e Penning Vrijen ban 
1543 [transcriptie]; Aanv./corr. Baes, Soetman, In 
'tVelt, Hoogewerff, Van derVliet,Jongebroer. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derij onderzoek, jg. 25, nr. 4, 4e kw. 2008. A.W.A. 
Bruins: Boerderij Het Dijkstuk te Oud-Zevenaar 
[gebouwd in 1726 door Herman Tönnesen, tot 
1994 in bezit van de familie Teunissen]; Verv. Pa
renteel Hendrik Egberts Korenblek (alias) Pijpe
rije [Rosse!, Ten Have, Korenblik, Rietveld, Ever
wennink, Blikman, Ruiterkamp, Hazewinkel, 
Brummelman]; Verv. Barchemse erven tussen 
1400 en 1600. Deel 2: De Vroet en de verdwenen 
boerderijen het Kloot en Nijenhuis [Hunteler, 
Lonnemans, Boschman/Busman]; H.J. Tiessink: 
Kwartierstaat Robert Tiessink [geb. Doetinchem 
1976; -, Teutert, Nijenhuis (te Laren), Bokhorst, 
Klein Leunk, Sleumer, Bosman) te Geesteren, 
Borculo), Hondorp]; Verv. Vroege generaties Van 
Alst; Verv. Kwst. Kolkman; Aanv. o.a. Mellink, 
Korenblik, Wagenvoort. 

Oud-Dordrecht (www.oud-dordrecht.dordt. 
nl), 26e jg. (2008), nr. 2. M.]. Platt-de Kiewit: Tus
sen huis en school (1925-1931); Tentoonstelling 
'Groeiend Dordrecht' (1); K. Weltevrede: Dordrecht 
aan de canon?! Overwegingen bij het verantwoord 
opstellen van de DorDrechtse Canon; Ch.Jeurgens: 
De canon en onze veranderende omgang met het 
verleden. Waar blijft de Dordtse canon?; R. van 
Blok/and-Visser: De heren Van Halewijn en de han
del in suiker en slaven in de 17e en 18e eeuw; H. 
Bek: 150 jaar Meterfabriek [opgericht in 1858; Joh. 
Marinus v.d. Made, steenbakker te Brakel, gasfa
brikant, civil-ingenieur, en Jan van Breda Sr.]; E. 
van Dooremalen: Drika van Nes: kindermeisje en 
schildersmodel voor buitenlandse kunstenaars; 
C. van der Esch: De Thuredrith, het 'Dordtsche pro
bleem'; Dordts leer uit de late middeleeuwen; L. 
Megens/fh. Megens-van der Westen: Houttuinen 36, 
de behangselschilderijen (gemaakt door de broers 
Abraham en Jacob van Strij, zoons van Leendert 
(1728-1798) in opdracht van Arnold van Poeliën]; 
A. Balm!]. W. Boezeman: Bakkerij Van Herk, het 
oudste bedrijf van Dordrecht? [aan het Blauw-
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poortsplein; bakkers: Boet (1708-56), Degens 
(1756-93), Kuipers (1793-1833-1846), Kaptijn (1846-
58), Papenhuijzen (1858-66), Van Ameijde (1866-
1904), Papenhuijzen (1904-1928-1931), Van Herk 
(1931-2008)]; E. Groeneboom-Draai: Margaretha 
Mels: 'Twede Parel' van Dordrecht (1) (dichteres, 
musicienne, overl. 1682; familie en levensloop]. 

Idem. 2008, nr. 3. R. Haan: Limieten, bolba
kens en molenstenen (1560; waterscheiders op 
zoek naar de grens tussen bezittingen van de 
Hollandse graven en de graven van Nassau]; B. 
Blijdensteijn: Bran[d]stoffenhandel Van Andel 150 
jaar (interview met B.J. van Andel]; C. van der Esch: 
De verdwenen tiendschuur van het Huis te Mer
wede; H.A. van Duinen: Huis te Merwede in ver
val; E. van Dooremolen: De steenhouwerij en mar
merzagerij van A.P. Schotel Gzn 1865-1917 (Gillis 
Schotel, ged. Dordrecht 1805 (exm. Noteman), 
tr. 1829 Sophia P. Legrom]; Verv. Margaretha 
Mels (bevriend met François van Hoogstraten 
(1632-1696, uitgever, schrijver]; A. Balm-Kok: Het 
geboortehuis van Reinier Goudsbergen [geb. 
1744; eigenaren/bewoners de broers Jean en Mat
thijs Paijen (Paian), Haagse kunstschilders (1657), 
Matthijs' weduwe Cornelia van Stabroek (overl. 
1725) hertrouwde de landmeter Abel de Vries; 
1751: Christiaan Goudsbergen]; H. Stroosma: Wie 
is toch die man die 'het behang' in de trouwzaal 
van het stadhuis heeft gemaakt? (Reinier W. Ken
nedy, 1881-1960]. 

Oud Utrecht, 81e jg., nr. 6, dec. 2008. Thema: 
Utrecht in de Eerste Wereldoorlog. R. Stoel: Een 
stad in staat van oorlog. Utrecht tijdens de eerste 
oorlogsmaanden; F. Tuinstra: Utrecht soldaten
stad; Fort Honswijk: impressie van een mobilisa
tie; M. van Lieshout: Nazaten van Belgische vluch
telingen op zoek naar hun geschiedenis; A. van der 
Velden: Gemeentevis en regeringsvarkens. Voed
selvoorziening in Utrecht 1914-1918; Plaatsen van 
herinnering aan de eerste Wereldoorlog 1, 2 en 3; 
L. Dorsman: Oorlog en wetenschap. De Utrechtse 
universiteit in de periode 1914-1918; Belgische sol
daten aan de slag bij Demka; M. C. van Oudheusden: 
Rik Wouters (1882-1916) en Kamp Zeist; F. Rikhof 
De bc:schcrmin.g van het Utrechtse Rijks- en Ge

meentearchief tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Idem. 82e jg., nr. 1, febr. 2009. A. van Liempt: Fe

bruari 1941: ook Utrecht staakte;]. van der Meulen: 
De Utrechtse Brood- en Meelfabriek Het Anker 
[1864; directeuren D. van Zijdveld (overl. 1886) 
en H.J. van de Poll]; H. Buiter: Serie van Utrechtse 
wijkboeken voltooid; F. Eggink: Catharina van 
Rennes (1858-1940): componiste en gematigd fe
ministe. 
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' t Periodiekske (Valkenswaard), jg.16 (2002), nrs. 
1, jan. t/m 6, dec. W. Senders: Familie Bijnen [valke
niers te Waalre, Valkenswaard; 16e-18e eeuw] (nrs. 
1 t/m 4); Johannes Wilhelmus Peels. Valkenier bij 
Prins Trautmansdorff [geb. Valkenswaard 1824; 
exm. Feyen] (nr. 6). 

Idem, jg.17 ( 2003 ), nrs. 1, maart t/m 3, dec.Naam
lijst voor den telefoondienst (1915; twaalf abonnees 
in Valkenswaard] (nr. 1); Beknopte geschiedenis 
van de abdij van Postel (nr. 2); De Venbergse Mo
len te Valkenswaard [notities vanJ. Tilburghs pr.] 
(nr. 2); Adriaan Mollen [valkenier bij de Falconers 
Club enz., geb. Valkenswaard 1814; exm. Van Stra
tum] (nr. 3); Paul Mollen [valkenier, geb. 1821, broer 
van Adriaan] (nr. 3);]. Peels-Mollen: Een klein stukje 
familiegeschiedenis (Mollen] (nr. 3). 

