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"Wat heteekent voor een man van goede huize te zijn, wanneer 
het voor zijn voorouders een smet is wik een nakomeling te hebhcn." 

PH. SIDNEY. 

het qesLacht van es 
van ovenUakkee 

Als men eenlgszins bekend is met den vroegeren toestand 
op Overflakkee, de tijden van indijkingen, begrijpt men, dat het 
groote moeilijkheden met zich medebrengt om aldaar een ge
slacht terug te voeren tot het eind van 1500. De boeren of 
"bedijkers" moeten immers l1oofdzakelijk gezocht worden aan 
,,den overkant". 

Uit den aard der zaak zullen in de polders welke later be
dijkt zijn, zich ook menschen gevestigd hebben uit de oudere 
polders, doch hieromtrent laten de bronnen ons geheel in den 
steek. Wel is het na te gaan dat: Dirksland, Middelharnis, Oolt
gensplaat, Oude Tonge en Sommelsdijk als eerste eilanden te
midden 'der gorzen en slikken hebben gelegen. 

Dit alles voor oogen houdende, zal men gemakkelijk kunnen 
inzien, dat het boerengeslacht van Es, hetwelk hier behandeld 
zal worden, behoort tot een der oudste familie's op het eiland 
Overflakkee. 

Dikwijls heeft men groot-e lll1J!'ile om een stamboom op een 
paar eeuwen op te voeren, terwijl het ook kan gebeuren, dat 
men er spelendel'wijs mee klaarkomt en men tlan zich beroept 
op een succes. 

Met het geslacht van Es ging het mij tamelijk gemakkelijk 
af, temeer daar ik een afschrift las, waarschijnlijk uit een oude 
familie-bijbel of familie-boek, hetwelk zeer uitgebreid was, hier
onder laat ik de tekst volgen: 

"In het jaar onzes Jezu Chrlsti 1692 ben Ik C 1 a es R uts e 
v a n E s getrout met C o r n e 1 i a D i n g e m a n s v a n «t e r 
Bra eek, den 2(0) April anno 1695 Is geboren mijn docllter 
M a e t l e C l a e se v an E s op den 27 April s daegs omtrent 
10 uren anno 1967 is geboren mijn dochter L ij n t J e cl a es 
van Es, op den 31 Maert savonds ten 7 uren anno 1698 fs ge
boren mijn dochter W 11 e m tl e C 1 a es v an Es op den 13 
December smorgens omtrent 4 uren anno 1701 is geboren mijn 
dochter Pieter n e 11 a C 1 a es van Es op den 5 April savonts 
ten 10 uren anno 1703 is geborei1 mijn dochter C 1 es ij n t J e 
C 1 a es van Es op den 16 April daegs ontrent 10 uren anno 
1'103 is gestorven mijn dochter Cl es ij n t je C Ia es van Es, 
op den 9 Mei daegs ontrent 9 uren anno 1704 fs geboren mijn 
soon C o r n e 11 s c 1 a e s s e v a n E s op den 29 Mei snachts 
ontrent den 1 ure anno 1795 fs gestorven mUn soon Cor n e J J s 
C 1 esse va n E II den 24 Maert snechts ontrent 10 uren annc 
1706 is geboren mijn soon Cor n e 11 s C 1 a esse van Es de 
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twede, den 6 Julius tusschen 12 en den 1 ure. Anno 1706 Is 
gestorven mijn soon Cor n e 11 s Cl a esse va n E s de tweede, 
den 7 October smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn 
soon C o r n e 1 i s C l a e s e v a n E s de tweede, den 7 October 
smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn soon D 1 r c k 
C 1 a es van Es, op den 16 Augustus daegs ontrent 11 ure. 
anno 1708 is gestorven mijn soon Dirck Claes van Es op 
den 3 November smorgens ten 3 uren anno 1710 is geboren 
mijn soon C o r n e 11 s C l a e s s e v a n E s den derden, 12 
Augustus sovonts ten 9 uren." 

Na een kort onderzoek in de doop- en trouwboeken van Oude 
Tonge en Ooltgensplaat kon ik een kleine stamreeks samen
stellen, welke er als volgt kwam uit te zien: 

I. R u t s e v a n E s x C 1 a e s v a n d e r B r a a t, C o r
n e li a D i n g e m a n s. 

II. Claes van Es X Dingeman, Jonker, 
Leentje (dochter van Jan Pieters Jonker en Lydia 
Gestel) In 1726. 

lil. van Es, Arend x v. Schouwen, Leentje (dr. 
v. Klaas v. Schouwen en Geertrui de Haas) in 1778. 

IV. van Es, Klaas x v. Rossum, Kommer t Je, 
(dr. v. Hu 1 be r s v. Rossum en Maria Drie n d 'ij k. 

V. verscheidene kinderen. 

Een verder onderzoek naar den stamvader C 1 a e s, leverde 
in het begin niets op, wel vond ik een doopacte van B a r b a r a 
van Es op 2 Juli 1667 te Ooltgensplaat, waar zij op 32 Jarige 
leeftijd het Doopsel ontving, dit blijkbaar in verband met haar 
huwelij.l\: met B a s.t i aan Cor n e 11 s z Ha c k e. 

Haar ouders waren J·Uts Jansz. van Es en Annette 
R u t hs. De voornaam Ruth komt In dit gedeelte haast nooit 
voor, wat dus mij speciaal naar deze naam liet verder zoeken, 
echter zonder eenig resultaat. De mogelijkheid bestaat dat beide 
familie s niet tot de gereformeerde kerk behoorde en pas later 
hiertoe zijn overgegaan. 

Door een onderzoek in de boeken van Nieuwe Tonge, vond 
ik de doopacte van R u t h J a n s z. v a n E s, zoon van J a n 
J 111 es z. van Es en Nee 1 t J e Thon 1 s; hij werd 18 April 
1657 aldaar gedoopt, hij huwde 16 Augustus 1680 met D i r k J e· 
J a n s uit Gorinchem en had drie zoons: 

1. Gillis (ook Jllllsll), 25-1-1693, waarbij als getuige 
o.a. B a r b a r a v. E s. 

2. Ollis. 28-11-1694, getuige Cornelia Dingemans 
v .. der Braak. 
" 3. Jan, 10-11-1697, getuigen: Willem p Je C Ia es en 
0 i 11 e s R u t s z. v a n E s. 

Voor alles wijs ik er echter op, dat het geenszins in de be-
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doellng ligt een v o 11 e d l g e stamreeks te geven, doch alleen 
slechts een fragment van het geslacht van deze famllie v a n E s. 

De namen van de getuigen noem ik dan ook slechts om 
het verband aan te toonen, hetwelk ze bezitten met de overige 
naamgenooten. 

BIJ een nader onderzoek in de rechterlijke archieven vond 
ik dat op: 

"23 October van het jaar 1662, op de wonlnghe en hofstee 
van R u t h O 111 t s z. v a n E s, welk ziek te bedde lag, de 
schout en de schepenen van Ooltgensplaat zijn gekomen.,, Hij, 
(Ruth Ollltsz.) wiens vrouw Wlllemkie Claes was, 
benoemde in zijn testament tot voogden over zijn kinderen: 
J a n O i 11 i s z. v a n E s, ,,syne broeder" en O e r r i t P i e
ters z K ij g, .,blocqmaeker toe Delfshaven" of "haer behouden 
vader M a r c h e Il s J a n s e n. 

Wie waren nu de kinderen? In het testament van W i 11 e m
t ie C I a e s worden zij genoemd, uit het testament blijkt 
tevens, dat zij na de vroegtijdige dood van haar man R u t h, 
hertrouwd is met W i 11 e m D i r c k j e O c k er. Uit haar le 
huwelijk waren. G l 1 els en C 1 a e s R u t sen v a n Es, zoodat 
ik nu de volgende stamreeks kan opzetten: 

I. JanvanEs(elndi500). 
II. 0 111 es le Anneke· Ruth s 1621, 2e Neeltje 

Arends (pl.m. 1640J. 
III. Jan Neeltje Thonis Ruth, Willemtle N.N. 

Barbara Bastiaan N.N. Hacke 
IV. O l 111 s 1694, Jan 1697, G i 11 s in 1679 lidmaat en 

in 1697 doopgetuige, C 1 a es in 1863 lidmaat, gehuwd in 1692 
met C o r n e li a v a n d e r B r a a k. 

Er blijven omtrent de andere dragers van den naam van 
E s nog een tal van vragen open: 

Is Ja n J a n s z. va n Es, welke in Hi23 huwde met W i l-
1 e mp J e Pieters een bloedverwant? Immers als men Jan 
v a n Es als vader stelt met deze eveneens omstreeks 1570/5 
geboren zijn. 

Wie Is M art en J an s z. v a n Es, die in Nieuwe Tonge op 
17 Mei 1686 trouwt? 

In het rechterlijk archief van Nieuwe Tonge bevindt zich 
een aantekening van 8-10-1646, waarin wordt genoemd: T ho
n 1 s T h on is z, dijkgraaf van Oude Tonge, .als voogd van de 
kindskinderen van H end rik Jan s z. van E s. 

Volgens eenlge andere gegevens moet er ook een wapen 
bestaan hebben van deze "van Es". Wnar dit zich echter be
vindt kon ik helaas niet te weten komen, misschien wat een 
der lezers mij hieraan kan helpen? 

M. D. KILSDONK JR. 



uit het notameele a~ch1ef 

Bij het doorsnuffelen van de droge en langdradige notarieele 
acten kan men dikwijls op een document stuiten, dat een interessant 
stukje familiegeschiedenis onthult. Dit zijn dan heusch niet alleen 
tragedies en onverkwikkelijke histories op het gebied van erfe
nissen e.d. 

Dit bewijst de volgende acte betreffende een mijner voorouders, 
welke ik tegenkwam in het notarieele archief van het Hijksarchief 
te Groningen. 

Deze acte spreekt van avonturen, weliswaar niet in sensationeele 
bewoordingen, maar in de droge omslachtige notarisstijl van meer 
dan 100 jaar geleden. In weerwil van deze stijl doemden bij het lezen 
van dit document, voor mijn geest verschillende heelden op uit het 
oude verleden. Ik zng in mijn verbeelding den avontuurlijkcn Vcen
dmnmer, een schipper, in toneelen, die zooveel te meer tot mij 
spraken, daar wij zelf in de Duitsche bezettingstijd zoo dikwijls 
sli11ksche wegen moesten bewandelen, met al de risico's van dien. 

De acte is een vondst. Zij bevat een stukje boeiende familie
geschiedenis voor dengene, die haar op de juiste wijze weet te lezen. 

Procuratie uit de Notarieele Archieven 110. 151, anno 1814 
acte 110. l07, dd. 31 Maart. 

"Compareerde voor ons Mr. Michael van der Tuuk opcnbnnr 
Notaris in het kanton van - en resicleerende te Vecndmn, Arron
dissement Winschoten, Departement van de Wester Eems en nage
noemde getuigcn,Jcm Beremisjager, schipper van beroep woonachtig 
te Veendam, in het voormalig Groningerland, thans behorende tot 
het Departement van de Wester Eems in na te meldene Jaare op 
en onder den naam van Andries Alberts gevoerd hebbende het 
Tjalkschip genaamd de Jonge Hendrik te kennen gevende. -

Dat hij Comparant met het ~emelde schip (aan hem toebeho
rende) in het voorjaar van den Jaare achttien honderd en zes in 
Groningerland belaaden met Haver (een product uit het voornoemde 
Departement en gedestineerd na London) door Middel van gesimu
leerde Pruisische Papieren zoo voor schip als lading (eeven als of 
zulks voor Pruisische Rekening was en hd gemelde schip uit een 
Oostfriesche Haven kwam) vandaar is vertrokken, te London is 
gearriveerd en aldaar deszelfs lading heeft gelost. 

