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,,Een goede naam is beter dan olie (meer waard dan rijkdommen)." 

PRO€V€ van €€tl onö€RZO€k 
naaR ö€n naam 61JSt€RV€lö 1> 

,. 
é\tnSt€llbé\m 

1. N. van Bijstervelt huwt N.N. 
Uit dit huwelijk: 

Spr. 22: 1. 

l. Vermoedelijk Martin Bijstervelt. 
2. Oijsllcrt Jl(Jfl Bijsfcrvelt; Volgt ll. 
ll. Gijsbert 11ar1 Bijstervelt ( Bijsterveltl, Beijstervelt) huwt N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1. Vermoedelijk Pieter Bijsten•elt, huwt N.N. 
2. Willem R(istervelt; Volgt 111. 
3. Vermoedelijk Martin Bijstervelt. Deze was Peter van Martinus 

Bijsterve/1 gedoopt te Amsterdam den 7 Septemher 1728 als zoon 
van de echtelieden Gi_isbert Bijstervelt en Gerll'll)' Wolf Stein. 

4. Vermoedelijk N. Bijsterveld huwt N.N. 
Uit dit huwelijk : 
Gijsbert m11 13ijstervcltl. Deze komt in de Poorterboeken van 

Amsterdam niet voor. Gezien het testament van 11 Mei 1735, dat 
hier verder wordt overgenomen, kan men moeilijk veronderstellen 
dat dit een 4de kind zoude wezen van het echtpaar van Bijstervelt
Besseli11clc. Hij huwt A11to11ia van Wijle. 

Uit dit huwelijk : 
Eva Bi_iste,wlt (i•an Bi_isterveltl) gedoopt te Amsterdam in de 

Rnomsch-l(atholieke l(erk, de Posthoorn, den 28 September 1748 
(348/42) Peter: Jocob11s Mispel ; Meter: Eva 1ïrelles. 

5. Vermoedelijk Gijsbert Bijstm•elt. Deze staat in de Poorter
hoeken van Amsterdam niet vermeld en zijn huwelijk met Geertm.1• 
Wolf Stein (Stcijn) komt in de huwelijksregisters van Amsterdam 
niet voor. 

Uit dit huwelijk : 
Marli1111s B(isfe,w/1 gedoopt te Amsterdam in de Roomsch-l(atho
lieke Kerk op de Lauriergracht den 7 September 1728 (382/23 vo). 
Peter : Marten Rijstervelt ; Meter : Lijsbcth B11ssd1er. 

1) llet Is ren hrl1r111I frlt <Int vele n1chlevrn l'll d11c11111entnlle verdwenen hl 
de oorlo,:l'II vn11 l!H-1 en l!MO. ,.Spaar de k111h11el.1" moet meer clan onlt het 
motto wezen: wat r,cclrnl1! Is blijft bewnaul. Daarom laten we hier deze notn's 
volgen, lle merstcn ~cp11t 1111 ofllrieele lirormen. · 

Voor mogellJl<e ve, IJeterlngen en nanvulll_ngen blijven we vooruit dnnb:wr. 
J. S. W. 
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JIJ. Willem (Wilhrm Gijsbertsz., Oijsbrechlse, Gijsberlse) Bijslervelt 
(Bijstrra,eld, Bl'ijslerrelt, var, Bijsten,ell) vermoedelijk gedoopt te 
Amsterdam, waar in den regel de J~oomsch-J(atholieke kinderen 
hij gehrek aan een JU(. Kerk te Watergraafsmeer, over de doop
vont werden gehouden, woonde volgens de rekeningen van 's Lands 
Recht, reeds in 1717 te Watergraafsmeer, alwaar hij op den 13 
Septemher van dat jaar hetaalde den 40sten penning en !Oden 
verll(loging "wegens een Tuijn met zijn lmijsinge gctransporteert 
aan Willem Jm,sz. voor 411H) gulden en jaarlijks belast met IO 
stuijvers = 12.10 samen: 4112.IO gulden" 1). 

In 1729, bij zijn derde huwelijk, woonde hij no~ steeds te Water
graafsmeer. Eene poortersinschrijving waaruit zijne herkomst zou 
kunnen hlijken, is te Amsterdam niet gevonden. 

lfij huwde: Ie vi,(ir 1712, Catharina (Calrirra, Catrij11) Timmer-
111,ms, overleden in 1715. Dit huwelijk werd te Amsterdam en te 
Watergraafsmeer niet gevonden. 

Uit dit huwelijk : 
1. Carolus Oijsbrechsr Bijsten•rlt, gedoopt te Amsterdam in de 

Rnomsch-J(atholieke l(erk "Mozes en Aaron" den 4. Juli 1712 
(308/33 vo). Peter en Meter niet vermeld. Vermoedelijk overleden 
vc,ór 11 Mei 1735 daar hij op dezen datum in het hierna vermeld 
testament niet voorkomt. 

2. Marli1111s van Bijslervell, gedoopt Amsterdam in de Roomsch
Katholieke J(erk op de Brouwersgracht den 11. Novemher 1714 
(380/47). Peter : Marle Slipho11I ; Meter: Femmetje Stokmans. Hij 
was nog minderjarig op 11.5.1735 zooals blijkt uit het testament 
van zijn vader en pleegmoeder Bijstervell-van der Haart, verder 
vermeld. 

2e. Willem Bijslervell, wonende te Watergraafsmeer, huwde te 
Amsterdam Stadhuis den 5 Mei 1715 na te zijn aangeteekend te 
Amsterdam op dt Puy, den 12 April 1715 (7l0/9 vo) ) .,als weduw
naar van Cat, ina Timmerma11s" A1111a Elisabeth Resselinck (Besse
li11g, BesseUngh), jonge dochter wonende te Amsterdam op de 
Heerengracht, overleden vMr September 1729. 

Uit dit huwelijk : 
1. llermmms van Bijstm•eltl ; was nog minderjarig op 31.5.1735, 

zooals blijkt in het testament hierna vermeld. 
2. Glsberlus (Gijsbert) Beijslervelt gedoopt te Amsterdam in de 

Roomsch-J<atholieke l(erk, ,,Het Boompje" den 19. Septemher 1717 
(318/122 vo). Peter: Bernartlus 1Jijclm1a11; Meter: Geerlruij Besse
linck. llij overleed vó1ir februari l72l. 

3. Bm1ard11s Bijslervell,gedoopt te Amsterdam in de Roomsch
l(atholleke Kerk Mozes en Aaron op 25 februari 1721 (309/29). 
Peter : Bemard11s Dijckman ; Meter : Christina Geerlruij Besselinck. 
Hij overleed vóór Il Mei 1735. 

1) o,m,ente-J\rchlef J\m~t,rdnrn. 
') Oeme,nte-J\rchlef Amsterdam, Nolarls-Proto~ollen No. 323. 
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4. Gijsbat11s A11fo11ius Bijsfervelt, gedoopt te Amsterdam in de 
Roomsch-Katholieke Kerk "Mozes en Aaron" den 25 Februari 1712 
(309/29). Peter: Bernardus Dijckman ; Meter: Christina Geer/mij 
Besseli11ck. l-lij overleed vó<ir 11 Mei 1735. 