Idem, mei 2004. E. Wetzer: De Bouwactiviteiten 
van Valkenhof tussen 1988-2002. Idem, okt. 2004. 
Goed gebekt in eigen dialect. Idem. jan. 2005. E. 
Wetzer: Veranderingen in de zorg. Valkenhof tus
sen 1988-2002. 

De Reggesproake (Historische Vereniging Nij
verdal), jg. 10 (2002), nrs. 1-4. Op 't oale karkhof 
(Bouwmeester, Thomeeze, Ninaber, Kluvers, 
Middendorp] (in 1); Enkele aspecten uit het leven 
van Godfried en Hendrik Salomon (1838-1911 resp. 
1868-1918] (in 3); De geschiedenis van het trans
portbedrijf G.J.G. Praas 1923-1961; De marke Hel
lendoorn (project transcriptie markeboeken] (in4). 

Idem, jg. 11 (2003), nrs. 1-4. Begrafenisrituelen 
in en rond Hellendoorn (in 2); De geschiedenis 
van de Havezate Eversberg (Van Heerdt; 17e-2oe 
eeuw] (in 3); Een geneesheer in Hellendoorn [W.A. 
te Wechel] (in 4). 

Idem, jg. 12, nr. 1, jan. 2004. Enkele processen
verbaal uit de periode 1940-1945; Grafkelder Van 
Heerdt tot Evers berg. 

Het Schokker Erf (secr.: mw. E. Koek, Peseta 41, 
8253 ER Dronten; contr. min.€ 15,50 p.j.; www. 
schokkervereniging.nl), nr. 70, jan. 2009. H. Sei
del: Met een ducaat en een dubbeltje (1). Levens
schets van Eberhard Philip Seidel (1728-1814) 
[eerder gepubliceerd in de Kamper Almanak 
1966/1967]; B. Klappe: Schelden doet geen zeer 

[scheldpartijen door Hendrika Jansen en haar 
man Hendrik Willems Koridon; 1850]; W. Veer: 
Pastoor Ter Schouw (1856-59]; De fotogalerij: Jo
seph Mastenbroek [1854-1942 (exm. Buter), tr. 
Zwartsluis 1877 Aaltje van der Plas]; De Bataafse 
revolutie op Ens (3); B. Klappe: Niet aan de storm 
van het noodlot overgelaten [reddingen door Em
meloorders van door ijsgang in problemen geko
men schepen; 1821]. 
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Scoronlo (Schoorl), nr. 33, dec. 2008. P. Glas: Pet
temer- en Hargerpolder [ontstaansgeschiedenis]; 
Stichting Behoud Historisch Landschap. Bergen 
- Egmond - Schoorl [een kennismaking]; Piet 
Kootstra [88; interview]; E.A. van Dijk: Joodse 
vluchtelingen in Schoorl. 

Seijst (www.zeist-historie.nl), 2008-IV. Verv. 
Buitenplaats Weltevreden aan de Utrechtseweg 
[eigenaren/bewoners rond 1815 Van Bern - Van 
Mariënhoff; namen van personeelsleden 19e 
eeuw]; B.H.J.N. Kooij: Architect Theodorus Mol
kenboer (1796-1863) en het v.m. St. Josephkerkje 
in Zeist [geb. Rijnsaterswoude (exm. Van der 
Valk), tr. Oegstgeest 1822 Mathilde Kaag] . 

De Sneuper (www.angelfire.com/vt/sneuper), 
volgnr. 90, 22e jg., nr. 4, okt. 2008. Thema: Vlas
teelt en linnen weversfamilies in Noordoost Fries
land. G.Herrema: Vlasteelt in Noordoost Friesland 
[studie; belangrijke bron van werk en inkomen, 
bestrijding werkeloosheid, verenigingen, mecha
nisering enz.]; G. Bary: Enkele aspecten van een 
beroepsgroep. Inleiding; H. Kloosterman-Combs: De 
sociale en economische positie van linnenwevers 
in Noordoost Friesland; Idem: Wevers bij gerech
telijke zaken [Sjeuke Hendriks (1776), Antje van 
Geiske (1779; nat. dr. van Geiske Geerts)]; Inven
tarisatie van R.K. Duitse familienamen in lin
nenweversfamilies, die naar Noordoost Friesland 
zijn getrokken (ca.1760 - ca. 1850); Drie fragmen
ten uit genealogieën van linnenweversfamilies 
van Westfaalse oorsprong, die zich vestigden in 
Noordoost Friesland; P. Rouing: Fragment uit ge
nealogie Hendrik Harmes (Holtewes) (ca. 1750-
1799) [ook: Holtevis, Holtevers; afk. van Wet
tringen]; r. Westerhof. Fragment uit genealogie 
Johannes Franciscus Holman (1786-1836) [afk. 
van Freckenhorst; geknot parenteel met Schof
felmeer en Pijper]; N. Beckers: Fragment uit gene
alogie van de linnenweversfamilie Becker(s) [afk. 
van Al( t)stätte; te Driesum]. 

Steengoed (Utrechts Monumentenfonds), nr. 47, 
nov. 2008. S. den Daas: De Sluetel, een huijsinge 
wesende twee woningen. Nieuwe Gracht 38 en 40 

[rond 1365 is de grond in bezit van drie zusters 
Van Wyert; bouw- en bewoningsgeschiedenis. 
Bijlage 3: Overzicht eigenaren en huurders, o.a. 
Van Voird, Hijsinck, Van Spaerenwoude (1594), 
Van Schayck (1621), Van Ewijk (1668), Nijpoort 
(1711), De Perponcher (1803), Farncomle Sanders 
(1868), Caro (1897)]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl), 
nr. 106, jg. 27, sept. 2008. G. Lantinga: Weststel
lingwerf monumentaal (18). Het Grietenijhuis 
van Weststellingwerf [architect E. de Graaf; 1835; 
aannemer Klaas Eisinga]; Kroniek van Weststel
lingwerf (5) [1811-1854]; Armenzorg in het ver
leden (slot); M. Jongsma: Parenteel Anne Jans de 
Groot (1) [geb. Wolvega 1814 (exm. Baron), tr. 1835 
Sjoukjen Wouters de Vries]. 

Traditie (www.volkscultuur.nl), jg. 14, nr. 
3, najaar 2008. Kaas van de boerderij; Ging Be
rend Botje echt naar Zuidlaren?; Kraamvrou
wenkoorts; Pay-Uun Hiu [redacteur Volkskrant, 
kookrubriek]; Chocoladeletter; Overlijden en be
graven in West-Friesland. 

Idem, nr. 4, winter 2008. Dynamische tradities; 
'Zuudlaordermaark'; Holambra [in Brazilië]; Het 
vrouwenputje van Baarsdorp; Herinneringen 
[van Andreas Schelfhout aan een circusjeugd]; 
De atlas Zeden & Gewoonten van het KOG. 

Urker Volksleven. 35e jg., nr. 5, dec. 2008. Turf. 
steenkool en water [fotoverhaal over brandstof. 
pompen. bakken en de was over de straat toen Urk 
nog autoloos was]. 

Idem. nr. 6, dec. 2008. As passagier in de ijsvlet. 
Winter op het IJsselmeer; Hoe liep het af met de 
zieke Urker, en wie was hij? [Louwe van Dok
kum. geb. 1877 (exm. Post), tr. 1907 Albertje de 
Boer(exm.Nentjes)]. 