'Dat vervolgens gemeld des Comparants schip benevens veele 
andere scheepen in 't zelve geval zich bevindende te London voor
noemd, op ingekomen berichten die het Engelsche Gouvernement 
deed vermoeden dat het Pruisische Gouvernement de zijde der 
Franschen zouden kiezen door of wegens hetzelfde Engelsch Gouver
nement onder Embargo is gelegd en eenige tijd daarna (gemerkt 
het vervolgens ook werkelijk tot een breede breuk tusschen Engeland 
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en Pruischen kwam) met eenige andere aldaar leggende schepen is 
geconfiskeenl en tot veel minder prijs als het zelve in Oroningerland 
en ook aan hem Comparant zelf w:rnrdil! was, is Vl'rl<nJ!t ~eworden. -

Dat intusschen sommige der alstoen in Engeland le~gende 
en met hem Comparant in hetzelfde geval zich hevindende schcepen 
onder borgtocht zijnde vertrokken (om trend welke horgtogt de borgen 
echter nimmer zijn agterhaald) terwijl :mderen (nadat int11sscl1cn 
de vreede t11ssche11 Engeland en Pruisschen weder vrij spoedig 
was hersteld) van het Emhargo zijn ontslagen geworden zonder dat 
door h1111 rPnige schaden of kosten zi_in betaald, hij Comparant zich 
uit dien hoorden en veel meer ter zaake van de edelmoedige gezind
heid van het Engelsche Gouvernement ten aanzien van dit land 
zich vermerntl te mogen vleyen ter oorzaake van dit zijn door tijd 
en toeval veroorzaakt ongelukkig Lot bescherming en vergoeding 
te zullen erlangen. -

En verklaanle hij Comparant daarop ter waarneming zi.iner 
helangens in deeze te constitueeren en magtig te maaken den Heer 
Petrus &heffer koopman en cargadoor te Amsterdam woonachtig 
en zulks 0111 uit zijn Comparantsnaam alle zoodaenige maatregelen 
waar het ook zijn mooge te neemen als zijn Edele gepast zal oordeel en, 
11111 hij den zoo zeer gewenschte als nu gelukkig herstelde vreede 
tusschen dit land en het Rijk van nroot Brita1111ie11 hij het voormeld 
Gouvernement op alle wijze te verzoeken en te insistreren 0111 de 
vergoeding en uitbetaling van het Nettoprove1111 van de hovenge
melde verkooppenningen of zoo veel meer als het gemelde Gouverne
ment naar deszelfs bekende Edelmoedigheid mogt goedvinden -
daartoe de veel vermogende voordrngt, tusschenkomst en invloed 
van zijne l(oninglijke Hoogheid onze geeerhicdigde Souverein en alle 
zoodanige andere persoonen of Collegien als hier in van dienst zouden 
kunnen zijn interoepen voorts om hij eene gunstige dispositie van 
hetzelve Gouvernement de gelden te ontvangen grntiese quitantie 
voor dezelve te verleenen en wijders al datgcene verder en meerder 
te doen verrigten, wat nodig is en vereischt worden zal en hij Com
parant zelf praescnt zijnde zouden kunnen of vermogen te doen alles 
met magt v:m Substitutie en de belofte aan aprobatie en verband 
volgens de Wet. 

Aldus gedaan en gepasseerd te Veemlmn te kantore van voor
noemden Notaris ter praesentie van Arend van Linge zonder beroep 
en van Uge lliddes Stelmaker beide te Veendam woonachtig welke 
deze als getuigen henevens de Comparant en ons Notaris na voor
lezing hebben verteekeml op de een en dertigste Maart adttien
honderd en veertien". 

K VAN DER BAAREN. 
Utrecht, 1946. 
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,,het qeslachtnoek smalleqanqe" 

Het hier volgende "Geslacht boek" rakende de familie Smallcgange 
bevat aanteekeningen van verscheidene andere geslachten, o.a: ook 
van het geslacht Snoep, waarvan een lid de samensteller van het 
ma11uscript is. 

Te Wemeldinge is in 1578 Jan Janse Snoep Schepen. 
In de volgende eeuw zijn leden van dit geslacht Schepen in het 

naburige Kattendijke en verscheidene van hen woonden nog in 
Wemeldinge. 

Onder de nog levenden voeren eenigen den naam Persant Snoep, 
afstammelingen van den eersten drager van dien naam Jan Persant 
Snoep. Deze was geneesheer te Wolfaartsdijk; op 25 Maart 1815 
geboren als zoon van Thomas Snoep en Maria de Groot te Goes. 

Deze Thomas was een kleinzoon van den in het geslachtboek 
genoemden Jan Snoep, die met Elisabeth Persant gehuwd was. 

De grootvader van dezen Thomas was vermoedelijk de samen
steller van de geslachtslijst. 

De oude spelling is hij het afdrukken gevolgd. 
Er zijn kleine gedeelten van het handschrift door vocht onleesbaar 

geworden ; het betreft slechts enkele woorden. Deze plaatsen zijn 
door ......... aangegeven. 

Het handschrfit was gepagineerd tot 22; tusschen hl. 14 en 15 
is later vermoedelijk een vel ingevoegd 111et gegevens van de geslach
ten de Wolf/ en Snoep, benevens de MEMORIE betreffende het 
geslacht Brouwerspit. Na bi. 20 volgt op 4 bladzijden het uittreksel 
uit de Provendenboeken en hierna een bladzijde met gegevens 
omtrent de graven. Deze gegevens staan op de bladzijden 21 en 22; 
hier hield die nummering op en er is toen vermoedelijk een blad 
ingenaaid, genummerd 15, 16, 16 en 17. Op de volgende bladzijden 
is een en ander aangeteekend - met een andere hand - betreffende 
de geslachten Snoep, van Kogclenberg, van den Berge en de Voel. 

Oud-Leusden. J. J. P0LDERMAN. 

Afschrift van het op het Stadhuis te Goes berustende handschrift : 
GESLACHTB0EI( 

Rakende de Famyli van Smallegange door my Tomas Snoep ..... 
Anno 1736 den 14 Februari. 

Mathe11s Willemse Smallegange Is getrout geweest met Maria Boom 
dogter van Cornelis Comelisse Boom en Marieke11 Pieter Geerse11s 
dogter van Wemeldinge. 

Cornelis Cornelisse Boom ohiït 1527. 
Maryken Pieter Geertscns dogter obiït 1504. 

sm1Hen11n1e Smallega11gr. Cornelis Mathecuwsen Smallegange soon van Mt1the11s 
\Villemse S111allega11ge en van Maria Boom eygen dogter van de oude 
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heeren van Sr. llarmtskke gelyk in de nieuwe Cronyk van Zeeland 
wydloopig te sien is hy was verscheyde mal('II Borgemeester van der 
Goes en had getrouwt Maria de R)•ke Atlriaans dogter en hebben 
te samen twee sonen en drie dogters nagelaten. 

Boom. syne kinderen waren 
Adriaa11 Smallegange. 
Mathe11s Smallegange. 
Adriaa11a Smallegange. 
Maeyke Smallega11ge. 
Neeltje Smallegange. Getrout met FrancoJ'S Digrwsse Eversdyk, 
Rekenmeester van Zeeland en Middelburg 1585. 
Adri11a11 Comelisse Smallegange Schepen in ter Goes en getrout met 
Maike Jakobs Eversd)•k is in t bloeien van syn leven gestorven en 
heeft drie kinderen nagelaten. 

Cornelis Adriaanse Smallegange getrout met Dingetie Comelisse 11011 
Weele heeft deze kinderen nagelaten 

1. Neeltje Smallegange getrout met Jan Sleemrnrt twee kinderen 
Cornelis Ja11se en Josynf,e Steenaart. 

2. Adrioa11 S111a/lega11ge getrout met Sara /lubrechls teelde 
ll11}1bregt Smaflegange, Cornelis van wien 2 soonen Atlriaall en 
Cornelis, S11sa1111a getrout met Joon Jsebree met kinderen, Dina 
Smallegange smader kinderen 

3. Mattheus Smafle. . . . getruut met : . . . . . . had 2 dogters 
Josi11ket1 en Cornelia Smallega11ge. 

4. Willeminje Smallegange getruut met Davitl S1we11 had een 
dogter Leunje Snoep. 

5. Geerje Smallegimge getruut met de norgemeseter Jan Uatel. 
ll. l. Jacob A,lriaanse Smallega11ge getruut met S11sa1111a Framse 

Dingemanse Eversdijk heeft dese kinderen nagelaten Fransi11kfll 
*) Dit Jnartnl is foutief; er moet ~taan: ± 1570, De1.e Cornelis S111allega11ge 

Is 28 Jannarl 1594 overleden te Ooes als oud-Burgemeester. 
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Mnt/(1r1u 
Smnllrgnngl' 

Boom 

de Rijke 

geboren 1627.•) 
teelen 
11 kinderen. 

geboren 1635, 
ter.len 
2 kinderen. 



Oblll 
28 Nov. 1620 
begrav3n den 
3 IJecember in 
syn groot
vaders graf. 

teelen 
3 kinderen. 

O1.>lil den 
30 Oct, 1750, 

in de meermhme getruut met ((laas .... heeft dese kinderen na
gelaten met 

Brouwer Franso)'s Clase soncler oir, Jmmekcn Brouwer haar alven 
broeder was rentm. en schepen ter Goes. siet folio 7. 

2. Baldi11km Jacobs S111allega11ge getrout met Philip; ..... heeft 
nagelaten Susmmel,en Philips getrout met A11tho11y WJ•ma heeft 
veel m1komelingen. siet folio 7. 

3. /11ayke11 Adriaanse Smallegange getrout met Cornelis Oye 
siet folio 6. 

Mattheus Comelisse S111allega11ge Borgemester . . . . . . en üroot 
Rentmeester der Heeren Staten van Zeeland was Getruut met 
Geerfru,l'f Willemse EversdJ•k voonlogter van Willem Di11genisse 
Eversdyk en van Cornelia Valke eenigste zuster van den Thesorier 
Jacob Valke en stierf den 28 January 1594 oud omtrent 36 jaren 
nalatende 5 kinderen. · 

1. Cornelis S111111/ega11ge Hentm. wegens Prins Willem eerste 
Baljou van Borsele getrout met Ma.vfce,i M11ri1111s van ovesaml, 
sterf den 3 Mey 1619 en hebben nagelaten siet folio 2. 

2. Cornelia S111allega11ge getrout met Willem Meerlense Driewege 
Borgermeei;ter ter Goes, hebben nagelaten siet folio 2. 

3. Meester Joa11 Smal/egange advocaat en Schepen ter Goes en 
hoogbaljou van Borsele, getrout met Soetje,i Oosldyk, hebben een 
soon nagelaten. Mattheus Smal/egange Regtsgeleerde, sonder oir. 

4. Doctor liiero11imus Smallegange, schepen ter Goes, getrout 
17 Februari 1613 met Bemardina Schotte hebben nagelaten siet 
folio 3. 

5. Adriana Smallegange getrout met Cornelis logierse Noordick 
en uit haar Dogters veel nakomelingen siet folio 5. 

IV. Cornelis Matlheusse Smallegange getrout met Maykm Mari
nus van Ovesand hebben 3 kinderen nagelaten. 

1. Mattheus Corne/issen Smallegange Stadsbode getrout met 
Ja1111eket1 No/ets en hebben nagelaten Cornelia Smallegange getrout 
met Willem D,widse kleermaker had een so011 Mattheus Willemse 
kleermaker Adriaanje Sma/lega11ge getrout met Cent Comelisse 
Schipper Dogter Ja11neket1 Schippers. 

3. Jan Smaflegange. 
4. Maria Smallegange gefrout mei Rqnier Essing. 
5. Hieronymus Smallegange stadsbode getruut met Jaco111J111je 

van Rossum hebben gewonnen Adriaan sonder oir en Jmma Smalle
gange getrout met FransOJ'S van A111sley11 geboortig van Dort, 
2 kinderen Helena en Jacomina van Amste,w1. Helena getrout met 
Jan van der Stelle 1 kint Sara van der Stelle. 

V. Geertrt1)1I Smallegange was getrout met Jamb Noorman en 
heeft uagelaten een soon en een dogter Olivier jacobse Noorman 
is getrout met Tanneke Jans Servaas dogter van jan Symonse 
Servaas. 
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Marken No11r111a11 
Jacob Oli11ierse Noor111a11 
Ma)'lcen Jacobse Noor111a11 sonder .oir. 

Vl. Comelia Smallega11ge getruut met Willem Essing heeft 
2 kinderen nagelaten 

1. I?eynier Essiug getruut geweest met M,iria S111al/ega11ge heeft 
nagelaten 2 dogters Comelia en Joa1111a Essillf!.. 

2. J11a1111a Essing is gctrout met lll'1wm111s l'1111 \/ollmhol'e met 
kinderen. Jaco111i11a \'Gil Amstc~•11 eerst getrout met //11(1ert11s O11saal 
nadcrhamlt it1 hel jaar 1753 met Jan tie /(011i11g, soon Vélll Catarina 
of Charitas van Tiele11b11rg. 

Cornelia S111alll'ga11ge getrout met Willem Mccrls1'11 Dricwcgc11 
Borgermeester ter Goes hebben 2 dogters ...... en sterf op l(erst-
avond des jaars 1618 Jac11111i11a Dricwcgl' getruut met J\tatlhJ'S i1a11 
Campen Burgerm. ter Goes en hebben samen gewo1111e11 

J. Cornelia 11a11 Campcn ~etrout met Do.Joa11 E1 11'tSdJ•k predikant 
te 's Gravenpolder hare kmderen Wilil'm El'ersdrl< pnlikant tot 
Hottcrdam getrout met ...... spoorhaar Broeder is Borgerm. tot 
Uytrècht /Hatlhias El'ersd)'k Capt. gctrout met S11sa111w Noer met 
kinderen Maria El'l'l'sdyk gctrout met de Meer Adriacm /ioogmlwetl 
met kinderen Maria /-loogcnlwed. 
Mr. Pr. van Ca111pe11 haljou van Ooes get~out met Sara Dm•elaar. 