Deze beide laatsten (3 en 4) waren tweelingzonen. 
5. Gijsbertus Beijstervelt, gedoopt Amsterdam in de Roomsch

Katholieke Kerk "Mozes en Aaron" op 2 Mei 1723 (309/50). Peter: 
Pieter Bijstervrlt; Meter: N.N. Echtgenoote van Pieter Bijsten•dt. 
Hij overleed vt'lór 1735. 

De 2, 3, 4 en 5 komen niet meer voor in het navenneld testament. 
Willem Bijstervelt voor de tweede maal weduwnaar geworden, 

wonende te Watergraafsmeer en na te zijn aangeteekend te Amster
dam den 29 September 1729, huwt aldaar den 18 Octoher 1729 
(Puijregister, 1717/134 vo) A1111a van der Haart, (va11 der Haerf), 
weduwe van Hendrik Lipma11, wonende te Amsterdam, Zeedijk, 
dochter van de echtelieden Sr. Gorril van der /laar!, overleden na 
11 Mei 1735 en N.N. overleden v1ilir 11 Mei 1735. J\lllltl va11 der llaart 
overleed na 11 Mei 1735 want op dien dag maken zij en haar echt
genoot Willem van Bijslervelt, te Watergraafsmeer, in hunne woning, 
"in de herberge Roosendaal", zij "ziek van lighaame, te bedde 
liggende" en hij "gezond, gaande en staande, beide hun verstand, 
memorie en uitspraak hebbende", hun testament voor Eltlerl de 
/-/aan, Notaris te Watergraafsmeer. Zij benoemen tot executeurs 
testamentair en voogden over na te laten kind of kinderen, met 
uitsluiting der Weesmeesteren, voor t\U en later, en bij overlijden 
recht van suhstit11tie, Jan 1-/azebroek en Barend Dijlmw11, wonende 
beide!\ binnen Amsterdam. Getuigen : E. Hendrifc Meulenasse en 
Christoflel Wolf/ 1). 

Uit dit derde huwelijk geen kinderen. 
In het bedoeld testament, dat volgt, komen nog alleen voor 

Martinus Bijster11eld tweede zoon uit het eerste huwelijk van Willem 
Bijstervell gesproten en /lermmws van Bijsterveld oudste zoon uit 
het tweede huwelijk. 

J. S. WILLEMS-LECLEIN. 

qenealoc;,sche sn1ppeRs 
Bij onderzoekingen vond ik : op 18.5.1884 overleden in Suriname : 

lmmmel Arthur Mozart, oud 33 j. (Volgens de Sur. Courant 1884, 
no. 67). Mogelijk is dit een verwant van Wol/gang Amadeus Mozurt? 

den Bommel 1718: februar 3 gedoopt Jan, een jonge man van 
26 jaren, die de teere der Doopsgesi11dc11 verlatende de Gerefor
meerde Lecre heeft aeugcuomeu. Hoe Jan verder heette, vermeldt 
het doopboek niet. 

Mej. v. OTTEN. 
1) Oemeente-Archlef J\m~terdmn, Nntnri~-l'rolocollen No. 32:J. 
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"het qeslacht sm~lleqanqe" 11 