Veluwse Geslachten (www. veluwsegeslachten. 
nl), jg. 34 (2009), nr. 1. A.J. van de Pol: De kwaliteit 
van genealogische publicaties [de kwartierstaat 
Veldman, deel 2 in VG 3/2008, getoetst]; W. van 
de Weerd: Ouders toch gevonden [van Ernst Cor
nelissen. geb. Veenendaal. tr. Ede 1730 Marijtje 
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Jansen; nakomelingen heten Van de Weert/Van 
de Weerd]; Idem: Een genealogie Van de Weerd(t) 
[17e-19e eeuw]; Parenteel van Hendrik Eckberg 
(deel 2) [Van Silvold, Van Silwoud,Van Silfhout, 
Van Zilfhout, Zelfhout; geknot parenteel]; A.J. 
van de Pol: Een hele lange zoektocht [naar Renko á 
Grafstede, geref. predikant in Voorthuizen 1741-
64; ged. Bockhorn 1709, tr. Groningen 1741 Geer
tje Krijns; nageslacht]; B. Vrijhof Herinneringen 
aan oom Eibert. Eibert den Herder 1876-1950. 
Industrieel te Harderwijk. 

Waver 't Vjenne (www.oudvriezenveen.nl), nr. 
24(2008).DewaarheidoverSintNicolaas;G. Tijhof 
De Olymolen van Vriezenveen; A. Idzinga: Stam
boom overzichten van Johannes Lemans in His
torisch Museum Vriezenveen [1926-1999, tr. 1955 
Berendina Schipper (geb.1927; exm. Bramer); te
kende circa 60 stambomen, o.a. Le( e)mans en Ab
bink]; Verv. Dagboek van Herman Jansen [1941-
42]; Historische Kring Vasse HanderHezingen. 

Zeeuws Archief Nieuws, nr. 41, maart 2009. Trots 
op 200-jarige bestaan Wilhelmina polder; Zes mil
joen gegevens over verre verwanten op Zeeuwen 
Gezocht; Nieuw in Zeeuwen Gezocht: Knappe kop
pen [leerlingen van de Latijnse School en Gymna
sium te Middelburg, 1629-1905]; Onderzoek naar 
Britse bemanning van Nederlandse oorlogssche
pen in Gouden Eeuw [in bijlagen bij de rekenin
gen van de Rekenkamer Zeeland; onderzoek in 
de monsterrollen: het aantal buitenlanders vari
eerde van 15 tot 37 procent; 4 tot 19 procent had de 
Britse nationaliteit]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 8, nr. 1, maart 2009. Gevel
ornamenten stadhuis geïdentificeerd. Middel
burgse slangen en de koophandel; Terneuzen 
ontmaskerd als onontdekte parel! [inventarisatie 
monumentenlijst]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Bulletin van de afdeling Achterhoek en Liemers. 
17e jg. nr. 1, febr. 2009. J. van Ditshuizen jr: Drie 
generaties voorouders van Jan van Ditshuizen, 
sr [1884 Arnhem 1963; - , Bartels (te Hulhuizen), 
Van Sadelhoff(te Rheden), Daams (te Millingen)]; 
E. Wijers: Nog eens Aldfaer; W. Hollander: Zouaven 
uit de Liemers en Doesburg [17 personen]; Van het 
net geplukt (5). 
!¼Q (Rotterdam e.o.), jg. 23, no. 1, voorjaar 2009. 
R.K. Vennik: De Colonia - een familie van Rot
terdamse kunstschilders in de 17e eeuw [afk. van 
Antwerpen]. 
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~(Zuid-Limburg),jg.12, nr.1, febr. 2009.A. 
Plasier: Eiland in de Maas [inleiding geschiedenis 
Stevensweert en Ohé en Laak]; De familienamen 
van mijn acht overgrootouders (IV) [contact-ru
briek]; S. Vrancken: Kwartierstaat Steens/Steijns -
Pluis: een begin [Andreas Steens (ged. Hulsberg 
1788); Steijns, Schaepen, Gelders, Smitsmans, 
-, Van Aubel, Perebooms, Luijten]; Vastlopers 
[Vlecken, Schoenmakers (te Ulestraten), Schnak
kers; Stoop/Staub]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
41, jg. 11, maart 2009. Th. van Herwijnen: Huiber
dina van Wanrooij [geb. Loon op Zand 1827 ( exm. 
Damen) huwde driemaal en overleed tweemaal; 
mogelijk ging haar zus Anna verder door het le
ven met eveneens de naam Huiberdina]; Op zoek 
naar een militair in de Bataafs Franse tijd [verslag 
van een lezing door S. Lems]; Sj. Trommelen: Stich
ting Historisch Erfgoed Veldhoven [heemkunde
kring; http://www.shev.dse.nl]; Verv. Kwst. Ma
rinus van den Akker (slot); Verv. Veldtocht naar 
Leipzig (12). 
Hollands Noorderkwartier, afl. 77, jg. 23, nr.1, 
maart 2009. M. Luken-Sluis: De familie Telleman 
uit de kuststreek van Noord-Holland (1) [verslag 
onderzoek; oudst bekende: Bernhard Tellman tr. 
Aschendorf 1696 Anna Herbers Pott; hun zoon 
Aldert Tel(le)man werd aldaar in 1715 gedoopt als 
Eilard (tr. Schoorl 1748)]; S. Wegereef Digitalise
ring van genealogische bronnen bij het Regionaal 
Archief Alkmaar- Een stand van zaken [www.ar
chiefalkmaar.nl; de samenwerking met de Digi
tale Stamboom is stopgezet. De gegevens hieruit 
en de Gezinskaarten zijn geïntegreerd in Memorix 
Genealogie. Gewerkt wordt o.a. aan de gezins- en 
dienstbodenkaarten van Den Helder 1917-1940]; 
G. Kramer-Koe/man: Kwartierstaat Margaretha 
Kuijl [1887-1981, tr. Beverwijk 1909 Johannes 
Koelman; 6 gen.: - , Veenboer, Castricum, Bra
kenhof~; W. en A. Kramer: Het zoekgeraakte zwar
te schaap. Speurtocht naar Dirk Kramer, zoon 
van Paulus Jans en Tetje Tjepkes [ged. Enkhuizen 
1785; zijn leven als militair]; Verv. Op zoek naar 
Pieter Frederiksz Smit. 
Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 51, 16e jg., 
no. 1, 11.1.aart 2009. Stichting F a1nilie Ge1neenschap 