2. Mr. Pr. Josef'hlls van Cm1111e11 getrout met Jaw/Ja ta111si11s. 
Machclina l'llll Campcn. 

3. gctrout met do. Willem No/et prcdkant tot Capelle Jacoba 
Nolct getrout met de Borgermeester A11tlw11y NollC11s met kinderen, 
Matthias Nolet getrout met 

4. Cornelia Calle111a11 met kinderen Isabella 1'1111 Campm getrout 
met Joa11 llunie ee11 s11011 Matthias liuyge. 

5. Willem 1•a11 Campm Cap. major getrout met Anna l'Clll Swaa11s
u·_1•k vier dogtrrs Pieternella ongetrouwd gestorven Jacoba getrout 
met Jacobus /-logenhoed La11re11tia getrout met Mr. Joa11 va11 Vorth. 

6. Wilhelmina Maria va11 Campm getrout met Hemlrik 11an 
Coppernolle 2 dogters Jacoba en S11sa1111a l'!lll Coppemolle. 

7. Jacolm l'a11 Ca11111en getrout met A,tnaa11 Lammens Borgcrm. 
tot Axel heeft nagelaten Adriaan Jacoba en Matthys La111111c11s. 

Ja1111eken Driewege eerst getruut met de secretaris Bom sonder 
kinderen daarna met /Jicro11)1t1111s van der Strate Uorgemcester ter 
Goes en heeft van hem 2 dogters nagelaten. 

1. Cornelia mn der Slrate getruut met de Heer van G)'seli11g 
baliuw tot Vlissingen en by denzelven 2 kinderen gewonnen Jan 
OJ1seli11g en Cornelia Oyseling getrout met den Capt. Jan cle la Palm. 

2. Joa1111a van der Strate eerst getrout geweest met de Heer 
Adriaa11 lampsins by wien een dogter gewonnen heeft Jacoba 
lampsins getrout met de Heer Pr. Josephus van Campm en by 
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. Obllt 
5 Maart 1820. 

OOSTmJK ,,, OL1'SEJ\DE BUJ"SEN VALCKE 

hem 2 semen gewonnen Pieter Duvelaar van Campe11 en Jacobus 
1•a11 Cam11en. 

Ten tweede maal met de Heer Adriaan Ockers nalatende uyt den 
selven een dogter Levina Ockers getrout met Dignus No/lens. 

Doctor /Jicrnnrmus Smallegange Schepen ter Goes getrout met 
Bernardina Schotle dugter van Symo11 Schotle en van Catari11a 
Willebrords syn overleden den 29 Novèmber 1620, heeft een soott 
nagelaten 

Pieter 1/ieronymus Smallegange getruut den 24 Juni 1636 met 
Calalina /lol/aar hebben 2 dogters nagelaten Catarina Smallegange 
- obiït den 21 October 1691 -getrout tot Middelburg den 3 Januari 
1663 met Thomas de Wolf/ - obiït 4 Januari 1693 - clmurgijn 
hebben vier kinderen nagelaten 

1. Joa11 de \Vol/ getrout met Elisabet Ketelaar en hebben 2 sonen 
nagelaten Thomas ,te Wolf en Jacobus de Wolf waarvan Thomas 
met syn vader 1702 den 14 January is vertrokken naar oostindien 
en daar overleden sonder oir. 

2. Catarina de Wolf getrout met Jan Snoep hebben dry kinderen 
Jan, Jacobus en Thomas Snoep 

3. Pieter de Wolf - obiït den 7 Mey 1697 - getrout met Anna 
Wils hebben dry kinderen nagelaten Catarina, Pieter, Thomas de 
Wolf. 

4. Thomas de Wolf getrout met llu)'berdina Gortse hebben een 
kint nagelaten Catarina de Wolf obiït den 13 Maart 1751. 

Bemardina Smallegange, getruut met jan van Laren soon van 
Joos iran Laren predicant op Mauritsfort hebben een dogter nagelaten 
Catari11a van Laren getrout met Jacob Pany. 

Adriaanje Cornelisse Smallegange was getrout met Anthony Da
nielse Noortho11ve en van hem een soot1 nagelaten Da11iel Noortlwuve. 

Daniel Anthonisse Noorthouve getrout met Jamreken Pieters en 
hebben 3 kinderen nagelaten 

1. Anthon)' Noort/wm•e getruut met Willemijntje .••. en hebben 
een soon nagelaten Daniel Noorthouve: 

2. Pieter Noorthouve getrout met SJ•111011tje Hermans hebben 
4 kinderen nagelaten 

1. Daniel Noorthouve 
2. Pietemella Noorthouve getruut met 
3. Herman Noorthouve 
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4. Ja1111efm1 Noorthouve getrout met Comt'lis 1-lt>ogenhoed Schepen 
ter Ooes chyrurgyn hehhen een clogtcr nagelaten gctrout met 
do. Hullerlus Pieroom predicant tot Goes en hchhen 2 kinderen 
CalarÎ/lfl Pirroom getruut met d Hr. predikant Teerling op Wissekk 
met kinderen naderhandt met Al'l?itlius Slolamm predikant te Goes. 

5. A(irimmken Noortlroeve getruut met Adriaan Abelse Wescl 
sonder kinderen. 

Mayke11 Comelisse Smallegange getrout met Willem Dig1111sse 
Eversdijk, weduwnaar van Cornelia Vallu, Burgemeester ter Goes 
hebben tsaam 3 kinderen nagelaten. . 

Cornelis \Villcmse Eversdijk konstig schilder die trouwde Fra11sy11a 
Sagams en heeft 1rngclate11 .Margareta en Maria E11erstl)'k syn bcyde 
ongetrouwt gestorven. . 

Jacob Eversdyk Priester en Pastoor te Goes. 
Willem Eversd)'fc konstig schilder getrout met Blasi11a i•a11 Osse-

waartle van welke 3 kinderen syn overgebleven 
1. Adria1111 E1wsdyk ~eestelyke dngter 
2. Comelis Eversd)'k Jonk gestorven 
3. Fransoyse Maria Eversdj1k geestelyke dogter gestorve. 

2. Maykc11 Willemse EvmlJ1k was getront met Adriaa11 in ,ic 
Bolle en heeft nagelaten Pietcmella Adriaans die getruut was met 
Abraham de Visser en hebben 3 kinderen nagelaten Jacobus de Visser 
predikant in 't eyland van Schouwen Adriaan de Visser getrout 
met Cornelia Nagtegaal Maria de Visser getruut met Adriaa11 Haak 
Schepen tot tholen met kinderen 

3. FransoJ'S Eversdyk sonder oir. 

IWERSIJIJCK l"WRENS S/IUl,l,1':GANG1': DE RIJCKE-: 

Neelie Comelisse Smallegange wa!I ten eerste getruut met Hugo 
Jobs Goeree Borgermecster en had by hem een dogter Maria Goeree 
getrout met Cr)'ll WesterW)1k liet een soon na Oeeraerd Westerw)'k 
apotheker tot Vere sonder kinderen 
ten 2e troude sy met Frans Dingenisse EversdJ•k Borgermeester en 
had by hem dry sonen gewonnen 

Comelis Frausse Eversdyk 
.MatlhJ•s Fransse Eversd)'k 
Wilhelm Fransse fü•ersd)'k 

ten Je trouwde sy nog Jun Cluse Dat'ker Doergermeester tot Goes 
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getrout den 
14 llley 1670, 

en rekenmeester tot Middelburg en heeft uyt denselven nagelaten 
Magdalena jamc; folio 5. 

Maria Janse voor deze IJeyde siet folio ? dese was uyt een andere 
vrouwe. 

Cornelis Franse Eversdl'k Gecommiteenle ter Reken ...... van 
Zeeland binnen Middelburg was getruut met Jmmckr Mmmee dogter 
van Adriaan Ma1111re Schepen ter Goes en van Margarita van der 
Strate hehben tsaam 3 kinderen gewonnen 

1. Comclia E11erstlyk getrout met Nicolaas la Grappe en hebben 
kinderen nagelaten 

1. }0tm la (]rappe 13orgerm. getruut met Coml'lia Driewege 
hebben kinderen nagelaten een soon Nicolaas la Grappe gctrout met 
Catarina Everstlijlc een dogter Comclia la Orappc getrout met den 
Heer Taai•. 

2. A11i1a la Grappe getrout met van Doorm Schepen ter Goes 
3. Camelia la Grappe getruut met Andries Zomerzee, heeft een 

zoon nagelaten Nicolaas Zomer'zee. 

2. Maria E1•crsd.1·k getrout met d Hr. Mr. Fnmcoys l(etcfaar 
hadden een zoon Frm1so1•s J(ctdaar Raadsheer in 't 1-lof van Holland 
en Zeeland, hebhen 5 sonen en dogteren nagelaten. 

3. Mr. Cornelis E11ersd_l'k Schepen ter Goes getrout met Maria 
Westhoek hadden Mr. Cornelis EversdJ•k balliuw tot Goes getruut 
met Adriana 1•a11 Tra1i hebben kinderen 

joa1111a Everstl_l'k getrout met de Rekenmeester Dig1111s Nollens 
met kinderen, jan E1•ersd_1•k gewesen Secretaris ter Goes getrout 
met . . . . . . Forcfamme met kinderen /-lubertus E1iersdJ1k balliuw 
van der Goes getrout met de Meyer 2 kinderen. 

1. Maria l(ctclaar 
2. Nicolaas l(etelaar 
3. Digrms J(ctelaar 
4. Joha1111a l(etelaar 
5. Cornelis l(ctclaar hebben verscheyde kinderen als d' Borg. 

Fra11co.1•s l(dclaar Clement en Dig11us Cornelis l(etelaar 3 dogters 
getro11t met de Borg. de Jonge tot Zzee 1 getrout met dHr. Lammens 
tot Axel I getrout met dhr. jan. Wille11~ Bot/dart vertrokken naar 
Demerary in West-Indien. 

Mattheus Fra11se Ererstlyk menigmaal Borgermeester ter Goes 
getrout met Cornelia OosttiJ1k hebhen t saam gewonnen Fra11soys 
Ei•ers,il'/, getruut met Elisat,et Celossie eu heeft nagelaten 

Jan ·E11àstl)'k getrout met Maria Croon met kinderen 
Aletta Camelia El•ersdJ•k getrout met Adam Croo11 met kinderen 
Mattheus E1 1crstl)'k innocent 
Adriaan El•ersd,l'k getrout met lHagtlalena Masuer met kinderen 
2. Adriana EverstiJ•k getrout met Jaques Verberg schepen heeft 

nagelaten Geeraard Verberg getrout met Philippi1111 Lesier heeft 
nagelaten Jacoba Verberg getrout met Walierus Wiskerke 
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2. Jacobus Verberg Doctor getrout met Comclia E:11crsdyk hehhen 
nagelaten Adriana Verberg gctrout met üo. Vu i\tcrcy prcdicant 
tot shr. Henderikskimleren 

3. /-Ie/ma Verberg getruut met iHari1111s SoL'feMcr 
Jacobus en Corné/ia Vl'rt,crg 

3. Mr. Nicolaas El'ascfJ•f, Borgerm. getrout 111etj111111t'fm1 Vcr{,erl! 
en Mr. Mattheus E1wscfJ•I, Borgerm. getruut met ...... Le_,•dekker 
met 2 kinderen een soon en een dogter 

Maria EiwsdJ•k getruut met de l~áadsheer Mr. Fra11so.1·s l(cll'laar 
met kinderen 

4. de ! leer ./llalffteus E1•ersd_1'k Schepen getrout met J111111ckc 
\Viskerke hehhen kinderen nagelaten Comclia El•crsdyk getrout met 
de Heer Caspar l?111uivis een soon en een dogter J\dria1111s El'crs1f.1•/c 
schepen getrout met ...... hehhen kinderen een soon en een dogter. 
· Matthèus E1wsdJ•k met PictcmeUa Wcstlw1111e sonder kinderen 

Joa1111a E11crsdyk 011getro11t 
...... El'crstl)'k getrout met de Heer Mr. Joa11 11a11 Oostce Schepen 

met kinderen 
5. Maria El'crsdylc getrout met de Professor Nicolaas Bla11karl 
. . . . . . hr. Stepharms Bla11karl getrout met ./llaria Carpmtier 

heeft een so011 nagelaten 
Willem Franse El'crsdyk Balli11w van Borsele was getruut met 

Maria J(ok dogter van Jan Pieterse l(ok admiraliteitshr. tot l<otter
dam en van Josina Borse/aar hehben een soot1 nagelaten 

IJo. Joa1111is E1 1ersd)'k predicant tot 's Oravenpolder üetrout met 
• . • . . . Spoor haar broeder is Borgerm. tot Uytregt 

Mattheus fa'ersd_1•f, Capt. Oetrout met .Juliana /?oer met kinderen 
Maria E11crsdyk getrout met de Hr. J\driaa11 /loogenlwed Schepen 

ter Ooes hehhl'n een s0011 en een dogter nagelaten 
J\tlriaall J-IOOf!.enhocd 
Mariu Hoogcnhoed 
Magdalena Jansdogler van Nee/jen Comelissr S11111/legange en van 

de Borgermr. Jan Clasen Backer was getrout met lliero11i111us 
Grmvaard teelde 5 kinderen 

1. Cornelia Ornll'aard üetrout met Leonard Peulcman sterf 1649 
nalatende vier kinderen 

llieronimus Pcutema11 
Leonard Pe11f1'111a11 
Pieter Peul1'1111111 
Comclia J>e11te111an 
2. Mr. llienmi11111s Gr11waanl Raadsheer in den Hougen Haad 

sterf ongetrout I fi75. 
3. Maria Oruwaanl trouwde Pieter Zegers ter Vere sonder kin

deren 
4. A1111a Gn111·am,i troude Leonard 11m1 Stapc/m en liet na Maria 

va11 Stapelen getruut met J\bralwm de Crnnc Commys op t comptoir 
Generaal van Zeeland hebben kinderen. 
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Obilt ... 
d,n 12 Octob. 