VERVOLG UIT DE PROVENSBOEJ<EN 

~~~1,,~::,~., 1550 den I der maand January naar 't schryven deslelfs Wywegt 
Adrl1111n9 1111 heeft Cornelis Robberlse gefondeert een eeuwige provende alhier te 
8
1
elfe dr

1
1eters deelen hinnen de stadt Ooes welke provende men 'sondags deelen 

11 ~ 1111 1 e van k . . •t 11e!lh1chte. sal soo men gewoonly 1s die andere provenden te geven van welke 
A
N11d 1cnrnell

8
• 

1 
provende men ½ Lood hy den H. Oeesthode sal doen dragen aan 

' 
111111

" ' 
111

" - • Il I t t t d 1 1 1 1 1 · lrR""\t: Nu cnr• lome a < es es a eurs moe er 1aar even ang ge< 11erem e en na 
i'"9 dlJ~''':;8e haren dood sal Oyster wesen .Jm;prr Pirlerse synen swa~er wonagtig 
c!:~:111 Mnt~ in Cattendyke en na .f aspers dood sal gyster wesen che oudste en 
t1te11~se smnlle• naaste van des testateurs bloed of maagschap en in gevalle hier 
i~;~~vk~n niemand in stmlt en woomle van des Testateurs bloede soo sullen 
A

1 

drlnnn!lcNsrncnl- die H. Oeestmeesters in der tyd synde die voorschreven provende 
c11nn11e, 11 or• l d • 1 1 t · 1 • 1 1 nells wm,rnse me 1e ;me ere provem en en eeuwigen < age aan Jemam anc ers 

Ev
1
er~dykh. 

111411 
van de arme vrinden die se heîeeren, indien daar jemaml is, voor 

nr. lfltl 1 • • 1 1 1 • • t t f 1 1 • t Na de dood van Jemam vreemc s waar voor< en es a eur < en 1ey ,gen gees gegeven 
f0 rnen~ ,";:'" 18 E Vlaamsch welke 18 E Vlaamsch ontvangen syn uyt handen 
;;":,,~';1!ke~! van den Testateur Jan Adriaat1,'i Rentm. van Cloetinge en Jasper 
mmter ,,_c .. ,, Pielerse en hy handen van Pieter Janse Wildeman en Mr. Marinus 
!;t"~:n ;'~;. Jacobse Chyrurgyn als H. Geestmeesters op den 29 Jannuary voor
tober 11149. schreven ter presentie van Marcus Anlo11isse en Willem Michielse 

IJr~e 2l' pro
nmle r.lJn 11e
All!lt op M1111-
dnlen11 ,lan!I 
lol, Il 1, 

Slei follo 104, 

Schepenen der stede Ooes in kennisse mynes lrnndteykens als Notaris 
hy de Pam:elyke en l(eyserlyke autorisatie tot den notarisschappe 
gecreert en geadmiteert hy den voorsienigen Rade der selver 
Majesteyt in Holland 
or het selve provende Hoek fol. l04 staat als volgt 

De Hr. Hekenm. Cornelis E11rrsd,\'k trekt een pnivende staande 
fol. 11 die voor hem syn getrocken geweest hy Cornelis \Vilfemse 
Eversdrk en soo vervolgens en met het afsterven van voorschreve 
Rekenmeester Eversdyk gekomen op des selfs halve suster Magtla
lem, Jans 

deselve Rekenmeester trock nog een provende staande op 't selve 
nork folio 35 V<'rso die voor hem getrocken syn geweest hy Cornelis 
Willemse El•rrsd11k. 

De f-lr. Reke.nmeester Cornelis Ea•ersdy/c trekt een provende 
staande fol. 11 die voor hem getrocken is geweest hy Cornelis 
Willemse EversdJ1k en soo vervolgens en naar hem gekomen op 
syn halve suster Magdalena Jans. 

Dese twee provenden syn folio 111 gestelt op, Magdalena Jans en 
na haar overlyden syn dese twee provemlen J(Ctrockcn hy Maltherts 
Smallega11ge en na syn overlyden den 13 Novemher 1677 gekomen 
op Ptlronella o,,e getruut met Donker Dlas Oe}'lllorn. 

Oll folio I lfi staat 
De llr. Borgcrm. Nicolaas E11ersdJ1lc heeft hckomen twee proven

den door overlyden van Petronella 0,l'e op den 4 November 1679. 
Na syn overlyden op den 8 Novemher 1696 syn die gekomen op 

132 



Petronella Adriam1s welkers moeder was Mayfcen Eversd_vlc dogter 
van Mayfcen Comelisse Smallegange en Willem Dingenisse Eversd),fc, 

Jan van /(ogeleuberg getrout met Jamia Uemstee I kint Sara 
v. /(ogeleriberg ten tweede male met .... Oweel met kinderen. 

1. Jan van l(ogelenberg (zie fol. 5). ohiit 15 Februari 1742 met 
kinderen getrout met Adriana Abels tot Goes. 

2. Cori1elis van l(ogelenberg getrout 1763 met N. S11ruyt 
- ohiit - voor de tweede maal met Maatje Verve,me op 4 Nov. 1767 
- obiit 1768 in Nov. - 1 kint van Maatje Verve1111e 1769 den I Feh. 
voor de derde maal met Jmma tie Winter. 

Cornelia van l(ogele11herg ohiit I April 1759 sonder oir. 
:J Maria van /(ogelmllerg getrout met Jan /-laaie met kinderen 

Att,etus Haalc JHaria /laaie Sara /-laaie 
Sara van /(ogelmherg - ohiit 14 Mey 1763 tot Ooes so1Hlcr 

kinderen - getrout tot Goes in den jare 1753 met Bernard Cruyts. 
4. Albertus Haak getrout met Catariua . . . . . . geboortig van 

Breda tot Breda 1761 met kinderen. Obiit Albertus /-laaie in Novem
ber 1770. 

Fraucoys l'llll den Berge getro11t tot Vlissinge met Willemina 
de Leeuw 1761 2 kinderen, Cornelis van den Berge - obiit tot üoes 
31 Aug. 1770 6 jr. Jacobus van den Berge. 
Elisabet vm1 dm Berge getruut 1766 tot Vere met ..... . 

Jacomina van den Berge getruut 1770 tot Vere met ..... Lancaster. 

GESLACHT SNOEP. 
Januari 1 1663 is Tomas de Wolf! getrout met Catarina S111alle

ga11ge tot Middelhurg hebben 4 kinderen nagelaten Jan, Pieter, 
Catarina en Thomas ,te Wolf!. 

1. Jan ,te Wolf/ getrout met Elisabeth l(etelaar hebben 2 sonen 
nagelaten Jacobus en Tomus de Wollf Jacobus getruut tot Amsterdam 
1736 met kinderen. 

2. Pieter de Wollf getrout met A1111a Wils hebben 3 kinderen 
nageh1ten Pieter en Thomas sonder oir en Catarina getrout met 
Nicolaas Paret - obiit Catarina 15 Januari 1763 oud 68 jaar -
en Nicolaas Paret 21 Juli 1770. Thomas getrout tot Vlissingen met 
Maria Immers. 

3. Catarina de Wol/ getruut met Jan Snoep hebben 3 kinderen 
Jan, Jacolms en T/111111as - obiit Catarim1 ,te Wolf R Octoher 1747 
en jan Snoep 15 Januari 1747.Jan Snoep-obiit 19 Octoher 1741 -
getruut metJohmma de Reuse - obiit 15 Juni 1750 - met kinderen 
Calrina en Adriana Snoep. 

Catarina getrout met dhr. Louis Meerman Breda Luytenant in 