Ter Laeck [nadere kennismaking; Terlaak, Van/ 
De/Te Laak, enz.]. 
Kempen- en Peelland, jg. 17, nr. 1, maart 2009. 
oorlogsleed in Liempde [1673; Elisabeth Jan Jan 
(Baaijens) weduwe van Niclaes Anthonis (tr. 
1650)]; T. van Gestel: Zij, die temidden van ons 
wonen. Protestanten in Valkenswaard, Waalre en 
Bergeijk. Een populatiegenealogische verken-
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ning in de praktijk; J. Boerdijk: Nieuwe vaktermen 
genealogie toegevoegd. 
Koggenland. jg. 24. 2009/1. Verv. Parenteel van 
Maarten Sjouke de Vries (II) [met o.a. Jonker. 
Bergman, Höhne-Sparborth. Van Groeningen. 
Schoenaers]. 
Kwartier van Nijmegen. jg. 18, nr. 1. febr. 2009. 
Henk Rullmann [geb. Den Haag 1946 ( exm. Teu
nis), sinds 1985 verbonden aan het Nijmeegs ar
chief; interview] . Het portret van de familie Teu
nis - Post [ca. 1914]. Kwartierstaat (6 gen.) van 
Hendrik Jan Teunis Rullmann [archivaris;-. De 
Rooij, Teunis (te Vriezenveen). Steenmeijer; drie 
kwartieren Berkho~; W. Eijkman/A. Elbertse: Janna 
Janssen Kersten stuitte het huwelijk van Jan Jan
sen Geurts met Hermina Driessen [Nijmegen 
1793]. 
West Noord-Brabant. jg. 19, nr. 1. maart 2009. R. 
Bolders: Jacobus Gerardi Bolders [fragment Bol
ders te Kalmthout; 17e-18e eeuw]; H. Collignon: 
Een portret van Anthonius Franciscus Elshout 
[geb. Breda 1927]; Verv. Kwst. Elshout; A. van Meer: 
Ossendrecht en Huijbergen dorpen in de zuid
westhoek van Brabant; F. Buijs: Fragment Van 
Gurp. Van Gorp, Van Geurp [te Ginneken, Prin
cenhagen; 17e-18e eeuw]; H. Collignon: Het organi
seren van een familiereünie. 
Zaanstreek-Waterland. afl. 76, 20e jg., maart 
2009. P.H. Heere: In memoriam Margot Mole
naar-Valk (1933-2009); P.K. Keijzer: Kwartierstaat 
van Pieter Klaas Keijzer [geb. Amsterdam 1935; 
Keijzer (te Oostzaan), Lust, Wals, Slinger]; I. 
Klaassen: Kwartierstaat van Irma Klaassen [geb. 
Oostzaan 1969; 5 gen.: -, Zoutendijk, Mol (te 
Zaandam). Onrust]; H.J. Zwart: Isaac Balk, een 
Monnickendamse dominee [werd student te Har
derwijk 1652, tr. ca. 1657 Suzanne Hattemius; 
een graf en een begraafboek gaven duidelijkheid 
over haar vader Albertus Hattemius (begr. Mon
nickendam 1679); herkomst Isaac]. Parenteel Al
bert Messelers (later Hattemius) [eind 16e-begin 
18e eeuw];J. Bus: Kwartierstaat van Adriaantje van 
der Giessen [geb. Stormpolder {Krimpen a.d. IJs
sel) 1802, tr. ald. 1823 Pieter Lucasz Luijten; -, 
Van der Kuil, Van den Hoek, Hoogendijk];J. van 
Kuier ; vernoemd naar grootmoeder Anna Lucia 
Catharina [A.L.C. Joosten (geb. Beemster 1950) 
➔ Eggers ➔ Hillebrand (te Kampen) ➔ Linde
boom (tr. Amsterdam 1768)]; B. Koene: De iden
tificatie van een Zaanse woudloper [die in 1682 
dagboeknotities maakte; Gerrit Dirksz Schagen, 
tweede zoon van Dirk Gerrits Gijsen]; J.G. Voort
man: Uit Duitse Bron [Ev.-Luth. dopen te Bippen, 
1829-56]. 
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Uit Familiebladen: 
Beiträge zur Geschichte der Familien Lampe und 
verwandter Familien. Heft 171, 95. Jg., Nr. 23, Dez. 
2008. Die Stammbaumlinie der Familien Walter 
Lampe und Wolfgang Alfred Lampe [geb. 1874 
resp. 1895 .;. Conrad Lampe, wonende 1679 te 
Hachen]; Der Name 'Lampe' in Verbindung met 
der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, Di
amanten und dem Ort Lüderitz/Lüderitzbucht. 
De Booij Bode. nr. 14, mei 2008; nr. 15, sept. 2008. 
Marie Nierop (1925-1998) en het toneel; nr. 16, 
nov. 2008. Booyen op de Bühne (2); Oefening 
Kweekt Kunst [ toneelvereniging]; Aantekeningen 
bakker Jacob Hop (1889-1977) Spijkerboor. 
Bij Uitstek. jg. 8, nr. 3, dec. 2008. Kroniek van het 
gezinA. M. Heijstek-G. van 'tVerlaat (1) [ tr.1935 ]; 
Heel- en vroedmeester [Adriaan Heijstek, geb. 
Middelburg 1809]; Heijstekken in Nederlands
Indië(3). 
De Dobbelbeker. 38e jg., nr. 4, okt. 2008. Gedeelte 
van Tak 58, Brugge [fragment Dobbelaere te Oede
lem en Brugge; 19e-20e eeuw]; Lijst van stamboom
takkenDobbelaere, Dobbelaar, De Dobbel eer enz. 
De Drudenvoet (Klapwijk), 17e jg., nr. 2, aug. 
2008; nr. 3, dec. 2008. Een trouweloze kinderver
later [Jan Pietersz van Kleef, 1682 te Lier en 't 
Wout, tr. Neeltje van der Stout, schoonzus van 
Gerrit Ariensz Clapwijck]. 
De Engelen brug. nr. 22, jg. 10, aug. 2008. De hui
zen Engelen burg (13); Uit het archief [brief (1937) 
van Johanna de Korte, geh. met Gerhardus C. van 
Engelenburg]. 
Familieblad Sparreboom. jg. 19, afl. 2, dec. 2008. 
Sparreboom - Groningse tak: Genealogie van 
Johan Hindricks [zijn zoon Jacob Jans tr. Win
schoten 1618 Eppe Gerts; nageslacht voornamelijk 
te Oude en Nieuwe Pekela; eerste naamdrager: 
Harm Eijes Sparreboom tr. Oude Pekela 1798 Aal
tje Egberts Sterenborg]. 
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Familiekrant Stam Toosten. nr. 76,jg.19, 8-1-2009. 
Kwartierstaat [= stam reeks] Petronella J. M. }oos
ten [Roggel 1932 - Venlo 2008; c}, Mathias Joosten 
(1755-1797) tr. Nunhem 1782 Joanna Craenen]; 
Verv. Kwst. Sebastian Joosten [Pex, Sleven]; Verv. 
Parenteel van J ohannaJ oosten. 
Familiestichting Moret. nieuwsbrief 30, okt. 
2008. Genealogie [losse gegevens Moret o.a. te 
Breda en Bergen op Zoom; 17e eeuw]. 
Hamers Bulletin. jg. 25, nr. 1, jan.-febr. 2009. 
W.M.H. Brassé: Sporen van de Hoengen-stam 
(stam G) op een deurpost in Guttecoven; N.A . Ha
mers: De 'Einwhoneren' van het pand te Gutteco
ven [Gerard Hamers tr. ald. 1777 Mechtild van 
den Bergh weduwe Willem Crijns; Karel Hamers 
tr. 1801 Christina Cörvers; en latere bewoners 
Custers/Kusters. Leenders]; Stamreeks van Wi
nand Gerdi Hamers [geb. Sittard 1935 c}, Johan
nes Hamers tr. ca. 1650 Gertrudis Mols]; Gouden 
mijnwerktuigen en de mijnbeambte W.J. Hamers 
[1929-2000]; V.W. Breurkes: Aanvulling op 'Wie is 
Lemmen Hamers(* vóór 1600)'; N.A. Hamers: Het 
nichtje van de heilige pater Karel Houben [Hele
na Hamers, 1878-1958]; Tweede en derde afstam
mingsreeks van Charles M.H. Hensgens [o.a. via 
Schlechtriem, Huijnen/Heunen, Wijnen]; Bid
prentjes (26). 
Haselhoff Bulletin. 1/08. R. Hazelhoffi Een offi
cier in Napoleons leger keert terug uit Rusland 
[Johannes J.A. Lich (1784-1856), kleinzoon van 
Mettien Haselhof]. Idem. 2/08. Th. Rinsema: Waar 
een tijdschriftartikel toe kan leiden ... [Corjonda 
J.M. Hazelhoff(geb. Drachten 1855) tr. 1877 Durk 
Rinsema] . 
Helm-Nieuws. no. 97, 25e jg., nr. 1. winter 2008. 
Van der Helm in 1651 bij stichting Kaap de Goede 
Hoop [Pieter van der Helm]; De jongste VDH
vader is 17 jaar [Pieter van der Helm (1879-1908) tr. 
Rotterdam 1898 Geertrui de Bos; met stamreeks] . 
Herweijer Post. dec. 2008. Hoeve Dijkestee te 
Strijen [bewoners sinds 1922 Herweijer en Neele
man]; Stichting familie Herweijer nu ook digitaal 
[ www.familieherweijer.nl]. 
Huberiana. 23e jg., nr. 2, dec. 2008. De jeugdjaren 
van F.C.A. Huber [geb.1916; exm. Keuchenius]; 
'Rosendahl Hubcr' gedenks teen te Dro nrijp 
[o.a. Huber's met dubbele namen]. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert. 
56e jg., nr. 2, sept. 2008. Verbinding Hollandse 
en Drentse Kikkerttak; De Kikkertfoto en zijn 
verhaal; Verv. Hollandse tak. 