Amta voornoemt was ten tweede maal getrout met Do. van Dorth 
sonder oir. 

5. Ferdi11and11s Grmmard Doctor en Borgerm. tot Goes was 
getrout met 1-'icternalla Wilhelmi dogter van Sr. Joa,mis Wilhelmi 
en van Petronella de Meulenaer en heeft by deselve 5 dogters ge
wonnen. 

M(lgad11le11a Gruw11ard, Cornelia Gruwa11rd getrout met de hr. 
Willem 1•,111 \Veele Schepen, Anna Maria Petronella en Joanna 
Grmmard getrout met No11berg Magdalena Jans trouwde naderhand 
de Hr. Albertus Foe)'t Schepen ter Goes sonder kinderen 

A,lriana Mattheusse Smallegange dogter van Mattheus Cornelisse 
Smallcgange en van Geerfrn}1f Willemse Evcrsdyk is getrout met 
Cornelis Logierse Noordyk en hebben te saam 5 dogters nagelaten 

1. Dingentje NoordJ•k trout Cornelis /(leermakcr voor. de Ie maal 
Maatje Noord_l'k 1640 mater over t kint van Dings. Janse Olasem k. 

en Leenke Machiels. 
Jmmeke Noordrk obiït den 5 Junii 1659 getrout aan de Wilsen 
Oecrlru)'I NoordJ•k obiït den 18 Sept. 1709 aan de van de Moeren 
Neeltje Nooni)'k trout l(laas de Grave. 
1. Vi11ge11tje Noordyfc trouwde met Cornelis Ma1111ee en hall uyt 

dénselven een soon Jan Cor. Ma1111ée gctrout met Sara Snoep kk. 
2. 2e. Jan Le11ering met nog een soon Cornelis Janse Levering 
2. Maatjm Noordyk gctrout met Jacob Rrouwersput hebben 

nagelaten 3 kinderen Cornelia Brouwersput getrout 1666 den 7 Jam,-
ary met Jan Snoep hebben 5 kinderen nagelaten 

1. Maria Snoep getrout met Abram Verslrale I kint nagelaten 
2. Jan S1we1> getrout met Catarina de Wolf hebben 3 kinderen· 

Jan, Jacobus en Thomas Snoep 
3. Sara Snoep getrout met Cornelis van Cogelt'nbcrg hebben 

3 kinderen t soon en 2 dogter!l Obiït Sara Snoep den 28 Augustus 1748 
obiït Com. van Cogelc11berg den 2 Julii 1754 out 85 jaar en 8 maand 

4. Jacomina en Cornelia Snoep Jacomina getrout met ·Pieter de 
Voel hehhen 5 kinderen · 

5. A1tria11a Conlt'lit1 Maria de Voel Cornelia getrout met Adriaan 
,te Voel ht'bben 4 ki111lere11 Ja11 Cornelis en Jas11cr de Voel 

2. Adriana J3ro1111'ersp11l getrout met Barend Marinissc Blomaart 
met kinderen getruut 1672 den 28 Jmmar,v 

3. Hcle11a Bro11ll'ersp11t getrout 1663 deu 12 Sept. met Jan van 
11e Leene soon van Claas 111111 de Leene en Martyntje Boone suster 
van den Borgerm. Cornelis Boone won Nicolaas van de Lcene getrout 
met Maria Hoogestegt'r met kinderen. 

Ja1111d,e11 NoordJ•k getrout met Jasper Wils ..... . 
1. Pfrter Wils gctrout met Joanna M11rsa11t 3 kinderen Jwma 

l\'ils getrout met Jan lcerse 2 kinderen Piclemella en 1-'Ït'ler van 
til' Leerse 

2. J11s11er Wils getrout met Jacoba Verstrale 2 kinderen A1111a 
en Cornelis Wils 
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3. Anna Wils getruut met Pieter de Wolf drie kinderen Catarina 
Pieter en Tlwmas ·de Wolf 

2e voor de tweede maal met Cornelia l(l'lt'laar daarby een tlngter 
Jacoba Wils getro11t met Cornelis van cle /Jicke daarby een dogter 
obiït sonder kinderen. 

Je voor de derde maal met Camelia van ,Ier Afart 2 kinderen 
Cornelia en Pieter Wils 

2. Cornelis Wils getrout met Cyutje Gillis ,te Breu heeft nagelaten 
JasfJer Corn. Wils sonder kinderen gestorven 

3. Bmedicftts Wils getrout met Cornelia de la Sa/Jlc hchben 
2 doglers nagelaten Jmma Wils getro11t met Nocla11d de l(ok en 
A11to11etta Wils sonder oir 

4. Oeertruyd Noordyk getrout met Olivier van de Moere hebben 
3 kinderen nageléllcn 

1. Cornelis Van de Moere getrout met Beatris Leyns hebben een 
somt Olivier van ,te Moere getruut met ..... . 
· 2 .. Anderies 11,m tie Moere gctrout met Maria 11,m ,ter SfeJ'lle 
hebben kinderen Amleries van de Moere Jan l'llll de lHoere Cn111a 
l'Oll de Moere. 

3. Mattheus 11a11 de Moere srmder oir. 
5. Neeltje NoortlJ•k getruut met Claas tic Grniie hcbhcn 2 kinderen 

nagelaten. 
Cornelis Clase de (lra11e s011dcr oir 
Josinken tie Grave somler oir. 
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MEMORIE 

1563 is Pieter Machiels getrout met Lcrm/u Baltens overleden 
tot Uytregt 1607. 

Pieter Michfrlse Bro11111ers1111t getrout met Ma) 1lce11 lngels den 
12 Mey 1596 dogter van l11gel Vince11s. 

1598 den 1 November ouden styl is getrout Machiel Pieterse 
Brouwerspuf - obiit 1619 den 17 Junii - met de dogter van 
Com. l(empe i11 t stift van Uytregt tot Maarsen met Helena /(empe -
obiit 1632 tot Wemeldinge. 

1638 dc11 17 Octoher is Jacob /Hichiels getrout met de dogter van 
Cornelis Logirrse NoordJ•I, genaamt Maria. 

lû42 den 26 October een dogter geboren malers Adriaa11fje 
J\latthcus S111allega11ge en Jamzetje Noord)'k. 

1663 llen 12 Sept. is Helena Bromverspit getrout met Johann is 
1·1111 de Leell(' een soon Nicolaas 1664 den 30 Mey; pater borgerm. 
Com. Boone mater MaJ•!t:e Com. Noordyk. 

1666 den 7 January is Cornelia Brouwerspit getrout met Jan 
Janse Snoep een dogter geboren den 6 September 1666 pater Jacob 
Brouwerspit mater Maatje /sacse Snoep ; was de suster van Neeltje 
Bo/berge grootm. van Johanna du Mont huisvrouw van dhr. Jacobus 
Cooma11s. 

Marl,e11 Adriam1se S111allega11gc was getrout met Cornelis Oyc 
en hebben gewonnen Adriaan Jacob Ma)'ken Pieternella Cornelia 
Willem J a111lf!t:c11 Oye. Adriaan Cor Uye getrout met Mayken JHatthcus 
die teelden JHattheus Oye 

1. getrout met . Cornelia Borrendamme die teelden Maria OJ•e 
getruut met Jan Soetelink 2 kinderen ...... Soeteli11k en Maria 
Soetelink. 

2. Jacob Oye getrout met Camelia van der En•e hebben nagelaten 
Cornelis jacobse OJ•e getruut met Jato111J111tjc· llollepolders teelden 
do. Jacob O)1e prcdicant tot l)riewege sonder ori. 

Mr. Martinus Ü)'e Schepen tot Goes getrout met Cornelia Westhoek 
hebben kinderen , 

Cornelia O.ve getrout met Gillis Udema11s Schout en secretaris 
tot S. Hr. kerke met kinderen 

Matthms OJ•e eerts getrout met Oeertm)'d Verstelle en heeft by 
haar gewonnen Jacobus OJ•e getrout met . . . . . . Pipping een kint 

Adriana Oye getruut met de Hr. Wilhelmus lloogm/wed hebben 
kinderen Cornelia O)'e getrout met Do. Canisius prdicant tot Axel 
hebben een dogter. 

A1a_1'km O.ve was getrout met Willem lfrmlcril,sen llooge_n/wed 
en heeft 3 kinderen nagelaten. 

1. Geeraard /-loogenhoed getrout met Maria a1a11 de11 Berge teelden 
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een somt Mr. Wilhelmus /-loogenhoed getrout met Atlricma Oye met 
kinderen Willem Jacobus Hooge11hoed. 

2. dhr. Adriaa11 Hoogeuhoêd Schepen ter Goes eerst getrout met 
C1Jmelia BeJ1aarts hy wien een somt teelde Jacobus Hoogenhocd 
getrout met Jacoba i•au Campe11 hebben kinderen daarna met Maria 
EvcrsdJ1/( Joarmis dogter 2 kinderen Maria en Adriaan /-loogc11hoed. 

3. de hr. Cornelis Noogmhoed schepen ter Goes chirurgyn getrout 
met Janneke Noorlhotll'C he1Jl.1e11 een dogter gctrout met Uo. Piroom 
predicant tot Goes . 

Pielemella Oye getrout met Dcmkat IJlase Geytlwom somler oir. 
Cornelia OJ'C getrout met Hugo Bonn hehhen te samen gcteelt 

Abram I.Jornt Alaria Borm getrout met Pieter \V.1·111a teelde Abram 
\V)'IIIO en een 1logter. · · 

Willem Oye was getrout met Jm111<1 Pe_1·ts hehhen vier kinderen 
nagelaten 

1. Cornelis Wilfrmse Oye Ic getro11t mrt / frster Uolti11s teelden 
Judith O_l'e getrout met Joa1111is Lurckus met kinderen Marinus en 
Comelis Lurdms Hester Oyc getruut met Malfh,l's l?atel heeft een suun 
Matth.vs l?atel gctrout met Maria van Trad'? :i kinderen 

J. Marinus Oyc. 2. Comelis U_l'e. 3. Comclia U,1•1•. 
2. Aalllregl O.1·e getrout met /Haria dogter van 1\-\r. Do111i11ic11s 

sonder kinderl'n. 
3. Adrill,111 O_1•e Ie getrot,t met Maria Gotius een dog ter Jo111111a 

OJ•e 2e met Comelia la11gsdwl 3e met M11ria de l(e1w. 
4. · Willem Ü)'l' was getruut met A11110l011ia de Sm•cr sundcr kin

deren. 

Ta1111eke11 Brouwers dogter van Fratlt:) 111tje Jam/lse S11111llel!a11ge 
geseyt in de Mcerminne was getrout met Jasper lluysd,l'k hebben 
te saam geteeld Cornelis H11ysdJ 1k getrout met Pictemella de Mol 
dogter van Do. de Mol predicant tot Baarland sonder kimlcren 

Mugtlale11a /-luystlyk getrout met 0/ans l'tlfl Frielenbmg een Caalje 
2e met /\tlriaa11 Kleuwemfamme I kint Joa1111a 
Je met Ja11 f'aese 2 kinderen 

Susamw Philips dogter van JJaltl)'fllje .f11t'11bse Smal/egange getrout 
met A11tho11y Wyma, en heeft hy denself den gewonnen Bafdy11fje 
WJ1ma gctrout met Claas Meerlmse O/denleel 2 kinderen 

PlriliJ> Wrma getrout met Vr11a Mmmee een somt 
A11tho11J1 WJ•ma 2e met Sara Stari11k een dogter 
S11sm111a W)'mtl 
Pieter WJ•ma ongehuwd 
S11sam111 Wyma 
Geeraartl W,vma getruut met Pielemella /?C11lt1/ hebben I kind 

Leendert W)'ma. 
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iWattheus Comelisse Smallegange borgerm. tot Goes die getrout 
was geweest met GeerlruJ,ct Willems EversdJ1/c dogter van Willem 
Di11ge11isse Eversd)'/c en van Comelia Valke sterf den 28 January 1594 
's avonts omtrent 8 uyren nadat hy 22 dagen siek had gelegen en 
werd begraven by 't graf van syn moye Comelia Kobbe daar syn 
Broeder Adriaa11 en syn susters 2 en nog 2 van syn kinderen begraven 
waren. · 

1603 den 2 Junii is den Thresorier Valke in den Heere ontslapen 
synde Ambassadeur Extraordinair by den l(oning van SchotlamJt 
als hy tot l(oning v1111 Engeland gekroond is. 