het Regiment van van Leyden den 2 Novemher 1751. Obiit Catarina 
Snoep tot Bergen op Zoom sonder oir in 1756 den 2 Junii. 

Adriana Snoep getruut tot Goes in Mcy 1757 met Pieter Be)'tlals, 
na Middelburg vertrokken op deuselfden tydt. 

Jacobus S11oep getrout tot Middelburg met Jmlilh Luca - obiit 
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Kogclenberg. 

Geslacht van 
den nrrgr, 
Zie folio 10. 



Februari 1738 - Idem getrout met Sara de Timmerman - obiit 
3 Februari 1762 - in Juni 1739. Een kint Petronella Snoep en 

Cafarina Smanna Snoep - 30 October 1764 - getrout tot Middel
burg met Jacobus P)'I, waaruit I kint geboren den 18 Augustus 1766 
het kint genaamd Jacobus. 

Tomas S11<1tp - obiit 13 November 1785 - getrout met Adriana 
Swaan - ohht tot Goes den 28 April 1748 - den 27 Maart 1737 
tot Goes ; Adriana Swaa11 geboren tot Drimmelen hy Geertruidenberg 
den 15 Fehruari 1701. kinderen: 
1. }ar, geboren 7 Maart 1738. 
2. Comelis geboren 11 /\pril 1742. 

1. Jan Snoep getrout met Elisahel Persa11I tot Goes den 30 No
vember 177:J. Elisabel Persar,I geboren tot Wemeldinge den 11 De
cember 1743. kinderen : 
1. 8 Mey 1775 ...... ohiit 
2. R Februari 1777 ohiit den 2 July 1777. Thomas. 
:3. 21 Mer. 1778 Adriana ohiit 28 Maart 1864. 
4. 4 Apnl 1780 Jozias. 
5. 21 Octoher 1782 Johmma tot Goes gedoopt 25 dito - ohiit 
October 1844. 
6. 23 November 1785 T/wmm; gedoopt 30 dito. 
7. 1 Augustus 1789 Jan, gedoopt den 9 dito. 

2. Comrlis Snoep getrout met Francir,a Jort tot Goes den 
5 November 1767 door dominé J. J. 1'011 Dr,me. l(inderen: 
1. Adriana geboren 12 Februari 17fl9 gedoopt 17 dito tot Goes. 
2. Netemellt1 gehoren 20 Januari 1771. 
3. Joham,a geboren 6 Maart 1772 gedoopt 1 1 dito tot Goes. 
4. Maria 6 September 1774 tot Goes gedoopt den Il dito. 
5. Thomas ohiit . . . . . . 6. den . . . . . . 1ï1omas. 

Thomas de Wolf - dat is een broer van Catarina - Schepen tot 
Goes· getrout met H11herdina Gortse hebben een dogter nagelaten 
Catarina de Wol/ getrout met Marcus Brrgf-obiit in den jare 1749-
secretaris tot 's Oravenrolder. 's Ahskk. en Synoutskk. een zoon 
Jar, Hregl - ohift 20 Februari 1754 sonder oir. Catarina de Wol/ 
den 15 Maart 1751. 

Martina Bmme - geboren 24 Octoher 1704 tot Tholen, ohiit 
7 October 1767 oud 6:l jaar - dogter van dhr. Boone en Catri11a 
Swaa,r getrout met dhr. Herckma11s tot Tholen. 

1 dogler l'. S. Berckmam; 16 Januari 1768 ondertrout tot Tholen 
met dhr. Bmmeric11s de Weerdt. 

(.'ome/is Sll'am, v:m Geertruidenberg - ohiit 1712 den 1 Maart -
en Ida de Uruin van Drimmelen __:_ ohiit 30 Augustus 1740 -
vader en moeder van Adriana Swaan zyn tot Drimmelen getrout. 
kinderen: 
1. Cornelis gehoren .. Odoher 1698 syn peet is Marlintje Plassius 
en syn peter Lt1mherl W,l'll(!aart tot Drimmelen gedoopt. 
2. Adriar,a geboren 1700 den 15 Februari tot Drimmelen. 
3. Joha11nt1 ongetrout gestorven tot Ooes 1748. 
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1. Cornelis Swaa11 getruut met Cornelia Vermeule tot 's Orave
me~r hehhen 4 kinderen nagelaten, Cornelis, Adriana, Ad,-iaan en 
ltla Sll'aan. 

Den 4 Septemher 1772 is overleden Elisa/Jet de Brnin suster van 
ltla ,te Bruin tot Drimmelen hy Geertruidenberg oud circa 86 jaar. 

2. Adriana Swaan getruut tot Ooes met Tomas Snoep kinderen 
Jan en Cornelis. 

lfJ35 was kerkmeester tot Wemeldinge. 
1618. Cornelis Jmrse Snoep was 00111 van Jan Jm1sm S110rf'. 

Heeft Cornelis Janse Snoep Coninck geschoten den 22 Septemher 
tot Wemeldinge. 

lfi4 I is geti-011t Jan Janscn Snoe11 j.111. van Wemeldinge met 
Maatje /saafse Ho/l1erge. 

Den 5 Februari 1769 is Cornelis Snoep als diaken hevestigt. 

J\anteekeningen betreffende het geslacht 
de VOET 
Zie folio 5. 

Adriana de Voel getruut met Da,,id Sleur met I kint Gillis Sfl'ur 
obilt Adriana de Voel in Mey 1748. 

Vt1vitf Sleur na de Caap gevaren in 1746. 
Gillis woont in Amsterdam. 
Cornelia de Voel getro11t in den jare 1749 met Dingmis />roos 

beyde overleden in den jare 1752 sonder kinderen . 
. Maria de Voel - ohiit tot Vlissingen den 22 Maart l 7G!I -

getrout met Cornelis wm dm Berge met kinderen 
· Ohiit Coml'lis vt1n tien Berge in Maart 1748. 

Voor de tweede maal met Jan /(/t') 11lhorst tot Goes. 
}1111 l(ft',l'llhorsl overleden in l 7fi2 tot Cmyninge. 
M11ria tie \!o,·t in het jaar l 7fi7 na Vlissingen gaan wonen. 
Fr11IISIJ)'S }lll'llfJUS Efi.wbet jafOlllina l'tl/1 tfl'll /Jergt'. 

<iillis Sfl'11r gctrout in Amsterdam met . . . . . . Bosm1111, in den 
j;lre l7!J5 of l7!Jfi, konrn meter aldaar. 

]1111 ,te Voet getrout met A1111a /luyser uyt de l(hmderl met 
kinderen Maria Cornelia en Sam tie Voel. 

Voor de tweede maal getrout met Di11t1 1/essefs tot Goes. 
Ohiit Amw /111.vser den 10 January 1752. 
Pieter tie Vort ohiit den 15 A11g11sti 1746 sonder kinderen. 
Cornl'lis ,te Voet getruut tot Middelhurg met N. Uatel in Octo-

her 17!J5, Wed. }mi Munt. 
Jasper de Voet ohiit den 29 Mey 17fi7 op reys als onderstuer111a11 

op het schip Ramshurg van lsequebo na St. Eustatius. 

011<1-Leusden. J. J. POLLJEl{Mt\N. 
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Genealo(j1e en kwant1enstaat van öen acken 
J. G. /ll. J' AN DEN ACKEll 

Wapenbeschrijving: 

Wapen en familie 11011 den Acker, shtmmend 
uit Oemert. Stamvader: Te,mis van át'TI Acker 
± 1650. 

In zilver een zwarte ploeg, in het schildhoofd vergezeld val! drie 
naast elkaar geplaatste weefäpoelen van rood, en een zwart vrij 
kwartier beladen met een gouden korenschoof. 

Helmteken: een vlucht van zilver en rood, waartusschen de 
weef!ipoel van het schild. 