Idem. nr. 45, dec. 2008. Genealogisch onder
zoek. Speuren in de archieven van de Leeuwarder 
Courant [Idema, Iedema]; Corrie Idema-Goeree 
trouwde de Drentse en de Groningse tak aan elkaar. 
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Ouia Nominor Viromandua, nr. 27, 16e jg., juni 
2008. Eretekens in de familie Vermant; Geschie
denis van het 6de en 16de Linieregiment. Idem, 
nr. 28, dec. 2008. Verv. Eretekens [ze WO]. 
Ruychrock fragmentaria, 2008, nr. 3. Oud Naelt
wijcks archiefstuk [voogdijbenoeming kinderen 
Leendert Jansz Ruijgrok, testeerde 1804]. Idem. 
2008, nr. 4. Levensverhaal van Kees Ruigrok uit 
Canada [Cornelis Marinus, geb. Den Hoorn 1927; 
exm. Biemans]. 
Het Scheep(s)journaal, jg. 10, nr. 3, juli 2008; nr. 4, 
dec. 2008. De illustere nakomelingen van Judick 
Scheepbouwer [geb. Dordrecht 1816, tr. ald. 1830 
Matthijs Quispel, kunstschilder]. 
Turfkroniek, 15e jg., nr. 1, dec. 2008. Vroeger ... 
[het leven van Petrus Veelenturf en Leonarda 
Okkerse, tr. 1872]; Het gezin van Petrus Stepha
nus Velenturf en Anna Dijkman [tr. Rotterdam 
1920]. 
Tijdschrift van de familievereniging Van den 
Bempt. jg. 24, nr. 3, juli 2008; nr. 4, okt. 2008. Een 
fondatie van Joannes Baptista Vanden Bempt in 
de kerk van Neervelp anno 1860 [geb. 1786; met 
stamreeks]. Idem. jg. 25, nr. 1, jan.-maart 2009. 
G. Vandenbempt: Hoe opzoekingen rond Clara 
Sweerts (1668-1749), echtgenote van Albert Van
denbempt, leidde tot een correctie van de gepu
bliceerde stamboom van Servaes Sweerts, 'stam
vader' van de vijf geslachten van Hoegaarden [ Cla
ra tr. (1) Hoegaarden 1690 Franciscus Huybens, 
tr. (2) ald. 1710 Albertus H.D. vanden Bempde; 
Clara bleek een zuster i.p.v. een dochter van de 
zgn. stamvader; ouders: Henri Sweerts en Agnes 
Taverniers]. 
Van Helden & Heldinnen. No. 75, band III, 25e 
jg., juni 2008. Genealogie Van Helden [generatie 
IX; Hendrik van Helden (1741-1784) en zijn (klein) 
kinderen]. Idem. No. 76, 25e jg., dec. 2008. Verv. 
Genealogie Van Helden [20e eeuw]. 
Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 70, jg. 18 
(2008), nr. 4. H. Hes: Een raadsel opgelost [brieven 
van mw. Van Hilten-Serton, 1944/45]; Jacob Olie, 
een onverwacht vervolg [met stamreeks (beknop
te gegevens)]. Idem. Speciale uitgave, blad 70a. 
De ontstaansgeschiedenis van het pand aan de 
Wilhelrninak ad e 4 1-43 te Uichoon1. [zuidervaarc 
(1866), Van Hilten (1875); brand in 1895; boedel
scheidingen, koopcontracten enz.]. 
Vreugdeschakel, nr. 64, 26e jg., juni 2008. Kro
niek 2006 Vreugdenhil. Idem. nr. 65, okt. 2008. 
Vreugdenhil in de Haarlemmermeer [Lucas 
(1802-1871), Cornelis (1845-1932)]. Idem. nr. 66, 
dec. 2008. De Hongaarse afstamming van een be
stuurslid (Tiemen Vreugdenhil tr. in won Margit 
Zoltan]. 



De Wagenschouw, nr. 45, dec. 2006. John William 
Wagenvoord (1874-1937); G. Wagenvoort(t): Land
bouw en voedselvoorziening tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, deel 1; Verv. Stamboom Wagen
voort. Idem, nr. 45A, dec. 2008. Verbeteringen en 
aanvullingen [op vorige publicaties]; Overzicht 
geplaatste artikelen. 
De Wit nieuwskrant, ed. 21, mei 2008; ed. 22, sept. 
2008; ed. 23, nov. 2008. Het badhuis in de Wever
straat [te Wormerveer]; De kaarten van Frederick 
de Wit [1630-1706]. 

België 
Cercle Historique de Fléron (http://www.chfle
ron.be), 46e année, mars 2006. Notes sur des fa
milies Gerono, (de) Halleux, Dresse; Héritiers de 
l' office fondé par Mathieu Bragard à Chermont
sur-Berwinne; Opposition à l' établissement d' 
une collège royal à Herve en 1777 [o.a. Legrand 
Gérard/Legrand, de Battice, Fanchamps]; Bijdr. 
betr. o.a. Delvaux, Nanson, Lamine, Andrian/ 
Andrien, Rensonnet, Taxhet/Tahay, de Chaineux, 
Lejeune, Bonhome, Henvaux. 

Idem, juin 2006. Activités commerciales au 18e 
siècle; Bijdr. betr. o.a. Le Chanoine alias Corné
lis, Collette, Collas de Herve alias Piet(te), Dejong, 
de Molin/Demolin; Notes sur les passages de la 
Vesdre par barque; Aanv. o.a. Bonjean, Detroz, 
Franck, Horion, Isaye, Jamsin, Neuray; Testa
ments [15e-18e eeuw]; Interdiction de boire ... 1698 
[Godard]; Aanv./Corr. Dardenne. 

Idem, sept. 2006. Elections des marquilliers de 
Soumagne en 1735 et 1754; Confirmations dans les 
paroisses de Fléron de 1629 à 1659 et de Chênée de 
1643 à 1647 [vormsels; namen met vaak doopda
tum, peters en meters, en familiegegevens]; Fa
mille et inventaires des biens du prêtre Lambert 
Hannot. 