Cornelis Comelisse /Joom sterft 1527 en Mttr)'lw1 syn huisvrouw 
sterft 1504 sy was Pieter Geertsens dogter van Wemeldinge. 

In de kerke van der Goes syn de graven van 
1. Int Choor van onsen oudgrootvader Cori1elis Matlheusse Smalle

ga11ge Borgermcester tot Goes. 
2. een serk van Mattheus Comelisse Smallegange Borgermeester 

tot Goes. 
3. een serk van Ja11 Comelisse Valke 
4. een serk van den Thresorier Jacob Comelisse Valke. 

EX T RA CT EN U Y T D E 
P R O V E N S B O E 1( E N 

A11to11is Daniclse die gctroud was met Adriana Smallegange 
Cornelis dogter heeft gefondeert een provende in den jare 1545 en 
by afsterven van den selven gesuccedeerd op 

Hugo A,triaans en na syn dood op Slet•et1 Adriaans voorts op 
Adriaan H11J1ssms voorts op Adriana Huyssens huysvrouw van 
Hr. Joad1imy Ambassadeur en van deselve vervallen op Martina 
J-IJ1ywe11s huysvrouw van H. Balliuw Brauiv en na haar overlyden 
op Logiertjm Atlriaans ll11yse11 en vermits 't overlyden van Pieter 
H11yse11 op de H. Jacob de /Jramv Heer van l(etel dog word daarvan 
gedisponeerd by den Hr. Willem tie Bramv wegens juffrouw Joachim)' 
en m1 gesuccedcert op den Hr. Mr. Mattheus Smallegange uyt syn 
grootmoeder van 's moeder wege Elisabel HU)'Setl fol. 1, artikel 2 
en de successie fol. IOJ en 115 verso. 

Cornelia· Robbreglse heeft gefondeert een provende anno 1550 
gesuccedeert op Jan Adria,ms Bla11cx Nom/Uxoris alsdan op H11J1bregt 
A,triaa11s voorts op Bellce11 Pse Kok oudste van 't geslagte van 
Cornelis RoMe alsdan Cornelis Atlriaa11se S111allcga11ge naar hem 
Frtmso)'s Willcmse Eversdylc daarna Cornelia Matthcusse Smallega11ge 
voorts Mayken Atlrimms Smallega11gc, na haar Cornelis Willemse 
Evcrs,t_,•k dëlll op Hr. Rekenm. Cornelis Franse Everstlyk en na hem 
op syn halve suster 1Wagtlalena jaf/S na haar is die getrocken hy 
Mattheus Smallega11ge na syn dood Pielemella Oye getrout met 
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l>a11kert Blasc 01')'thom 1m ha.ir ovcrlydcn by den Hr. Borgerm. 
Nicolaas Elwsdyk e11 na hem hy Pietemella Adriaa11s dogtcr van 
MaJ'kl'II Everstl)'k daar na moet komen op de Hr. en Mr. l\1atthr11s 
Smallrgange, de fundatie staat folio 11 en de successie fol. l04 en 111. 

tic voogden van de kinderen van wylen Cornelis ...... Smallegange 
hebben gcfondecrt een provendc . . . . . . is . . . . Blax dan op 
Cornelis Atlriaans Smallrgcmge en dan op Frans E1•crsdrk daarna 
op Cornelia Mattltc11sse Smallegange dan op Ma_1•kr11 Atlriaans 
Smal/egange en 11a haar dood op Cornelis \Villcmse Eversd_l'/c na hem 
or Cornelis Franse Ei•erstfyk voorts op Magdalr11a Jans na haar op 
.Mallltc11s Smallegange na hem op Pielemel/11 Vye daarna op den 
Hr. Mr. Nicolaas EJ1ersd_1•k na hem op Pielemclla Atlriaans dogter 
van Maylccn Eiwsd)'lc en van Adriaan in de Bolle de fundatie is 
fol. 35 verso en successie fol. 111. 

Atlriaanlje Mattheus S111allega11ge wed. van Cornelis L11gierse Noor
tlyk heeft gctrocken een provende naderhand gctrocken by j11Hr. 
Jacoba Dricwege wed. van den Hr. l3orgerm. Math_1•s van l'ampm 
na haar hy J\fotthws Smallega11ge stadshoclc en na hem hy den I Ir. 
Balliuw /.Jicfcr 11<111 Campe11 maar alsoo Mr. Matth1•11s S11111llrg1111ge 
substineert de oudste te wesen soo word die hy hem gctrockcn. 
De fundatie 11ergens en de successie fol. 114 en 116. 

Op folio 11 staat in margine als volgt 

Fmu\alie van sckcrc provenden gefomlccrt by Cornelis Nobbertse 
staande in het provendeboek folio 11. 

Losse aanteekeningen tusschen folio 14 en 15 van het handschrift. 

Betreffende geslacht de Wolf. (aanvulling.) (Zie folio 3 en JO). 
jaco/Jus ja11szoo11 de Wolf is getruut tot Amsterdam in den jare 

1736 met kinderen 
Catarina tie Wolf dugtcr is getrout met den Procureur Marcus 

Dregt I kint Jan Bregt Secretmis tot 's Ahtskke en Synoutskke, 
Schout tot 's Uravenpolder. 0hiit Marrns Dregt in den jare 1749; 
obiit Jan Bregt in 1754 sonder oir. 

Deze jaco/J11s de Wolf is in 1740 tot Goes komen wonen obiit 
tot Goes in den jare 1753 alsmede syn. vrouw in 1752. 

Elisa/Jet de Wolf gctrout met Jan l(ousemaker lot Uoes. 
}011 de Wolf in 0ctohcr 1758 na oostindien gevaren voor kuypcr. 
Catarina tie Wolf gctrout met Nil"olaas Paret met kinderen 

Johanna Parel en Anna Paret. Joh1m11a Paret getrout met Daniel 
Bll)'S in den jare 1751. 

Oud-Leusden. J. J. POLDEHMAN. 

(Wordt 11m 1olgtl.) 
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st,chtsche noeRenabel 
Het is voor ons een verheugend teeken, dat naast de hewoners 

der groote steden, ook die der provincie-stadjes, dorpen en buurten, 
menschen dus van het platteland, de waarde en de groote betee
kenis der genealogie, meer en meer gaan inzien. 

Reeds zijn er vele boeren en boerenarbeiders, die de afkomst 
van hun geslacht nagaan en tevens de herkomst van de door hun 
gevoerde familie-naam. 

Het is zeer opvallend echter, dat bij het verwerken van de 
gegevC\/S, welke daarvoor noodi~ zijn, door den buitenman zooveel 
mogelijk de "dorre'.' data en feiten vermeden zijn. Stamrceksen, 
stamboomen en kwartierstaten, zij zijn weliswaar bij het genealo
gische onderzoek ook van groote waarde, doch zij hebben voor 
den boer eerst dan pas zin, wanneer zij zijn eigen familie in hun 
eigen omgeving kunnen doen leven. De genealogie waarmede 
de plattelander zich dus inlaat, heeft daardoor een zeer sterke 
binding met de heemkunde gekregen. 

De prncfüche waarheid blijkt wel zeer duidelijk, wanneer wij 
eens de namen van de boerderijen in Utrecht, en wel speciaal 
in het Oost-Utrechtsche heuvelland nader onder de loupe nemen. 
Zij geven aanleiding tot het constateeren van verschillende interes
sante bijzonderheden. · 

Op _de allereerste plaats trekken de "laer"-cn de aandacht. 
Zij zijn er in allerlei verscheidenheid: 

Ahbelaer, Langelaer,_ Harsclaer, Oud Willaer, Dn11kclacr, r~om
selaer, Emiclaer, Daatselaar, Prangelaar, ,Snedclaer, Oroot en 
l(lein l(orlaer, Sprokelaer, Zeggelaer, Uatelaar, Speerlaer, Oe 
Rofelaer. 

Dan nog: 
l<olfschoten, Breeschoten, Nusschoten, Heischoten, Veenschoten, 
Bitterschoten en Ubbeschoten. 

en tot slot : 
Leijenhorst, 1-lavikhorst, Heekenhorst, Dashorst, Schothorst, 
Schoonhorst, Meyenhorst, Zielhorst, 1-loolhorst. 

Wij hekijken deze nnmen eens goed, welke de geschiedenis 
weerspiegelen van een oersterk boerenvolk: het Stlchtsche I Een 
geschiedenis, waarvan de dorpen: Barneveld, Hoogland, Maars~ 
bergen, r~enswoude, Woudenberg, Hoevelnkcn, Scherpenzeel en 
nog enkele anderen, menige ,,stille" getuige herbergen in de 
namen van de "horsten" en "laeren ", welke alleen in deze streek 
van ons land gevonden worden. 

Als oudste inwoners van het Neder-Sticht worden de Chamavt)n 
genoemd, welke tot de rrnnken behoorden. Eerst toen de Sak
sische bewoners de dichte wouden en moerassen binnentrol<kcn, 
kreeg het land grootere beteekenis. Op 7 Juni 777 schred l(arel 
de Groote aan de deken van de St. Martinuskerk te Utrecht een 
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brief, waarin o.a. door hem verklmml werd, dat hij het woud 
Hengest-schote11, in de gouwe Flehite (wat h1ter het Sticht werd) 
aan de kerkelijke gemeente ten ~eschenke gaf. Het woud "Hengcst
schoten": het een:te "schoten' ! 

Door deze schenking kreeg de Utrechtsrhe bisschop grooten 
invloed in deze streek. Dit uitte zich 11iet nlleen door een verdere 
kerstening der hevolking, doch voornl ook op het gebied der 
bodemgesteldheid. l(loosters werden gebouwd en 011Hl:it het la11d 
woest WilS en welhaast bijhelsch ledig, legden cle religieuzen zich 
in de eerste plaats toe op de ontginni11g der onvruchtbare gro11den. 
Zij kapte11 boo111en om, groeven eeuwenoude wortelstronken uit 
en schepten het veen af, waardoor waardevolle cultuurgrond 
vrijkwa111. 

De Utrechtsche bisschop liet van heinde en verre lanclhouwers 
naar het Stichtsche heuvelland komen ter kolonisatie van deze 
streek. 

De kolonisten zouden v;in nlle schatting worden vrijgesteld en 
onder de bijzondere bescherming van den Bisschop worden ge
nomen. Dit werd bepaald hij een Charte van het Jaar 1200. 
Bisschop Dicdrik en de kloosterlingen vonden in '11111 streven 
steun bij verschillende vermogende geslachten, die in dit gebied 
groote uitgestrektheden !mu.Is bezaten. Volgens de toen geldende 
wetten hadden deze landeigenaren, de vrijen of edclgehorenenï 
zooals zij genoemd werden, grooten i11vloecl op de pioniers, die 
de hosschen en venen ontgonnen. Deze pioniers immers waren 
allen, lijfeigenen of hofhoorige lieden, die met hun huisgenooten 
deel uitmaakten van het land, wa;irop zij woonden. Zij mochten 
den grond, waarop zij geboren waren, niet verlaten zonder toe
stemming van den lmu.lheer. Werden de landerijen, waarop zij 
woonden, verkocht of vergeven, dan werden de ontginnings
piuniers mede in den verkoop of schenking hegrcpen. 

In de twaalfde eeuw begon hier verandering in te komen. Uit 
de knechten, hofhoorigen, lijfeigenen of hoe deze luiden nog anders 
werden genoemd, ontstond de stand van de "huisluiden", dat 
waren menschen, welke noch behoorden tot de knechten noch tot 
de landeigenaren of edelgeborenen. De huishticlen welke zich als 
ontginners het ijverigst en het kundigst hadden betooml, kregen 
de landerijen, welke zij ontçonnen hadden, voor zichzelf en hun 
kinderen in vruchtgehruik, mdien zij jaarlijks een erfelijke rente 
aan den landheer betaalden. 

Vele dezer huisluiden konden door hun arheid, bekwaamheid 
en inzicht, op den duur hun geheele land vrijkoopcn, waardoor 
een "vrije boerenstand" ontstond .. 