lJekkleeder1: zilver en zwart. Wapenspreuk: ,, Lahor Vincit". 

Sedert eenige jaren hen ik hezi~ met het uitzoeken van mijne 
afstamming, om na te g:rnn, wie mijn voorouders waren. Mijn doel 
is geweest; hij het opmaken van een kwartierstaat tevens een 
geschiedenis van mi.in familie samen te stellen, want het enkel 
verzamelen van namen en data, maakt de voorouders nog dooder 
dan ze zijn en ik wil ze zooveel mogelijk doen herleven 1 't Is echter 
~een werk van een paar <lagen, de gegevens komen zeer langzaam 
111 mi.in hezit en veel moet er gezocht en opgevraagd wonlen, veel 
geduld en doorzettingsvermogen is hier voor noodig. Met de ge
gevens van mijn familie van vaders zijde, hen ik gevorderd tot 
en met mijn oergrootouders van vaderszijde, welke in Hi50 leefden. 
Het laatste lmwelijk,dat ik opgeteekend vond, was dat van Jommis 
Te1111isserr <Jemerfa,111s, alias Joatmis Anton(; van den Acker, die 
op 4 Mei lfi9R voor pastoor <Ja11ti11s in de R I<. parochiekerk van 
Oemert trouwde met Wilhelma /fenrix van der Stee11 uit den Dun
gen. Deze Joam1is Te,misse,r was weer een zoon van Te1111is mn 
,tm Acker; maar 1111 wordt het zoeken heel wat lastiger, omdat 
in dien tijd, de geslachtimmun veelal achterwege werd gelaten en 
van de patronymica gehrnik genrnakt werd. 

Een kwartierstaat met de genealogische gegevens van mijn 
geslacht zijn hierhij afgedrukt. 

Oe naam: van ,ten Acker, of van tlm Akker, ook wel 11a11 tien 
Erker geschreven, spreekt wel voor zichzelf en slaat op landbezit, 
vandaar de ploef? in het familiewapen. 

De naam zelf komt al voor rond 11 RO. Over het geslarht !'all 
,ten Akker, is al heel wat gl'schreven. Van de hand van den Heer 
W. L. van den Akkrr uit Voorthuizen verschenen, behalve diverse 
artikelen in ,, De Navorscher", 1 e het ~eslacht van ,ten /\kl<rr 
van 1430-1939. 2e Handschrift Il Eschauzier, Je Oorkondenboek 
1413--1913 bevattende minstens 1800 oorkonden betreffende van 
den Acker of Akker. In het Armorial Genéral staan ook verschillende 
wapens van dm Akkrr of Acker. 

Onze stam is een aloude Oemcrtsche stam en heeft van oudsher 
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de weefkunst beoefend, die sedert menschenheugenis het voor
naamste bedrijf in Oemert is geweest. Het is ook in dit dorp, 
dat de lrnndweverij het langst heeft stand gehouden en die thans, 
evenals elders, ook hier door fabrieksindustrie is vervangen. 

Mijn voorouders waren allen eenvoudige menschen, welke leefden 
van het werk hunner handen. Zij hebhen gewerkt om met de 
instandhouding van hen zelve, aan hun nakomelingen de vruchten 
en ervaring van hun arbeid te doen genieten. 1-fet zijn vooral 
hun godsdienstzin, hun arbeidslust, ijver en spaarzaamheid, die 
hun soher leven zegenden, die zij ons hehhen overgegeven en 
waardoor wij geestelijk en maatschappelijk zijn vooruitgekomen. 

De spreuk "Labor vlnclt" in het familiewapen is daarop zeer 
toepasselijk. 1 hm godsdienstzin: Meerdere priesters heeft dit 

geslacht aan de RI(. Kerk geschonken. 
Ik noem hier alleen die van de laatste 
jaren : Magister Thomas van den Acker, 
die heel zijn priesterleven heeft gewijd, aan 
de vorming van priester-studenten in het 
Onminicanerklooster te Huissen. Pastoor 
Petrus l'llll de11 Acker te Cuijk, die jarenlang 
als professor werkte voor hetzeHde doel 
aan het Seminarie Beekvliet te St. Michil'ls
gestcl ; Atplums l'tlll de11 Ackl'r, die al ,iare11 
l{ector is van het IU(. Oymnasi11111 te 
Oemert enz. 

IJver en werklust : in 1807 richtte //m-
~,ef,T::;_ dril, van tll'll Acker, hijgestam, door zijn 
~ ooms, allen wevers te Gemert, eenc hont-

"'nrr" l'AN tn-:N Al<l<F.R weverij op, die later door zijne zo11e11, 
(GrmrrtJ speciaal door jom111is "'111 tfe11 Ad<cr, onder 

den firmmrnam Gehroeders wm de11 Ad<rr, 
zou wonlen uitgebreid en vervolmaakt en door Joha11 l'llll dl'll Ack,•r 
en diens zonen geheel gemoderniseerd, werd omgezet in een 
machinale hontweverij en thans vol nieuwe kracht nog voort
hcstm1t onder den firmmiamn Johan 11,111 den Acker. lJe drie wed
spoelen in het familiewapen symholiseeren dit hcdrijf. 

Aan die hontwevcrij werd op verzoek der wevers door den 
oprichter een hakkeriJ verhouden, die echter in Hll 3 hij het 
overlijden van Petrus va11 ,ten Acker hij gehrck aan opvolging is 
stopgezet. De korenschoof in het familiewapen duidt op dit hetlrijf, 
dat een geheel met de hontwevcrij uitmaakte. 

llccft de familie van tien /\deer te Gemert v.111 oudsher het 
aloude wevershedrijf uitgeoefend, de familie Prtml was leerlooier 
en zadelmaker. Als wij spreken van een zadelmaker, van een 
haammaker, bedoelen we daarmee een vakman, die toch nog 
heel wat meer kent, dan juist het vervmmligen van zadels en 
hamen voor de paarden. Ik zal dus daarbij ook wel aan een meer 
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V 1 

Petrus 
VAN DEN 

ACKER 

Beroep wever 

• Gemert 2-10.1738 
t Gemert 24-'-1781 

RK. 
a Gemert 29-10-1767 

2 

Antonetta 
VAN DEN 
BROECK 

• ? 
t Gemr.rt 

1-12,1790 
RK. 

IV 1 

Hendrikus VAN DEN ACKER 

Beroep wever 

Oprichter bontweverij en bakkerij 
Gebra. van den Acker 

• Gemert 4-3-1781 
t Gemert 21-3-1837. RK. 
• Gemert 14-6-1807 

3 

Leonardus 
PENNIKX 

Beroep wever 

• Gemert 1757 
t Gemert 13-12-1830 

RK. 
a Gemert 1-11-1778 

2 

4 

Petronella 
VAN 

ZEELAND 

• Gemert 1751 
t Gemert 

6-12-1814 
RK. 

Johanna PENNINX 

• Gemert 14-10-1781 
t Gemert 17-11-1844, RK. 

s 
Peter 

VAN TIEL 

• ? 

: 6 

Anna Maria 
VAN DER 
SANDEN 

t Beek en Donk 1 
11-6-1804 
RK. : RK. 

3 

Hendrikus "AN TIEL 