Heraldicum Disputationes (users.pandora.be/ 
homunculus), jg. 13, nr. 4-2008. P. Donche: Balk
sleutels met wapenschilden. Heraldische versier
selen aangebracht in een woning; H. van Heijnin
gen: Heraldiek van de Belgische bisschoppen in 
het buitenland (2). Bisschop Antoon Demets 
C.SS.R. [geb. Kortrijk 1905 - 2000]; Idem: Idem 
(3). Aartsbisschop Joseph J.R. Mees [geb. Bornem 
1923 - 2001]; C.E. Kuipers: Nicholas Upton en de 
ossen [ca. 1400 - ca. 1456/57]; M. Van de Cruys: Seks 
in de heraldiek. 

L' Intermédiaire/De Middelaar, No. 379, Ao. LXIV, 

janv.-févr.,1/2009.J. Evariste: Une familie Delvaux 
originaire de Presles [17e-2oe eeuw]; R. Cammer
mans: Esquisse généalogique de la familie Lau-
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reys de Bierbeek [18e-19e eeuw]; Verv. Mariages à 
Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Géry 
[Bertels t/m Chandelier] . 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www.lim
burgloon.be), jg. 87 (2008), Nr. 1. R. Driessen: Een 
Elense pastoor en zijn stamhuis [Herman Freij
en werd in 1552 pastoor; zijn zuster Catharina 
tr. 1577 Laurens van Meewen uit Bree]; J. Luyten: 
Limburg voor Christus. Repertorium van kloos
ters, priorijen en abdijen van vrouwelijke religi
euzen in Limburg, 1822-2007. 

Idem, jg.87 (2008), Nr. 2. De gewestelijke en 
lokale overheidsinstellingen van het graaf
schap Loon tot 1795. G. Souvereyns: Woord vooraf; 
Idem/A.J. Bijsterveld: Deel 1: De graven van Loon 
[geschiedenis: oorsprong van de Loonse dynas
tie en totstandkoming van hun graafschap (circa 
1000-1150). Territorialiseringsproces vanaf circa 
1150. Organisatie en samenstelling. De curia co
mitis. Raadslieden en het Allodiaal Hof van Borg
loon. Grafelijke schepenbanken en ambtenaren. 
Bevoegdheden. Regalia. De graaf als leenheer, 
voogd, grondheer, als vazal (van de Luikse kerk) 
en als gewestelijk vorst van het Duitse Rijk; Bi
bliografie]; G. Liagre: Notitie over de protestantse 
aanwezigheid te Hasselt van de reformatie tot de 
officiële staatserkenning. 

De Mechelse Genealoog (VVF Mechelen), jg. 
XXXI II, jan.-feb. 2009. M. Van den Cloot: DNA Pro
ject Oud Hertogdom Brabant; Wie bewerkt wat? 
De geschiedenis van Beerzel. Extracten uit de 
Schepenbrieven van Tisselt 1626-1792. Puurs -
parochieregisters dopen 1748-1765 en 1766-1782. 
Huwelijken Lier 1582-1699; De wijdingsregisters 
van het bisdom Antwerpen (1570-1611) (bronnen
publicatie]. 

Van Mensen & Dingen (http://www.volkskun
de-vlaanderen.be), jg. VI (2008)-1/2. B. Vos: Hui
zen van ontucht: het bordeel in Gent in de Nieu
we Tijd; L. Devriese: Dood en begraven; J. Van Key
meulen: Latijnse leenwoorden in het Nederlands 
en de Nederlandse dialecten; Volks gezegden. 

Vlaamse Stam, 44e jg., nr. 6, nov.-dec. 2008. Verv. 
Inschrijvingsregisters van de Antwerpse droog
scheerders-leerlingen als genealogische bron. 
Deel II; W: Devoldere: Onze Kwartierstaat. Da
niël Denys, burgemeester van de stad Roeselare 
[1938-2008; Denys (te Ledegem, Moorslede), Six 
(te Moorslede), Huyghebaert (te Langemark), Po
pelier (te Ardooie)]; E. Ossieur: Lust en last in de 
klapper op de doopregisters van de Gentse Sint-
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Michielsparochie halfweg de 17de eeuw; Idem: 
'Magdelaine' de Trazegnies. Eredame van aarts
hertogin Isabella - kluizenares in Gent [ca. 1565-
1642; er leefden daar in die tijd nog elf andere 
kluizenaars (m/v)];J. Mertens: De Franse volkstel
ling van Wijchmaal in 1796; V. Verheyden: De pach
ters op het 'Hof te Zierebeek' te Schepdaal [17e-
18e eeuw: Van den Heuvel, Covens, Van Bever; 
19' eeuw: De Troch; zoe eeuw: Verheyden]; Verv. 
'Antwerpenaren' - van waar kwamen zij en waar 
gingen zij heen? [1586] . 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Familien
kunde e.v. (www.saar-genealogie.de), Informa
tionsdienst 167, Mai 2008; Idem 168, Aug. 2008. 
Gelegenheitsfunde [gesneuvelde soldaten uit 
Saarland in 1e WO]. Idem 169, Nov. 2008. Saarlän
der, gefallen im Res.-Infanterie-Regiment Nr. 217; 
Gefallene Saarländer im 8. Lothringischen Inf.
Reg. Nr.159 [1914-1918]. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 12. Jg., 
Heft 2/2008. Chr. Wunder: Johann Georg Graff aus 
Kaiserslautern (1765-1849), ein Zolleinnehmer in 
Lingen, und seine Familie (IV.1.a. Christof F.H. 
Graff, overl. Utrecht 1905, koopman te Amster
dam]; S. Beek: Zur Verleihung von Adelstiteln 
durch die Päpste im 19. und 20. Jahrhundert; 
A. Pott: Bad Driburg als gräfliches Heilbad und 
Anziehungspunkt für Geistesgrö8en der Zeit 
urn 1800; Verv. Adel an der Friedenskirche zu 
Schweidnitz (3) [1872-1918]; Zur öffnung der Ar
chive des Internationalen Suchdienstes (ITS) in 
Bad Arolsen; Vorfahren von Barack Obama [w.o. 
Enoch Vreeland (1647-1717) tr. Dirckje Meyer, 
ged. Amsterdam 1649]. 

Idem, Heft 3/2008. F. Fischer: Die hessische und 
sächsische Linie der Familie (v.) Speth genannt 
Mager mit Zweigen Speth v. Sulzburg und Speth 
v. Thumnau [14e-17e eeuw]; Die Dokumente
sammlung Herder-Institut [te Marburg; het ma
teriaal bestrijkt een gebied van Estland tot Hon
garije, w.o. familiearchief Von Campenhausen, 
het Gro8e Gilde te Riga (1558-1727-1932), de Balti
sche ridderscha p]; H.-c. Surnighausen: Zur hanno
verschenJuristenfamilie Leist aus Hameln; G. von 
Schönfeldt: Das Stiftergemälde aus der Kapelle des 
1946/1973 zerstörten Schlosses in Löbnitz (Hof
teil) von Lukas Cranach d. Jüngeren bzw. seiner 
Schule [Dippold von Schönfeldt (overl. 1560) x 
Margaretha von Zehmen en hun kinderen]; Der 
Wappen- und Adelsbrief für August Gotthelf 
Globig [hofjuwelier, 1817]. 
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Blätter des Bayerischen Landesvereins für Fami
lienkunde (http://www.genealogie-bayern.de ), 
71. Jg. (2008). Die Opfer aus dem KZ-Au8enlager 
Haunstetten der Luftangriffe 1944; S. Scheller: Die 
Familie Hallermayer, von Lehrern zum Hof
opernsänger [te Gnotzhein, 18e-19e eeuw; kwst. 
(13 gen.) van Eugenie Lucie Hallermayer (1891-
1968), tr. 1920 Max Scheller;-, Scheller, Leinfel
der, Schuester, Hertle, Seefried, Scheurer, Mem
barth]; E. Glatz: Donauabwärts. Von Tangrintler 
Bauern und Hutmachergesellen ... [Tangrintler 
was de oude naam van een gebied ten Westen van 
Regensburg; Rapp(e)l, Paulus, Landfried; 16e-
19e eeuw]; G. Selmayr: Eine Seelenmesse für die 
verstorbene Schwester. Der Streit des Finsinger 
Sedlbauern mit seinem Pfarrer [Elisabeth Rup
perger, overl. 1753, zuster van Caspar Selmayr; 
pastor: Ferdinand Maihser]; H. Rehm: Ein Apo
thekerleben im Königreich Bayern - ein Aus
schnitt aus der Chronik der Familie Rehm; Das 
Hypothekenbuch. Ein Beitrag zur Quellenkunde. 