De vrije hoeren in het Sticht bouwden zich in den loop der 
tijden nieuwe boerderijen en woningen. Zij hielden hun ei~en 
bouwstijl aan, het Saksische, hetwelk ook in Drenthe en OveriJsel 
voorkomt. Wanneer een vrije boerenfamilie een nieuwe plaats 
betrok, werd deze met een klank- en zinvolle naam gedoopt. 
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De boer bedacht zich een r,assend voorvoegsel bij zijn "horst", 
zijn "laer" of zijn "schoten ', dan vernoemde hij zijn vrouw, zijn 
moeder, zijn zoon of dochter, dan schoot hem zijn dorpsnaam of 
de naam waaronder een elk hem kende, te binnen en moest zijn 
hoeve "Haselaer", ,.Zielhorst", ,,Emiclacr" of "Kolfschoten" 
heeten. . 

Wat duidde hij daarmede aan ? 
,,Horst" wil zeggen: boven het water uitkomende grond. -

De beteekenis hiervan wordt o.a. bevestigd in het overbekende 
volksverhaal over den Bisschop Ansfrie,t die in l006 op den 
heuvel /-lohorst - hetgeen heilige berg wil zeggen - een klooster 
had gesticht, dat aan Maria gewijd was. Ansfricd moet een zeer 
bemind man geweest zijn. Voor hij priester werd was hij getrouwd 
geweest en had een dochter, die III de jaren, dat hij zijn klooster 
op den Hohorst bewoonde, abdis was van eenzelfde inrichting in 
Tholen. Toen haar Vader gestorven was, kwam zi.i ter begrafenis. 
Deze ging niet zonder de noodige incidenten voorbij. De geloovigen 
uit Utrecht, bij wie Ansfried eveneens zeer gezien was, wilden zijn 
lijk rooven om het in hun stad te begraven. Zij deden dit op 
slinksche wijze. ,, Plotseling", zoo wil de volksmond het, ,,ontstaat 
aan de eene zijde van den Hohorst brand in een werkplaats. 
Terwijl de kloosterlingen en gcloovigen toesnellen om daaraan 
een einde te maken, pakken die-van-Utrecht zonder gerucht te 
maken de baar op en dragen deze naar den stroom. Het bootje 
kon slechts weinig menschen bevatten, zoodat de meerderheid 
der lijkenroovers zich al wadende in veiligheid moest stellen." 

De geschiedenis heeft een verzoenend verloop, dank zij het 
ingrijpen van Anfried's dochter, de Abdis uit Tholen, die beide 
partijen weet te verzoenen, waarna zij onder het zingen van 
psalmen en gezangen den dooden Godsgezant gezamenlijk-in de 
Utrechtsche Sint Martinuskerk ter ruste leggen. 

De heuvel Hohorst, welk de beteekenis van heilige berg had, 
een bootje met het lijk van den heiligen bisschop, wadende 
Utrechtenaren, voorwaar, aanwijzingen genoeg. om te kunnen 
aannemen, dat de Stichtsche huisluiden en de latere vrije boeren, 
wanneer zij het over hun "horst" hadden, hiermede hun land 
bedoelde, welk boven het water uitstak. 

Het Utrechtsche heuvelland heeft deze gronden slechts gekend 
in haar moerassen, die in het midden der zestiende eeuw geheel 
verveend waren. üe boeren bouwden zich daartoe op een "horst" 
een hoeve, om vandaar uit het moeras te bedwingen en te over
winnen. 

Oe boederijen, welke eindigen op "schoten" zijn van jongere 
datum. Typisch is echter, dat de gebouwen ongeveer dezelfden 
bouwstijl hebben. 

Het vermoeden bestaat, dat de "schoten" oorspronkelijk pacht
hoeven waren, welke eigendom waren van dezelfde edclgcborenen, 
wien ook het zoo bekende woud Henschoten behoorde. Vast staat 
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dit echter niet, daar het achtervoegsel "schoten" ook in andere 
declen van het land veelvuldig voorkomt, h.v. i11 plaatsnamen 
als Linschoten, Voorschoten, Schoten, B1111sd10ten, Winschoten 
enz., waarin het de beteekenis van omheind, omschoten moet 
hebben. 

En tot slot de "laer"en. Volgens het boek van l(ilia11 hetcekent 
"laer": woeste, onhehouwde streek. Dit stemt geheel overeen met 
de geschiedenis van het Stichtsche heuvelland,- dat eens woest en 
onhchouwd was, doch dank zij het werk en de groote krachts
inspanning, die onze boeren-pioniers zich meer dan zeven eeuwen 
lang hehben getroost, werd deze streek wel een der vruchtbaarste 
van Neerlamls zandgronden. In een streek, waarin heden nng de 
traditie zin heeft, en wanr de moderne vervlakking, in vergelijking 
met andere deelen van ons land, weinig ingang vond. 

Het mag dan ook geen verwomlering wekken, dat vele hoeren• 
geslachten, welke uit het Sticht afkomstig zijn, den naam dragen, 
waarin de drie besproken woorden in verwerkt zijn. 

Degenen nu, welke zich hezig houden met f.lmilie-onderzock, 
heeft dit artikel veel te zeggen, niet alleen dat de familieën, 
wa:uvan de namen eindigen op "laer" of "horst"ï met vrij groote 
zekerheid kunnen aannemen, dat zij op de een of andere wijze 
met de Saksische landpioniers in Oost-Utrecht in verband staan, 
doch vooral ook, nu zij weten welke heteckenis hun naam hecfl 
en welk verband er bestaat tusschen Geneologle en Heemkunde. 

Amsterdam, Juni 1946. M. D. l(ILSDONI( Jr. 

het G€.Sl~cht RIJl1€.\1€.lb 

Als oudste stamvader van dit geslacht werd door mij gevonden : 
Thomas Comclisz., die 28 November 1640 in de N.H. Kerk te Alfen 
trouwde met A1111ctje Dirx dr. T11rcke11b11rgh. Hij was geboren te 
Bodegraven, zij. te Alphen. De familie T11rckeul111rgh schijnt wel één 
der oudste geslachten uit Alphen te zijn, want via het Rechterlijk 
Archief van Alphen heb ik nog 5 voorouders van haar kunnen 
identificeeren, allen welgestelde boeren. 

Het interessante van het onderzoek betreffende dezen Thomas 
Cornelisz. was echter, dat het zo mooi weergaf het ontstaan van de 
achternaam Rijneveld. In de oudste acten, welke betrekking hebben 
op hem, wordt hij geregeld genoemd : Thomas c,m,elisz., zonder 
bijvoeging van een achternaam: zo in acten van 13 Januari 1644, 
25 Februari 1648 en 4 April 1650 (resp. Weeskamer Alphen no. 4, 
acte no. 72; Recht. Arch. Alphen A-1-15, fol. 34 vo, 105 t/m I08 
en 118). De eerste aanwijzing van de "fa111ilienaam-i1Hvordi11g" 
vinden we in een acte van 16 September 1650, waarbij hij koopt 
"omtrent drie morgen lants met potinge ende plantingc dacr op 
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staem.Je, gelegen op 't Rijnevelt in Alphen" (Recht. Arch. Alphen 
A-1-15, fol. 130 vo) 

Enkele jaren later, op 4 Mei 1657, schijnt hij in geldnood te zitten, 
want dan leent" Thomas Comelisz. woone11de op 'I Nij11e11elf in Alphen" 
een bedrag van / 800.-.- van een zekere Gerrit Com. Manlgen, 
waarvoor hij als zekerheidsstelling opgaf het door hem gekochte 
land op 16 September 1650 benevens "een huijs ende erff, barch 
ende schuer" staande op het Rijnevelt. (Recht. Arch. Alphen A-1-17, 
fol. 78 vo). 

Langzamerhand wordt de plaatsaanduiding beschouwd als een 
persoonsaanduiding, want in acten, gedateerd 16 Mei 1663 en 
26 Mei 1664, wordt hij reeds genoemd : ,, Tomas Comelisz. uil 
RiJ11e1•clt". (Hecht. Arcl1. Alphen, J\-1-19, fol. fi3 vo, 148 en 149). 
Tot een volledige ~eslachtsnaam is de oorspronkelijk aardrijkskundige 
naam geworden III een acte van 15 Mei 1682, waarbij "A1111ilgen 
Dircdr., weduwe ende boedelhoutster van sa. Tomas Comelisz. 
Rij11evelt" een stuk land koopt "gelegen op de Rijneveltse polder". 
(Recht. Arch. Alphen, A-1-23, fol. 111). 

G. v. KOERT. 

een amsteRÖc\lllSCh qeslaeht van Ryswyck 

Dirclc of Dercl< 1'011 Uyswyd< werd waarschijnlijk in 1596 te l<lcef 
geboren en wordt in 1622 het eerst te Amsterdam als kooper van 
èen graf in de Zniderkerk (Dirclc Claasz 11,m RJ•s11•,1•ck) vermeld. 

In 1637 woonde hij in de Beerenstraat (Berenstraat ?), waar hij 
in 1649 nog steeds gehuisvest is. 27 September 1646 doet hij den 
poorterseed. Zijn vrouw Jacqueline Ro,triges schonk hem 3 kinderen : 
1. A1111a Maria, gehuwd met Johmmes Waersegger, later met 
Dirck ThJ•me11s, de jonge koopman der O.1.Comp. te Batavia, 
waar zij kort vóór 1672 stierf. 
2. Janneke, een dochter. 
3. Antlwny in 1651 gehuwd met Fijke Scholplmizen uit l(ampen. 
Deze zoon was plaatsnijder te Amsterdam en is reeds in 1661 over-
leden. . 

Dirck vau Rys11•.vck was medailleur en goud- en zilversmid te 
Amsterdam, maar heeft zich meer naam verworven door zijn fraaie 
toetssteenen tafels, welke hij kunstiç met paarlemoer wist in te leggen 
en die vooral bij zijn tijdgenooten zeer in trek waren en duur werden 
betaald. Twee van deze tafels zijn door Joost va111le11 Vondel bezongen 
in 1654 en 1660. Zijn medailles, welke alle gegoten zijn, zijn verschil
lende op het beleg van Amsterdam in 1650. 

Ruim 83 jaren oud sterft hij in armoe en ellende te Amsterdam 
na 1679. Zijn penningen zijn gedrukt : D. v. Riswyck - T. v. Rys
ll'yck - T. D. v. R)'Sll')'ck. 

p. R. 
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pensoonsna1nen, 
voonkomenOe. m he.t "kenke.n-11e.q1st'=-.R t.oe.tw.
hoonenOe het Oo11p V,\11 w.,me.U", B€Rusr;enbe 
111 het a12cl11e~ Oen ne.O. he.11v. Ci€11l€(-~nte. V.\ll 
wame.l ((jlO.) v.a. 1604 1) 

De 1111mmers geven de 

1 Willem Turck. 
1 Captein 1<.asslagen. 
1 Hendrik van Ooorn. 
1 Acrt Evertscn. 
1 Herman van Bronckhorst. 
1 Jan van Wijck. 
1 Alert van Teef clcn. 
1 Aert van Thefcls. 
1 Willem Henrick de Hacs. 
1 Hendrick Aelbertsz. 
1 Jan Flooren. 
1 Gerrit van Bronckhorst. 
1 Jacob Jan Heijnen. 
1 Pauwels Jansz. 
2 Arendt de Haes. 
2 Wolter Timmerman. 
2 Jan de Best. 
2 Oirck Scheer. 
2 Hendrick fulpen. 
2 Anna Dierck Scheer. 
2 Seger Brants. 
2 Fijcken Seegers. 
2 Jelis van Os. 
2 Jan Segersen. 
2 Jan de Muller. 
2 Lysken van Santen. 
2 Jan Hendrkksz Muller. 
3 Jan Jnosten. 
3 Jenneken Posten. 
3 Dirck Pies. 
3 l(ees Gerritsz Muller. 
3 Jan Gerritsen. 
3 Pijken Elffkcns. 
3 Jan Aertsz Ballegoy. 
3 Seger Bran ts. 
3 Alert van Teeffelen. 
3 l{utger de Veer. 

bladzijden v.h. originccle stuk aan. 

3 Fijkcn Srcgcrs. 
3 Jan Claesz. 
3 Sander van Bo111111cls. 
3 Jcrcplraes va11 Bo111111cll. ·I· 
3 Niwenhcym. 
3 1 til leken van Cattcnhurgh. 
:J Ocrrit van Worck11111. 
3 Willem I loll "vuytten 

3 Jan l lerherts. 
4 Jut van Eck. 
4 Aert Groes. 

blaesbalck". 