Beroep ·thomerman 

* Beek en Donk r:8-5-1794 
t Bakel 3-2-1876. J:I~. 
a Bakel 12-9-1819 

7 

Joost 
JANSSEN 

Beroep landbouwer 

RK. 
lt 

4 

8 

Maria 
VAN BERLO 

t Bakel 
28-2-1799 
RK. 

Maria JANSSEN 

* Bakt-1 26-2-1799 
t Bakel 21-1-1880. RK. 

9 

Joannes 
FRUNT 

Beroep zadelmaker 

• Gemert 1767 
t Gemert 22-12-1833 

RK. 
1t ± 1787 

6 

10 

Adriana 
VAN DEN 

ELZEN 

• Boekel 1757 
t Berlicum 

S-8-1817 
RK. 

Hendrik FRUNT 

Beroep zadel• en haammakrr 

• Gemert 19-5-1791 
t Gemert 7-6-1848. RK. 
& Gemert 6-6-1820 

1 12 

Walrave 
VERHOF

STADT 

i 
1 
1 

i 
Beroep landbouwi,r i 

1 
• Gemert 1no 
t Gr.mert 16-6-1846 i 

RK. . 
1t :i:: 1798 \ 

6 

Maria 
FRANKE

VOORT 

• Ye,:hel 1766 
t Gemert 

li-8-1840 
RK. 

Godefrieda VERHOFSTADT 

• Gemert 17-12-l'PtJB 
t Gemert 13-6-187tl. RK. 

13 

Joost 
DE LOUW 

Beroep landbouwer 

* N oenen 1777 
t Gemert 17-6-1834 

RK. 
1t ::: 1808 

7 

14 

Johanna 
Maria 

JANSSEN 

• Nuenen 1786 
t Gemert 

15-1-18411 
RK. 

Peter DE LOUW 

Beroep landbouwer 

• Nuenen 16-3-1809 
t Gemert 4-6-1862, RK. 
& Nuenen 31-1-1833 

15 

Marceli■ 

BERKERS 

Beroep landbouwer 

• A■ten 1745 
t A 1t1m 24-11-1820 

RK. · 
lt 

8 

16 

Anna 
VERHEIJEN 

• Aaten 1764 
t Aaten 

22-9-1842 
RK. 

Maria Agne■ BERKERS 

• Allen 8-1-1803 
t Gemert 3-1-1881. RK. 

------------■-----------------!1-------·------..;..-------------1•---------·----,;...------------1-------------..;..-------------1 
III 1 2 

Johannes VAN DEN ACKER 

Beroep bontfabrikant en bakker 

Petronella VAN TIEL 

• Gemert 13-8-1811 
t Gemert 7-9-1882, RK. 
1t Bakel 25-11-1848 

II 1 

I 

• Gemert 6-3-1854 
t Gemert 12-3-1913. BK. 
" Gemert 14-11-1883 

• Gemert 16-1-1886. llK. 

• Bakel 26-8-1820 
t Gemert 6-7-1896. RK. 

Thom11 Peeter Jo1epb VAN DEN ACKER 

Beroep bakker 

Johannes Gijsbertu■ Maria VAN DEN A·:KER 

Beroep Commiea ter Gemeente Seeretarie 
On,ebnwd 

3 

• Gemert lc-12-1834 
t Gemert 22-6-1917, RK. 
a Gemert 8-6-1859 

2 

• Gemert 18-6-1860, RK. 

Gij1bertu1 FRUNT 

Beroep leerlooier 

4 

Anna Maria DE LOUW 

• Aarle-Rb:ael 6-1-1836 
t Gemert 6-9-1867. RK. 

Hendrica Gij1bertu1 FRUNT 

Maria Petronella Gertruda VAN DEN ACKER 

Onpbuwd 

• Gemert 14-6-1888. RX. 

V 

IV 

III 

II 

I 



Wr.vr.11.. 

kunstige lederbewerking mogen 
denken, welke inderdaad daarbij 
ook wordt uitgevoerd. 

Ue naam Fmnt, die in ons land 
weinig voorkomt, is zeer waar
schijnlijk een verbastering van den 
Duitschen mrnm Fründt die daar 
vrij veel voorkomt. De oude zadel
makerij van de familie Pmnl 
hestaat nog in Gemert en hreidt 
zich gestndig uit onder de ~tuw
kracht van ll. Fruul-Slrauss. 

Van het geslncht Frrmt heh ik 
momenteel gegevens tot ± 1750. 
De oorlog heeft verder onderzoek 
tot heden nog onmogelijk ge
maakt. 

J. v. d. ACKElt 

Gemert, 15 April 1946. 

be heene.n en c,naven van honn 
€1lf €1 l,lk€ OJ)Pf:flJ,\(j€f11TI€€Ste11s 

v~n het burtschE'. mJk 

Aan de lrnnd van Goethals) en Wolfers2) heh ik in het nrtikel 
"tiet kasteel vmt llorn nahij Hoer1110111I" in het Mci-1111111111cr van 
"Oens Nostrn" mrdl'gedccld, dat Willrm //, 1 leer 1"111 1/"m in 
121i4 zirh hcvond op het steekspel van CompièJ,?ue. 

Nu hlijkt echter uit het hckende wnpenhoek "Beijeren"~) 4), dnt 
dit steekspel in 1238 plnnts vond, zoodnt niet Willrm Il van /lom, 
mnnr diens vnder Willem /, er aan deel zal hehhen genomen. 

In het onder voetnoot 4 aangehaalde hanclschrHt stamt de wnpens 
van de hij het to11rnooi aanwezige koni11gcn, hcrtogrn, graven, 
hurggraven enz. allen getrouw geteekend en gekleurd ; en wij lezen 
daar : ,,Anno 1238 in de Maand van Julie was de Oroote Tournoy 
tot CompiJ?ne in Vrnnckryck waarop sijn verscheenen dese naar 
vol~e•Hle (oningen, 1-lartogen, Oraven, Borggraven, Banderhceren, 
Wdderen, en knegten, wcikers Oetal wns 329." 

------------------- --- . -·------· 
1) r. v. Ooethal~, lllstolre 11:t\nêaloglqne de la Maison de Home~ (Drnxelle~ 1848), 

flRl!I! fl2. 
') M. J. Wolters, Notlce Hlstorlqne ~ur l'nnclen Comti- de Homes (Onnd 1850), 

page 21. 
') 7.le i .lhr. Pr. W. A. Beelnerb vnn ntoklnnd, ,,Beljeren quondnrn Oelre Armorum 

Re,, de Huy,ls." 
') F.en IR<le eeuwsrh~ cople van dit wapenhoek hevlndt zich In bezit vnn den 

lleer A, A. L. Vlé te Am,terdnm-7., 
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Onder no. 64 staat het wapen van "Die Heer van /-lomes" (van 
goud met drie jachthorens van rood met zilveren beslag). 

Dat de Heeren van Horn steeds drie jachthorens in hun wapen 
gevoerd hehben, werd op afdoende wijze bewezen in de "Maasgouw" 
Jaargang 1897, blz. 5.1) 

Dat de Heeren (later Graven) van /-lom de waardigheid van erfelijk 
opperjagermeester hehhen bekleed, en dat door hen op dat ambt 
hoogen prijs werd gesteld blijkt wel klaar en duidelijk uit het onder
schrift der graftombe van Gerard /, Heer van /lom, overl. in 1333, 
en diens eerste echtgenoote, waarop de titel van "grand-veneur 
héréditahle de !'Empire" wordt vermeld.:) -

Oe zilveren hartsvanger van één der laatste heeren bevindt zich 
thans in het hezit der familie Bloemarls.3) 

Op het hovengenoemd grafmomnnent, dat met de beeltenissen 
der heide overledenen is versierd, is tevens het wapen van / lom 
uitgeheiteld ; de horens zijn erop voorgesteld in den vorm, zooals 
zij 1 hans in het nieuwe gemeentewapen voorkomen. 

Een ander hewijs, dat de Heeren, later Graven va11 /lom, imler
daad erfelijk opperjagermeester des Duitschen l~ijks waren, vinden 
wij nog in een zeer belangrijk en zeldzaam werk, tot welks samen