Familienkunde Niedersachsen, Rundbrief 1/2008. 
NLF-Familiendatenbank im Internet [bijdrage 
t.b.v. leden, die geen internetverbinding hebben]. 
Idem, 2/2008. J. Kaldenbach: Hannoveraner Kauf
mann in Holland verstorben. Anständige Güter
verwaltung und Beerdigung in der Kirche [Frie
drich Wilhelm Hille,1759 te Naarden] 

~MILIENKU~IEDERSACHSEN î§J! 

Rundbrief 

Düsseldorfer Familienkunde (http://www.dvff. 
de.vu), 44. Jg., Heft 3/2008. H. Kuth: Liste der 
Mettmanner Bürger, die 1742 Einquartiergeld er
halten haben; H.-J. Schroff: Militärdienst für die 
Franzosen - Heerdter Bürger 1801-1814. Liste der 
Konskribierten; Th. Neukirchen: Die Familie Camp 
aus Düsseldorf [17e eeuw]; H. Sebetzky: Status Pa
rochiae ad S. Lambertum. 
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Idem, Heft 4/2008. A. Odinius: Genealogische 
Quellen zum Preufsischen Militär und 1. Welt
krieg; Verv. Liste der Mettmanner Bürger; H. Lo
hausen: Düsseldorf und die Templer [Tempelfurt 
is de naam van één van de oudste stadsdelen van 
Düsseldorf; werd in het spraakgebruik Pempel
fort; zegels van Reinhard (15z8) en Heinrich (1550) 
von Pempelfort]; M. Degenhard: Die Pächter des 
Guts 'Aufm Hof in Behrath im 17. und 18. Jahr
hundert [Ramecher (1670), Gruel (1690), Stock
kamp, Polikes (1696), Kaymer/Keimer(1735), Kau
lenberg (1759)]; Verv. Status Parochiae ad S. Lam
bertum (1807); Verv. Militärdienst für die Franzo
sen; G. Thieman: Ahnenliste von Gustav Poensgen 
[1824-1904; -, Knecht, Axmacher, Rotscheidt]. 

Ostfriesischen Ahnenlisten, Band 11, 2. Lieferung 
(2008). U. Siuts: Ahnenliste Siuts [19 generaties;-, 
Behrens ( te Schillig), Burchards, Löschen, Thees
feld, Hobbie, Süllwold, Cassens]. 

Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend, Band 106 (2007) [2008]. 
W. Dassel: Beiträge zur Geologie, Archäologie und 
Geschichte an Rhein und Maas. Hierin o.a.: Die 
Sassenrather Wassermühle; Haus Wagenberg. 
Aufstieg und Zerfall eines Issumer Adelssitzes [in 
de 15e eeuw leengoed van Johann von Alpen; ca. 
1790 woonde er vermoedelijk het echtpaar Franz 
J. L. Smakers - Johanna von Velthoven. Zij hertr. 
Issum 1804 Ernest Karl Montfort (1754 Thorn 
1839); hun dochter Theresia-Agnes tr. ald. 1831 
Pierre-Bernard van de Weyer]; Haus Semont, 
Ein Adelssitz in der Vogtei Geldern [Op den 
Berge (15e eeuw), Van Asselt (15e eeuw), Seman/ 
Semon(t), Van Aach (18e eeuw), Van Baexen, Van 
Lom, Nilkens]; Eugène Dubois [1858-1940, pale
ontoloog; exm. Roebroeck]; Das Buyx-Haus in 
Nieukerk. 

Groot Brittannië 
The Coat of Arms, No. 216, Third Series Vol. IV, 
part 2, Autumn 2008. S. Ashley: A wyvern on a 
twelfth-century armorial weight from Norfolk 
[gevleugelde draak]; Regency knights: the Royal 
Guelphic Order, 1815-1837; Q_ueen Victoria' s jubi
lee processions and the heralds, 1887 and 1897; 
The reception ofEngland's armorial law into Ca
nada. 

Genealogist's Magazine, Vol. 29, Nr. 7, Sept. 2008. 
G. Bel.field: The Smith of Eardiston Baronetcy [de 
baronnen-titel vererfde op een tak Winwood 
Smith, stammend uit een (tweede) huwelijk, dat 
- na onderzoek door nageslacht uit het eerdere 
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huwelijk - geen wettig huwelijk bleek, maar bi
gamie; Christopher Sydney Winwood Smith, 
1846-1887]; Sergeant John McGowan [1766]; Stu
dent Registers at the Royal Veterinary College, 
London 1794-1945. 

Idem, Nr. 8, Dec. 2008. P. Coldham: Emigrant 
Passenger Lists to the USA [o.a. quality of records, 
access to records, variations between databases]; 
P. Horn: Victorian Servants' Lives & Mothers' Pe
titions for the London Foundling Hospita!; A 
Cambridge Woman of the Town in the late 18th 
Century: the Career of Elizabeth Paddock; M.L. 
Bierbrier: New Developments in Medieval Genea
logy [bespreking van drie boeken: 1. Vendetta, over 
de Italiaanse families Montefetro (van Urbino) 
en Malatesta (van Rimini). 2. Stemmata Aurea, 
waarin getracht wordt nakomelingen van keizer 
Constantijn I te vinden. 3. The Earls ofMercia, met 
nageslacht (tot op heden) van Ealdgyth tr. 1. Gruf
fyd, koning van Wales en 2. Harold II, koning van 
Engeland]. 

Huguenot Families, Number Nineteen, Sept. 
2008. Agnew's Scottish Huguenot Cleanings 
[DTB notities uit Edinburgh, Glasgow, Aberdeen 
en Stirling, 1686-1786]; Temples which closed 
before 1685 [protestantse kerken in Frankrijk]; 
Huguenots in the Freedom Records of the City 
of London 1714-25 [extracten van namen begin
nend met een D of L; De Dorpere t/m Dupy en 
L'heureux t/m Lupart]; Huguenots from Brit
tany [Bretagne]; Preou; Romilly; Le Clercs from 
Charente [ met schema 17e-19e eeuw]. 