4 Jan Ballegoy te Tiel. 
4 Jacoh Menssen. 
4 Eghen Aertsen. 
4 r~utger Hermensen. 
4 Jr. Arnt van Bronckhorst. 
4 Jr. van Balvercn. 
4 Joffer vnn Bronckhorst .. 
4 Jan Rohhertsen. 
4 Jan Hermensen. 
4 Dries Boeyen. · 
4 Wolfert Aertsz. 
4 Mens Jansen. 
4 Jan l·leymansen. 
4 Jacob Menssen. 
5 Herhcren van de Poll. 
5 Aert Lambert. 
5 Aernt Crijnsen. 
5 Ohijsbcrt de Konren (?). 
5 Acrt Claessens. 
6 Gerrit Tilmans. 
6 Metgcn van Os. 
6 Victor Gelden. 
6 Thielman lluyherts. 
6 l-lemlrickcn Schutteri:. 
6 Jr. Willem Spaen. 

') Inventaris Ned. Herv. Gemeente Wamel en Ureuuiel, Inventarisnummer 
C. Postma: 67. 
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6 Heymerijck van Cattenburgcn. 
6 Jr. Goltsteijn. 
6 Jr. Willem Spaen. 
6 Alert Spaen. 
6 Dirck Lambertsen. 
6 Cornelis van de Poll. 
6 Jr. Aert van de Pol. 
7 Heer Johan de Haes. 
7 Jan Petersz. 
7 Flipse Hendricksz. 
7 Alijt Micchielen. 
7 Tomas Hemlricksen. 
7 Luloff. 
7 Gerrit Smit. 
7 Jan Lamberts. 
7 Swartcn (sic) Jan. 
8 Herber (t) ühijsberts. 
8 Wolter Woltersen. 
8 Jan Jansz l(ievit. 
8 Aert Schilman Janssen. 
8 Hendrick van üelder. 
8 Aert Lamberts. 
8 Peter Tijssen. 
8 Tienthuys. 
8 Thijs Pietersz. 
8 Jenneken Posten. 
8 Mr. Evert Roelofsen. 
8 Johan Arntsen. 
8 Rijck Versteech. 
9 Hendrick Jaspers. 
9 Langen (sic) Jan Aertsen. 
9 W ... 11 Otten. *) 
9 Guerts Aertsz. 
9 Gerrit Diercksz. l(oyeman. 
9 Jonghcn (sic) Willem Holi. 
9 Willem Spaen. 
9 Gerrit Vonk. 
9 Johan Roelofsen. 
10 Her ... Ghijsberts. *) 
IO Evert Millingen. 
IO Jan Jansz l(icvit. 
to Hilleken v. Cattenbruggen. 
IO Cornelis Ercken. 
to Claes v. Cattenbruggen. 
IO Doctor Blanck. 
IO Johan Verwey. 

•) •• , . • . • . onleesbaar. 
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JO Aertgen Spaens. 
10 Joost Verweij. 
JO Aert Crijnsen. 
10 Jan Jansen. 
10 Guert Aertsz. 
11 Jor. Johan de Hover. 
11 Johan v. Hoeckeh1111. 
11 Heer Everts (kempken). 
11 (die aide) joffer Millingen 

Cattenborgen. 
11 Roeloff v. Ewijcks (t). 
11 Jolrnn v. Cattenburgens (t). 
11 Johan de Haes - timmerman. 
11 Thijs Pietersz. 
11 swarten (sic) Joh.an v. den. 

Poll Ghijsbertsen. 
12 rr. v. der Mcrwen, pret!., 

als gewezcne kerckmeyster(sic) 
12 Peter Bosman, borger 

binnen Tielt (sic). 
12 Claes v. de Sants, 

gewesene kerckmeyster (sic) 
12 Ambtman Jacob Mom. 
12 Jor. Cornelis v. de Poll, 

kerkmeester. 
12 Gerrit de Ruever, kerkm. 
12 Seger Brants. 
12 Jan Robbertzen de jongen. 
12 Anna Deysen, ca. 85 jr. 

huisvrouw v. Floris Jansen. 
12 Jac. Cornelis v. de Poll. 
12 Scgcr Brants. 
12 Jan Rohhertscn, kerkm. 
12 Anna Deysen, 85 jaar 

huisvrouw v. Floris Jansen. 
12 Jor. Cornelis van de Poll. 
12 Seger Brants l 
12 Jan Rohbertsen j kerkm. 
13 Dirck Jacobsen, ca. 78 jaar. 
13 Jor. Cornelis van de Poll. 
13 Amrn van Deyscn. 
13 Willem de Haes. 
14 Joffer Heymans. 
14 Jor. Jost. Vijch ,heer tot 

. Hijscdorn. 
14 Aert Everts. 



14 Herman van Rronckhorst. 
14 Jan vm1 Wijck. 
14 Aert de Haes. 
14 Herman Evertsen. 
14 Thomas van Hellon. 
14 Mem, Jansen. 
14 Herman v. Bronckhorst. 
14 Jan van Wijck. 
15 llcn<lrick v.111 ••••• *) 
15 Weduwe Willem Foeyert 

binnen Tiel. 
15 Rocloff Baers. 
15 Joffer van de Poll. 
15 üasthuis te Maasbommel. 
15 ühijshert Spruyt. 
15 Aerndt Crijnsen. 
15 Coomam, hofstad. 
1 G Gerrit Til mans. 
16 .... Bnmts.*) 
rn .... elnrnn Huyherts. *) 
16 llendricl<s Schutters. 
1 IJ Rutger Her111e11se11. 
16 (die aldl•) Aert Tolman. 
16 Baers Willemsen. 
16 Alert van .... *) 
16 Aert Jansz. 
Nov. 1945. 

16 0th Petcrse. 
16 Dirk de Haes Alhertsen. 
16 Seeger Secgersz. 
17 •.•• Claerholts. *) 
17 Jan Luypen. 
17 Jan Petcrsen. 
17 Ht1t1?er de Wever. 
17 fliphs Hcndricksz. 
17 Jan Caerlem. 
17 Acrt Schilman Jansen. 
17 1 lcrhcren fihiJsherts. 
17 Woltcr Woltersen. 
17 Jan Jansz l(ievit. 
18 Oerrit Tilman. 
18 Jan Gerritsz Snyclcr. 
18 Victor /\ertsen. 
18 "suster Herman". 
18 Bag-ijnen. 
18 Jenncken, huisvrouw van 

Jan Hobberts. 
18 Lamens Goertsen. 
18 Wolfcrt Aertse11. 
18 Hcndrick Jaspers. 
l8 Jan van Heesel. 
18 Nijls Jaspers. 

C. POSTMA. 

BO€k6€Spl~€kl nq 
nebe1iL,,nb - enf beet en 'taak 

,foor tie l10ol{lrrrnrr11 J. ,,. Grf,fpren, dr. P. Gryl, 
tlr. ll. Kraemrr, ,Ir. f,', Snoer, rn ,Ir. A. A. v. Scl1rlrer1. 
Uitgrge11r.ri door ,fr Jr' rrf'ldMl11iotl1rr.k N.V. 1940-H 
te Amaterdam. Prija gebom/en f 2.,'i0. 

"Nederland - Erfdeel en Taak" is ontstaan om te voldoen aan 
de behoefte welke gevoeld werd om onze in 1939 gemobiliseerde 
militairen omtrent de waarden van ons nationaal erfdeel en onze 
nationale taak. Het is, zooals Z.K.H. Prins Bernard in zijn functie 
van Eere-Voorzitter van den Centralen Raad van Advies inzake 
Ontwikkeling en Ontspanning der Gemobiliseerde Militairen, in 
het voorwoord zegt, een uiting van Ncderlandsche eensgezindheid, 
da.t vijf hooglecrare11 van verschillende geestelijke of staatkundige 
richting gemeenschappelijk tot dit hoek kwamen. Oe lezer krijgt 
een overzicht van de ontwikkeling van de gecstesstroomingen en 

•) • , , . , , •. onleesbaar. 
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van het functionneereu der ·gemeenschap tijdens het kristallisceren 
van ons volk uit het Germaansche rijk. Hieruit wordt ons wellicht 
iets meer bekend omtrent het leven en de gedachten der individuen 
uit de tijden voor en tijdens de christelijke periode ; immers de 
invloed dezer kerk is zoo groot, dat door het verblindend licht van 
haar beschaving nog steeds alles wat er aan "harbarisme" in die 
tijd in ons land bestond, vervaagde en op de achtergrond gedrongen 
"'erd. 

NELEMANS. 

Ö€ k~lltlllZ€ St. ~1111,\•t€U·WO€Stl.)11€ 

fp Sint AndriesPn IP llr11g14P I .1.~<l-17112, Hrussd, 
dP KinklwrPn, door: Stn11isla., ,I' l'dewnlle. 

Een prnd1tig hoek! Het behandelt de geschiedenis van het ccnigc 
l(artuizerinnenklooster in de Nederlanden, dat v;11111it Gosnay te 
Sint Andries in 1350 gesticht werd. In 1580 moest het zich binnen 
Brugge vestigen en werd in 17!-l() na de inmenging van Joseph Il 
in l 7Y6 door tie Revolutie definitief gesupprimeerd. 

Het is een opsomming van namen, schenkingen, kleinere inci
denten enz. Over het algemeen genomen is het voor een normale 
lezer niet interessant en erg droog, voor den genealoog of den 
historicus daarentegen een goed boek, en ook aanbevelenswaardig. 

Enkele kleine fouten staan er in en ook werd er reeds een telegram 
gezonden voordat de uitvinder hiervan nog geboren moest worden 
(blz. 233) ! 

M. D. l(ILSDONI( JR 

Inhoudsopgave van undere tijdschriften op Genealogie 
oj aanverwant gebied 

Voor ons liggen tie eerste huitenlandsche genealogische bladen 
en wel "L'Ecusson", Revue mensuelle Beige de Genealogie, d'héral

. dique et de sigillographie. 
Wij laten hieronder tie inhoud van de diverse afleveringen volgen : 

Juni 1945: François A11sillon, - Reconstruction d'un 
Registre de la Bourgeoisie de la Ville de Hal 1, -
Le sang du Faciturne et celui de Turenne dans 
la famille de \V)•kersloot. 

Juli 1945: .Jea11-A11toi11e locquel, - l~econstitution d'un 
Registre de la Bourgeoisie de la Ville de Hal ll. 

Augustus 1945 : Les Advocats dans la Société ancienne, -
Reconstitution d'tm Registre de la Bourgeoisie 
de la ville de Hal 111, - A l'office Genealogique 
et Hêraldique de Belgique. 

September 1945: Jean van der Vorst ou Vorsti11s dil 011)'s, -
Les Verdussen, - Reconstitution d'tm Registre 
de la Bourgeoisie de la Ville de Hal IV. 
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October 1945: l~cconstitution d'un Registre de la Bourgeoisie 
de la Ville de Hal V. 

November 1945: Familie Cardock 1, - Reconstitution d'1111 
Registre de la Bourgeoisie de la Villc de Hal Vl. 

December 1945: Familie Cardock Il, - Les Peintres Vertlussen, -
Reconstitution cl'un Registre de la Bourgeoisie 
de la Villc de Hal VII, - Les de Winters à 
Anvers. · 

Januari_ 1946: Famille du Laurl', - Les Armories des Villes 
Belges, 1 Nie11port, - de Co11werburch à Tmuise 
au XVle siècle, - Les de Winter au Pays de 
Waes, - Reconstit11tio11 d'un Registre de la 
Bourgeoisie de la Ville de Hal. 

De overige mm1mers zijn nog niet in ons hezit, zodra wij deze 
ontvangen hehben, zullen wij den inhoud hiervan eveneens puhli-
ceeren. K. 

In het Nederlands Archief, 4e jaargang No. 5, wordt onder andere 
behandeld: ,,De zuivering en eerherstel in de wapenkunde", door 
den bekenden heraldicus Martm N. Damstra, ~ Naamlijst der 
Predikanten Ned. Herv. Gemeente te Schiedam (IV), - ,,Het 
wapen van Amsterdam", - Bijbelsche Heraldiek, - Jeruzalem 
Wdders. K. 

,,De Navorscher" No. 5 biedt den lezer o.a.: 
Vandalisme te Hoogeveen e.o. iir de 18e en 20e eeuw. - !Je 
rivieren Hegge en Slinge, de kanalen Bolsheek, Schipheek en 
B11ursc1heek (vervolg). - !Je heraldiek der Uoudsche Glazen, -
het geslacht. Swt1rlll'oll, - Boekaankondiging. 

fonös vooR n104Raf1sche öocumentat1€ 
.M,wro11111 C. ,,,m f'p1w111a-TIP111lrik.,, 
1'rompatnmt ,l.16, '3-Gr,weu/111,re 

Het Fonds voor Uiogrnfische IJocumen_tatie is gegroeid uit, wat 
in het hegin een tijdverdrijf was van wijlen C. ll. 111111 Fe11emu. 
IJeze Heer, Historicus en Conservator aan de U11ivcrsiteitshihliothcek 
van Groningen verzamelde als liefhebberij krantenuitkuipsels van 
alle mogelijke f amilieherichten. Hiervan werd spoedig een druk 
gebruik gemaakt door vrienden en kennissen en naarmate de omvang 
der verzameling toenam, groeide deze belangstelling zi'u;, dat hij 
een tarief moest vaststellen. Door zijn relaties vanwege zijn functie 
hij de Univcrsiteitsbihliotheek was het den J-lecr 11m1 Fmema 
mogelijk oude jaargangen van de couranten voor zijn collectie 
aan te schaffe11. 