stelling de erfkwestie tusschen den Prins-Bisschop van Luik en de 
erfgenmnen van Jan, Graaf van Hom aanleiding gaf. Oit werk 
verscheen in 1754.4) 

IJe wapenheraut "Gelre" beschrijft het wapen vnn den Heer 
Mil lloni, leenman vm, den Hertog l'all Brabant, nis volgt : 111 goud 
drie roode jachthorens, het momlstuk en de opening van groen, 
beslagen van zilver, overtopt met een hlauwen lambel of barensteel. 
Blnuwe helm. Helmteeken ; een her111elijne11 bonnet, stmmdc op een 
kussen, hestoken met pauwenveere11. Hij kent aan den Heer 1·m1 
llom, leenman van den Graaf van Jlollt11ul, hetzelfde wapen toe, 
manr zonder lambel, en met een hermelijnen hoed. Hetzelfde wapen 
geeft hij aan Oerartl 11, J-leer van /lom, gesneuveld te Stavoren in 
1345 ; in den tekst zegt hij : ,,hi droech gout, van kele die horen, 
van zilver waren zi gehonden."5) 11) 

Over Willem /, Heer van /lom, nog het volgende. Hij volgde zijn 
vader als erfopperjager meester op ; ook nam hij in 1229 of 12:m 
deel aan de kruistocht tegen de als ketters beschouwde Stcdingers, 
o.a. met Floris, Heer van Lijntlm, J-lendrik, Hertog van Braht111t, 
f)irk, Graaf van /(leef, Floris IV, Granf van /111ll1111d, }1111, fleer 

') Jos, M. ll. Eversen, Eenlge _hemerkhtgrn over tie hennming van posthorrns 
In plnnls van Jadtlhorens in ht't 111ri1we wapl'n van l lnrnl'. 

1
) l.>l'Ze 1irnltomhe met onderschrift staat 11f1iehcehl in "Ooethnls" op een pi.ml 

tu~schen p. RR en R!I, 
•) M:msgonw IR!17, hl7, 7, voetnoot. 
') Jos. M. ll. Eversen en J. L. Menlll'ners, Dl' Li111hurµsd1e Jll'tllcrntewnpens, 

hlz. 207-2111!. Op blz. 201! wordt In een voetnoot de titel vnn genoemd werk vermeit!. 
') Jenn van Mnlde1che111, La halallle rle Staveren 21.l Srptembre 134/i. Nmtts rl 

nrmolries rles chévnllrrs h•~s tlnn~ relle Jonrnée .•.• d'aprés Ie mannscrit originnl dtt 
héraut Il 'nnites Uelre. Rruxettes, La llaye, 11170 8e. 

') f. Tit. rlr. Rnmlt, Sceaux, J\rmoiries des Pays-Bas et des pays avoisinants. 
Tome il (Bruxelles l!JIKJ), Jl. 112. 
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va11 Arlcel, en 1Vi/l('m, Heer 11a11 Blifterswijclc1) ; in J 233 schonken 
hij en Gerard van Mouthrrgm aan de abdij van Averbode het patro
naatsrecht over de kerken van Buggenum, Halen en Roggel. In 
1237 bezegelde hij een oorkonde van Ottó, Oraar va11 Geld er, betrekking 
hebbende op de schikking, die genoemde Graaf had gesloten met 
llendrik, Heer van 's-Heerenbergh in zake de voogdij van Emmerik. 

Zijn zoon Willem II, Heer van 1-lom, wordt reeds tijdens het leven 
zijns vaders genoemd met zil'n oom Dirk, Heer van Altena, toen 
deze 7 Mei 1230 zijn slot A tem, en zijn allodiaal goed in Zuid
Holland en de Woudrichemerwaard aan den Graaf van llolla11d 
opdroeg, om het in leen terug te ontvangen.') 3) 

Diens zoon Willem I 11, Heer van llom, zegelde in 1282 een akte 
van Mechtildis, Vrouwe 11m1 llo/lhr, weduwe van Gerard, Bur~graaf 
1'1111 l(e11len, en I leer van Arenberg. Zijn zegel vertoont drie Jacht
horens. Helmteeken ; een waaier. Randschrijft : S. Wilhelmi dni 
de Home militis.4) 

Zijn zoon, Gerant 1, !leer van /lom en Allena, had in 1304 on
eenigheid gekregen met zijn leenman den heer van Giessen en met den 
Heer va11 Arkel ; hij verdreef eerstgenoemde uit zijn bezittingen 
en verwoestte zijn slot. Daarop kwamen heide partijen overeen 
hun geschillen te onderwerpen aan de tusschenkomst van den Graaf 
111111 Hollm11f. De uitspraken van 1307 en 1308 waren in het voordeel 
van onzen Gerard: de Heer va11 Giessen kreeg zijn bezittingen terug, 
en zijn slot zou weer worden opgehouwd, maar hij moest eei1 oorlogs
srlrntting van :won pond zwarte tournois betalen.1) In 1324 ver
strekte Uerard, die zich "dominus de Hurne, de Perwe1s et de Herlaer" 
noemt aan nodfried, Heer van Hei11sberg 100 ponden tournois jaar
lijks, gevestigd op zijn hoven te Bugghenheym (Ruggenum) en 
Uremhont (Brumholt) en op zijn molen te Nunheym (Nunhem) 
en zijn tiende van Roggel en Bremhout, zooals die vroeger hadden 
toebehoord aan l?ttft',rr va,r Wyckerodt (Wickrath). Zijn zegel vertoont 
drie jachthorens en als helmteeken : een draak ; zijn tegenzegel twee 
ruggelings tegen elkaar geplaatste? visschen (Altena).1) 

Zijne weduwe Ermgardis van Cler/ stichtte 7 Sept. 1350 met toe
stemmin~ harer zonen IJirk, Heer va11 Perweis en Cra11e11b11rg, Jan 
en Ood/rted van Hom, jaargetijden voor haar overleden man, haar 
dochter Margaretha en haar stiefzoon Willem va11 Hom. Deze jaar
gedachtenissen werden gehouden in het stift te Bedhur bij Cleer. 
Zij gaf dnarvoor aan de klooster_juffrouwen zevenendehalf nrnrke 
Brabantsch jaarlijks te beuren alle jaren op St. Martinusdag (11 Nov.) 

') Chr. Butken~, Anrmles f'énéologlques de la maison de Lijnden (Anvers 1620) 
I, page 8U; F, V, Goethals, Hlstolre généologlque de la Maison de llornes, (Bruxelles 
1 R'1R), pa~e 42, 

') l'l. 1, Ernst, 1-fütolre du l.lmhonrf', t. 111, p. 41P. 
') 1(. N, l(orlewl'g, Ue heerlijkheid Altena en de Veer en Vlschrechten op het 

boveneinde der Merwede (proefsc irllt) (Purmerend 1937), blz. 14 en 143, 
') als voetnoot 10, pa11e I08, 
') als voetnoot 13, blz. 16 en 14'1. 
') als voetnoot IO, page 111. 
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uit verschillende hoven en landerijen in de oorkonde aanduid. 11:rnr 
zoons hingen ter bekrachtiging hun zegels eraan. 1) 

En hiermede beëindig ik mijn artikel,- hetwelk als een aanvulling 
moet beschouwd worden van dat in het Mei-nummer geplaatste. 

Maastricht. JAN VEHZIJL. 

aanvull111<.ï op he.t ant1ke.t: 

uit h€t onbeut,iouw- en tuouwnoek 
