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Voorwoord
Voor u ligt het jubileumnummer van Familiepraet ter gelegenheid van de het
dertigjarig bestaan van het Genealogisch Centrum Zeeland. In dit nummer een
terugblik op deze dertig jaar. Verder artikelen uit de diverse streken van de provincie
Zeeland. In het kruid zevenkruid rond een geboorte wordt ingegaan op de geboorte
van Jan Leuntjeszoon Witte. De eerste generaties van de familie Sauvage geven een
overzicht van deze uit Frankrijk afkomstige familie. In de armmeesters van
Koudekerke wordt hun zorg voor Matie Cornelisse Pleijte en haar kinderen
beschreven. Napoleon en de Genealogie gaat in op wat wij aan Napoleon te danken
hebben. Olmenstein, een vergeten hofstede te Kloetinge, hierin worden bewoners
vermeld en haar geschiedenis beschreven. Britten kapen schip kapitein Wilton geeft
een duidelijk beeld van de carrière van kapitein Jan Wilton. Uit de hoofdcijnsboeken
worden bewoners van het huidige Zeeuws-Vlaanderen vermeld. Lidmaten
Colijnsplaat is een reconstructie van door meerdere voorgangers opgetekende
lidmaten, aangevuld met akta van de kerkenraad en gegevens van de diaconie. Een
andere familie Smallegange gaat in op het ontstaan van de familienaam in een tijd
waarin familienamen nog niet algemeen zijn. Het laatste artikel gaat over de familie
Cats op Schouwen-Duiveland en het al dan niet bestaan van een verwantschap met
de beroemde Jacob Cats.
De redactie wenst u veel leesplezier.
Jan van de Putte
Kees de Bree
Gilles Bek.
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