Om zijn gehecle tijd voor de langzamerhand tot een hcdrijf uit
groeiende verzameling beschikbaar te krijgen, en mede door zijn 
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zwakke gezondheid genoodzaakt, nam de Heer van Fenema zijn · 
ontslag en vestigde zich in een ruime villa te Oosterbeek, waar hem 
naast zijn echtgenoote nog wat personeel ter zijde stond. _ 

Naast het uitknippen vergde vooral het sorteeren heel wat zorg 
en nauwkeurigheid. De knipsels werden alphabetisch gesorteerd 
en daarna weer alphabetisch onderverdeeld en volgens naam in 
enveloppen in sigarenkisten opgeborgen. Enkele lctter'i moesten 
zelfs nog' eens onderverdeeld worden, zooals de B, de H, de S. 

Na de dood van haar echtgenoot, in 1933, wordt zijn levenswerk 
met veel toewijding door Mevrouw van Fenema-llemiril,s beheerd ; 
zij verzorgde het sorteeren verder. Door de groote uithreiding van 
het aantal tijdschriften was het haar niet mogelijk alleen het ver
zamelen voort te zetten. Nu is de geheele collectie ondergebracht 
in het gebouw Nassaulaan 18 in Den Haag. De kantooruren aldaar 
zijn op Maandag en Donderdag van 14 tot 16 uur. 

Aanwezig zijn de krantenknipsels vanaf 1795, toen het adver
teereit van familieberichten hier te lande in de mode kwam, tot 1933, 

· respectievelijk afschriften van die advertenties, wanneer ziJ reeds 
uitgegeven zijn, en verder compleet geficheerd : alle kerkelijke 
registers van de stad Groningen. Een dergelijke knipselverzameling 
wordt tot op heden bijgehouden door het Ned. Patriciaat te 's-Graven
hage en door het Genealogisch Heraldisch Bureau W. A. van Rijn 
te Rotterdam. 

In het tarief is het volgende vastgesteld : 
Men is verplicht van iedere naam alle knipsel!;, resp. afschriften 
daarvan, tot een aantal van 60 af te nemen. Bedraagt het aantal 
knipsels van dezelfde naam méér dan 60, dan is men verplicht er 
minstens 40 van uit te zoeken. Heeft men reeds een collectie af
genomen, dan kan men speciaal aparte knipsels betrekken à / 0,25 
per stuk. Normaal kosten de knipsels, resp. afschriften van na 1850 
/ O,IO en van vóór 1850 / 0,15 per stuk. 

Het tarief voor de afschriften van de Groningsche boeken bedraagt 
/ 1.50 voor het eerste en / 0,30 voor de volgende. 

N.M. 

VRa(j€tlRUBRl€k 

Deze rubriek Alnot ten dien11te van een iecler, clie met zijn 0111lerzoek 
i11 n11tgf'loopen, dnn wel ,·on dif'Jtf'llf'n, die met andere personen verbinding 
zoeken op genenlogiPr.h en l1eraldiek gebiecl. 

De negen zijn 11it11lniteml in te zemlen aan het corre1111ondentie-adre11 
der N. G. V., Snmatraetraat 230, Amsterdam•O, 

23 - 7 Het geslacht Va11 He)'sen vanaf 1650 voorkomende op 
enkele dorpen van de Hoekschewaard zooals Mijnsheeren
land, Maasdam, Strijen is voor dien tijd daar niet te vinden. 
Uit gerechterlijke archieven van Mijnsheerenland blijkt, 
dat de vader van kinderen met de geslachtsnaam Va11 
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1-lcrsm de geslachtsnaam Pcntio11aris voert. Van dit laatste 
geslacht, terugloopende tot 1550 is heel wat te vinden. 
Heeft een der lezers bij zijn onderzoekingen de n.iam 
Van f-lc)'sen gezien ? Gaarne contact met hen wier voor
geslacht uit de Hoekschcw:rnrd stamt. Joh. van Eysden, 
van der Dussenstraat 3d, Rutterdam-C, 

24 - 7 Gevraagd Huwelijk van Peter van der Wart en Hc111fri/rn 
van Oelfa, overleden te Zutphen resp. op 2 Juli 1779 en 
15 Augustus 1795. Uit dit huwelijk zijn gehoren te Zutphen 
Johaw1cs op 6 Decemher l 7fi3 en Petrus ( Pcta) op fi No
vember 17üfi. Wie kan mij verdere inlichtingen verstrek
ken? F. W. v. der Wart, lJintclstraat ü, J\mstcrdam-Z. 

28 - 7 Inlichtingen gevraagd omtrent de voorouders van Pieter 
Jansz. Bakclaar geh. te Goederede 2-12-lü74 met Neeltje 
Aerts. (Doopboek van üoedercde gaat niet verder clan 
tot dien tijtl). Gegevens gevraagd omtrent Pieter Botll 
de eerste G.G .• van Ned. lndie en zijn voorgeslacht. l(usten 
worden gaarne vergoed. W. Dakelaar, Zandstraat l01, 
Veenendaal. 

29 - 7 Wie kan mij nadere gegevens zenden over de familie 
Dussrr de Barc1111e, dan wel in contact brengen met 
levende leden dezer fmnilie. Alle gegevens hoe gering ook 
zijn welkom. J. van Dort, l(nipstraat 40, Roosendaal (N.U.) 

25 - 7 Alle gegevens, heraldiek of genealogisch, omtrent de 
geslachten Re11sse(11)ï - Re11tze(11), - Rense(11) enz., 
worden ter completering der genealogie dezer geslachten 
ingewachr door: F. Rensen, Botermakrt 27, Leiden. 

26 - 7 Van het echtpaar Joa1111es Vollart(s) (ook ge1~aa111d Vol
laers, Volkaerts euz) - Eleonora Schy11 (<'/ Scluct1) worden 
te 's Bosch vanaf 1716 verschillende kinderen R 1(. gedoopt. 
Zijn afkomstig van buiten 's Bosch. W;iar en wanneer 
gehuwd en geboren ? J. J. Vugs, l(erkstraat 68, Waalwijk. 

27 - 7 va11 der Loos. Gegevens gevraagd hctrerrende deze familie. 
Gaarne treed ik in briefwisseling met een ieder, die belang 
stelt in deze familie. T. van der Loos, St. Agatlrnstraat 68a, 
Rotterdam (N.). 

30 - 7 Gegevens gevraagd over de geslachten llcrd,cnrath en 
Sfei11s BisschofJ te Amsterdam en elders in Holland. Bezit 
reeds grootendeels gegevens over deze families uit Limburg 
en Amsterdam, maar niet volledig. J. J. M. H. Verzljl, 
Van Hasseltkadc 7, Maastricht. 
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31 - 7 üegevens gevraagd omtrent de ~eslachten Wl'ihrl of Wijbel 
uit Zevenbergen. Christiaan We1{1el woonde in 1777 aldaar, 
tussen 1777 en 1799 werden verscheidene kinderen geboren. 
Na 1799 en voor 1777 zijn geen gegevens te vinden. 
A. Ottevanger, Dr. Hermanslaan 5, Oss (N.B.). 

32 - 7 Gaarne alle gegevens aangaande de naam Heij of Hey, 
waar mogelijk in genealogisch verband. Ik ben reeds eenige 
jaren bezig met het samenstellen van een register van 
alle vindbare personen van dezen naam. Gaarne bereid 
inlichtingen uit de klappers te verstrekken. A. J. Hey, 
Harstenhockweg 219, 's-Gravenhage. 

meöeöeet mc;en V.\n nestuun en neö.\ct1e. 

Het bestuur verzoekt de leden beleefd om 
steeds bij hun correspoJ1dentie een postzegel 
voor antwoord in te sluiten, dit wegens de 
enorme hooge porti-kosten. Ook wordt er op 
gewezen géén oude frankeerzegels te gebruiken, 
aangezien wij dan hiervoor strafport moeten 
betalen. Wij danken U voor Uw medewerking. 

kwant1enstaten voon 16 kwant,enen 

Reeds nu kunt U bij het secretariaat: Rioµwstraat l00 kwar
tierstaten bestellen voor 16 kwartieren, de prijs bedraagt per stuk 
/ 0.10, bij afname van 50 of meerdere exemplaren / 0.07 ½ per 
stuk. Deze kwartierstaten, welke in Augustus worden afgeleverd, 
zijn speciaal geschikt als werk-kwartierstaten. 

,,c;ens nostna" 

Wij kunnen onze leden nu reeds mededeelen dat met ingang van 
t Januari 1947 "Gens Nostra" met 32 pags. elke maand zal ver• 
schijnen. In de loop van het nu nog resterende jaar zullen wij 
eveneens 2 of J keer met 32 pagina's verschijnen. 

Om met de verschijndatum van ons blad gelijk te komen heb
ben wij dit nummer voor 2 maanden uitgegeven. Het Augustus
nummer zat dus begin Augustus reeds in Uw bezit zijn. 

REDACTIE. 
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IN DIT TIJUSGIUUFT WOUDEN OPGENOMEN: 

V Ql/edigo gesfochteu,-egisters ,Ier leden. 

Gm,eu/ogi,;c/,e fragme11te11. 

Aftlr111.-lw11 van lava,-tierstafeu, imli<•11 111e11 hiervoor zijn 
toeste111111i11,t.; he,ft g'-'geven """ het bm;tuur. 

Arlil.-els op ,gebied van lleraltlie/1·. 

Opgave vau. JJrmrnen. 

Boclmm,lwmligingen, Jfoehl1f'sprel1·i11g_e11. 

Een vr"genbus voor de leden, wm11·i11, zij /mrmen trachten 
die moeilijhlieden, op te lossen met ouderen, waar zij 
alleen mad,tdoos voorstaan. 

Gegea,ens, l1m;d1rijvinge11. e.d., ouer steden, t/017,en, lande
rijen, boerderijen, strehen, provincie's etc. 

Artilrels over Gilcleu, /uu1, ontst«tun, lmn functie elc~, 
over Grufsteeuen, Grafop.,;chripen, Kerlcen, 

Inhoudsopgave van. andere tijdsclirijie11 op Genealogisch 
en uwwerwant gebied. 

Gegeveu.11 uit doop-, trouw- of bep;nwfboelwu, al of niet 

op de Rijll\'mrch.itwen wmwezig. 

Opg"af vuu i11gelwme11- kwurlierst<de11, met vermelding 
van de mmren wel/re hiel'O/J voorlwmm,. 



Binn"nkorl ,.,.,.cr.qn,.n in de ,r,;,. l\'e,lerlm11l,rhr 
,,·nnirnlmnd": 
A. H11llema, Spot-, ·Scheld- en Schlmp
n11111en . . • . • • • • • • . . i:e1,. / 1.05 
A. ltalle11111, Humor en Satyre In de 
Frle~che pers.- en bijnamen . . . r.ch. / 1.95 
A. llallema, renoon~m1111e11 en Alla! 
(hne ,te bl.h1nmrr1 ont~tomlen). . i:cb. / 1.95 u,. r. J. Meertens, Zeeuw!che Fnmllle-
nnmen . . . . . . . • . . . . geh. / 2.60 
Kl. Slerk9111a, Ue traditie der voorn. 1111?, / 1.30 
Van de lmml van Ur. P. J. llleerten~ 
i~ nng lrvrrln:mr: Ue beleekenls der 
Neder 1. Famlllenamcn. • geb. / l .!.IU 
n ... ,,.,, "" rf'rrf• non : 
N.V. Uiig. !\lij. A. lllJl'GEH~. Nnnnlm 
Tclrfoon 1387 l'n~111iro 371373 

Voor aclverte111.ic's kunt U 
i11lid11i11gc11 heko111e11 hij 
het Seerelariant : 

Ri.omvstnwt lUU 

Amstenlam- Oost 

GRATIS ontvangt U de 
brochurf': ,.Geslachtlijst 
Nc<lcrlamlschc Vorsten en 
Vorstinnen Sl'tlcrl UU3" 

hij 011,:nnr litlmnal8ChA1' tier 

Nlmlml,ANl>St:111•: 
G.:N i-:.um; 1 SCIJ ·~ vi,: nimN WIN G 

GEllESEltl7EEl(l> 
voon 

llernltlisc/1 Ge,walo~isc/1. 
Hurem, 

" 
DE llA.N IE1{" 

1\1. IIOUlll~l\lASTHAAT 20 

Il Et-:l\lSTlml•: 

lrA.MlLIEW APENS 
Wete11Rd1n1•11elijk omfor:r.ol'k naar 
wn1n•nA met volle,lige · brom·er• 
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