Proceedings of the Huguenot Society of Great Bri
tain & Ireland. Vol. xx1x, No. 1, Summer 2008. 
A. Spicer: 'Le Quatriesme Ordre': the Diaconate 
in the French-Walloon Churches of London and 
Sandwich, c. 1568-1573; The French Ancestry and 
English Descent of Certain Huguenot Families. 
I. Protestant Families from the Pays de Caux 
[Miffant, De Bures, De Larrey, Néel]. II. Jacques 
Rapin, Seigneur de Thoyras. III. Families from 
Villiers-le-Bel [Houzel/Housel, Hauduroy, Chas
tellain/Chatelain, Foissin]; The History of Ca
zenove; Promised Land: Sellingireland to French 
Protestants in 1681; Abel Boyer, 1715-22: Boyer in 
the Dog-house Again; Jonathan Swift and Hu
guenot Bank Investors in Ireland, 1721 [Appen
dix: Biographical details ... from the subscriber
slist (w.o. Crommelin)]; Huguenot Attitudes to 
Church Administration in Brandenburg-Prussia 
and Hesse-Cassel; The Pupils of the Threadneedle 
Srreet Church's Charity School 1719-1802. Part 1. 
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Oostenrijk 
Adler (www.adler-wien.at), 24. (xxxvnr.) Band, 
Heft 7, Juli/Sept. 2008. L. Igály-Igálffy: Mehr über 
die Ritter Harrassowsky und ihren dänischen 
Zweig; Verv. Genealogie der Familie Zois v. Edel
stein; Verv. Adelige im Verzeichnis der Verstorbe
nen in Wien ab 1885; 'Unehrliche' in den Trauma
triken vom Ernstbrunn, NÖ [Ladner 1726, Meyer 
1730, Etlsperger 1740, Knoll 1742, Eder 1747]. 

Idem, Heft 8, Okt.-Dez. 2008. L.Staudache,~ Ritu
elle und bürgerliche Vornamen in den Geburtsma
triken der Israelitischen Kultusgemeinde Wien: 
Sechshaus; E. Gel/es: Die Familie Chajes und ihre 
genealogischen Verbindungen von Prag über Bro
dy nach Wien [met verwantschapsschema's; Cha
jes, Katz, Horowitz, Zausmer, Gelles, Ber, Griffel, 
Lichtenstein, Suesser]; Verv. Adelige ... in Wien. 

Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landes
kunde von Kärnten, 198. Jg. (2008). Hierin o.a.: 
E. Wunderle: Das Straubinger Heliandfragment 
und sein Bezug zu Millstatt; L. Freidinger: Erz
bischof Gebhard von Sal2burg, sein Siegel und 
dessen Fälschungen [ca.1020-1088];]. Sacherer: Die 
Stiftungsurkunde des Frauenklosters der Gräfin 
Hemma zu Gurk - eine 'Verunechtung' met ech
tem Inhalt?; W: Neumann: Das 'Arnoldstein' der 
Eppensteiner und die Folgen für Villach, Bam
berg und Kärnten; A. Beso/d: Meister Heinrich 
und das Fresko der vierundzwanzig Ältesten in 
Gurk; Waffen aus Österreich für Papst Klemens 
VIII (1592-1605); C. Smole: Die Musiktätigkeit 
der Familien Goëss, Orsini-Rosenberg und 
Porcia im 17. und 18. Jahrhundert; E. Lobenwein: 
Medizin- und sozialgeschichtliche Aspekte der 
Mirakelberichte von Maria Luggau in Kärnten 
(1740-1800) [bedevaart en wondergenezingen]; 
G. Körner: Die Märkte der Stadt Völkermarkt; Die 
Gastronomie in Velden am Wörttersee [geschie
denis van herbergen, met eigenaren, belastingen 
enz.]; Chr. Trapper:' ... aufstehende und zur Augs
burgischen Konfession sich bekennende Bauern' . 
Eine protestantische Einschreibbewegung in der 
Reichenau im Jahre 1734 [de uitwijzing van Salz
burger protestanten in 1731-32 gaf in Karinthië 
een reactie bij evangelisch -gezinden en die leidde 
weer tot een actie van de Habsburgse overheid; 
Lijst van verdachte personen. Bijlage: Namen en 
gegevens van degenen, die in 1734 tot de Augs
burgse confessie toetraden, van degenen die tot 
het katholicisme terugkeerden en wat er met an
deren gebeurde]; Agoritschach/Zagorice - eine 
evangelische Gemeinde im gemischtsprachigen 
Südkärnten; A. Huber: Zwei Wappengrabsteine 
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der Gewerken Perscha in Bad Bleiberg [Perscha]; 
Der Quecksilberbergbau Kotschna; Ein Dreifal
tigkeitsbild von Adam Brandstätter in Würm
bach [met schema Brandstätter; 18e-19e eeuw]; 
M. Jamritsch: Jüdische Spuren im Bezirk Herma
gor [Menninger, Glesinger, Isepp. Bachmann]; 
Franz Kutschera [1904-1944]; Der britische 
Kriegsfriedhof in Klagenfurt. 

Verder ontvingen wij: 
Descent (Australië; www.sag.org.au), Vol. 37, 
Part 3, Sept. 2007; Vol. 38, Part 1, March 2008. 
City of Sydney Property, Rate Assessment Books, 
1845-1948; Vol. 38, Part 2, June 2008; Vol. 38, Part 
3, Sept. 2008. A Jamaican Genealogical Journey; 
Vol. 38, Part 4, Dec. 2008. Family Legends [familie 
Best uit Kent]; Dr. Richard Machattie (1813-1876); 
Convicts Lost & Found in the East Indies. 
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 6e jg. 
(2008), nrs.1 (jan.) t/m 6 (nov.). 
Hist. Ver. Vleuten-De Meern-Haarzuilens. jg. 28, 
nr. 3, sept. 2008 [aanv. op pag. 111]. 
De Hoeksteen, 22e jg., no. 5/6, dec. 1993. ].]. Bou
man: Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes 
Flesch (1812-1862) [geb. Amsterdam; exm. Van 
der Groen]. 
The Huguenot Society Newsletter, No. 46, Au
tumn 2008. By-Laws 2008. 
Tohanniternieuws, nr. 236, jg. 60, dec. 2008. T. 
Versé/ewe/ de Witt Hamer: De Johanni(e)ter Orde in 
Nederland (3). Commanderij Wijtwerd. 
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 37, jg. 17, zo
mer 2008. 
Niet zo benauwd (Van der Linden), nr. 51, Kerst
mis 2008. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 22, nr. 
4, dec. 2008. 
Nijmeegs Katern, jg. 22, nr. 5, dec. 2008. Bij de 
sloop van het St. Canisiuscollege; Oude Haven te 
Nijmegen, een hoofdpijndossier (2). 
Het Patertje, 24e jg., dec. 2008. Divers recent fa
milienieuws ( de) Pater. 
Stichting Geslachten Faber, nieuwsbrief nr. 11, 

juni/juli 2008. 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy. 42e jg., nr. 
1, 11.1.aarc 2008; nr. z, july; nr. 3-4, des. 2008. In 

Memoria Dieuwke de Graaf-Nauta en Jacobus 
W.Zantema. 
Van Aggelen Kronieken (Van Aggele(n) en 
naamsverwanten), nr. 72, mei 2008; nr. 73, aug. 
2008; nr. 74, dec. 2008. 
Volkscultuurberichten (www.volkscultuur.nl), 
nr. 7, jg. 5, winter 2008-2009. 

M. Vulsma-Kappers 
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Gezocht: naamgenoten en/of ... 

VANPOPTA-VANDRIEL 
Eibert van Popta (geb. 1868) en Willempje van Driel (geb. 1878) tr. Amerongen 16-12-1925. Naar 
verwachting hebben zij, gezien hun leeftijd, geen nakomelingen. 

Gezocht: naaste, in leven zijnde familieleden van dit echtpaar om een origineel archiefstuk 
van het echtpaar een plaats te bezorgen. 

M. Groot, Heiloo, martin-groot@wxs.nl 
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