B€UUSt€1ll>€ Op {)€ pc\StOUI€ St. ],\Il 

t€ Wc\c\LWJJk 
.\Pmlnumme.1i, l\l z. 75 

Op de vrnag: ,,Betreft het hier een mogelijke nakomeling van 
onzen Joost 111111 dm V1111tfcl ?" moet bevestigend geantwoord worden. 

Ik kan hier o.a. verwijzen naar : 
Ie. Portretten van Joqsf l'Oll tfe11 Vo11tfe/, door Jos. /\ll1. 1\[l[Jcrtli11gk 

T/1)'111, Amsterdam 1876, waarin achteraan afzonderlijk o.a. is 
hij~evoegd de "Genealogie van Baerfgm Hooft en van V11111lds 
klemkinderen." 

2e. ,,Jnnsf l'llll dm Vmulel en zijn geslacht'', door A. A. Vnrsfcr111a11 
v. 0)'1'11. 's-Oravenhage, Genealogisch Heraldisch Archief. 

:Je. ,.Taxa11clria" Re jaargang 1901, waarin o.a. is opge1111111c11 ccrr 
zéér uitvoerig artikel door .f. "· ,t. ll,11111111•11 Nm, onder derr titel : 
,,Iets over de Vomtcls en aanverwante familiën", pag. 8 en 51i. 

BO€kB€Spt1€kll1C, 

L. UISTEIWOSCI 1. 

, • .lnn ilf Plt<'rr Ut'I'""• 7:ijrr fr1111ifi,. "" 81,,,r•. 
<:. J. 1". Slootm,111, rm·l,it-nri., IP 11,.,-g,.11 "I' 
7.00111. llitg. Arl. J>m,k"r, /fott"rdnm. 

Verlrnasde het ons niet toen wij het werk uithadden ·1 Ja, de 
heer Slootm:111 heeft met dit werk, dat blijkens het voorhcriclrt eerr 
resultaat is van voorstudies voor een grooter werk, 111ét'•r gl•schrcvcrr 
dan alleen een geschiedenis van het geslacht i•,111 Olijmes, de Bcrgen
op-Zoomsche hceren. llet terrein is hreeder en dieper dan de titel 
ons deed vermoeden I Met een goed inzicht op de geschic1k11is 
van Brnhant l;rnt Slnotman ons zien dat in de Bo11rgomlisrh-Oosle11-
rijksche-staat het geslacht van Glijmes een zi'ui sterke positie innam, 
dat de historie van Brnhant en die van hun geslacht, 11a11w met 
elkaar verh;md houden, vooral in de 15e en Hie eeuw I Voor hem die 
helan,?slelt in de geschiellenis van Bergen-op-Zoom en llie van lll't 
geslaèht 11a11 Vlijmes, is dit werk een goed hoek, wat het lezen 
waard is 1 

M. IJ. l(ILSIJONI( Jr. 
------------ --------------•-------·--•- --· 

') L. /\, J, W. Baron Sloet, liet hoogndelljk vrljwereldlljk ~tifl te Ocdh11r hij l(lecf 
(/\msterdnm 1879), blz. LIV-LVI, oorkonde no. 84, 
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pet.aus c~n1s1us 
Met hijzondere aandacht las ik in "Oens Nostra" van April het 

artikel van Pater Lector W. Tit. Riswick O.E.S.A. lJetreffende 
"Petrus Cat1is", voornamelijk, daar verschillende verwa•1ten van 
dien grooten landgenoot den magistraatszetel van ons stadje hebben 
bezet. 

In de opsomming der personalia van Olfo Cat1is (E, bi. 70) komt 
echter een kleine onjuistheid voor. 

Daar staat vermeldt, dat diens zoon Jacob "overleed aan den 
Dorenweert 30 Juli 1624 te Huissen." 

Onder de gemeente Huissen ligt namelijk geen buurtschap of 
gehucht, dat den naiim Dorenweert draiigt. Ook in de oude stads• 
archieven hen ik dien naam nimmer tegengekomen, terwijl ook op 
de oudste kaarten van het Stad en het Schependom Huissen, welke 
dateeren plm. HiOO, dien naam vergeefä moet worden gezocht. 

Met Dorenweert kan m.i. niet anders bedoeld zijn dan het huidige 
Dodenwaard in de Betuwe of wellicht Doorwerth hij Oosterbeek. 

De vraag rijst 1111 nog of genoemde Jacob c,mis te Huissen he
graven is, zooals vermeld is : ,,en ligt voor het koor begraven", 
danwel te "Dorenweert". 

De beschrijving van de grafzerken in de oude stadskerk van 
Huissen (thans geheel door oorlogsgeweld verwoest), welke voor
komt in "De Wapenheraut" (2le jrg. 1917, blz. 456 e.v.) is namelijk 
zeer onvolledig, daar de steenen toen reeds geheel afgesleten waren, 
terwijl biJ de huidige opgraving der oude grafzerken, slechts een 
drietal zijn gevonden, waarop nog fragmenten van wapens en 
jaartallen waren te onderscheiden, doch naamsvermeldingen waren 
geheel afgesleten. 

Als hijzonderheid moge ik nog vermelden, dat wijlen de Heer 
W. M. llelmic/1, die in 1934 ars Burgemeester van Huissen ontsfag 
nam, eveneens aan het geslacht van Petrus Cauis verwant was. 

Huissen, Gld. Juli 1946. H. W. J. DERKSEN. 

142 

mebebee.Lmc.en van nestuun en 11ebact1e 

fam1l1e-veReemc,1m, van C,€nt 
Van deze vereeniging ontvingen wij één dezer 

dagen een circulaire, waarin medegedeeld wordt. 
dat het contact tusschen de leden en vereeniging 
weer hersteld is. Verder wordt er o.a. in vermeld 
dat de familie-archieven weer te raadplegen zijn. 
Het adres van den secretaris van "Het Archief 
van Gent" is tijdelijk Oeeresteinsche- laan 215c, 
Woudenher~, tot w1en iedere naamdrager van de 
naam van Qent, Oend, of Oendl zich kan melden 
voor nadere inlichtingen. K. 



Uit Zevenaar ontvingen wij een bericht dat én de Burgelijke 
Stand én het archief gespaard zijn gebleven door de oorlogsh.imlc
lingen .1ld.iar pl.1atsgevonden en dat heiden weer voor het publiek 
te raadplegen zijn. 

De Amsterdamsche Universiteits-bihliotheek is al weer geruime 
tijd de geheele dag en 's avonds van 19.- tot 22.- uur géopend, 
behalve in de maand Augustus. Een welkom iets, voor den henefe
naar der gene.ilogie welke overdag géén vrij heeft. Laten wij hopen, 
dat er meerdere hihliotheken dit goede voorheelll zullen volgen ! 

REDACTIE. 

nect1~,c~t1e 
betreffende het artikel Ti111111er111ar1. 

BI. 46, onder Il moet in de 3e regel gelezen worden : Antonijna 
van der G11gle. 

Onder 111 : Het eerste woord in den derden regel moet zijn : 
Wellema11 evenals in den laatsten regel. 

In den 5en regel moet voor Micras gelezen worden Mieras. 
BI. 58, elfde regel : A11to11ia moet zijn, A11to11i11t1, dit eveneens 

in de copie nam,t het portret. 
BI. 59: zevende regel : de Touw, moet zijn de Fouw. 

IJe:r.e rnhrir.k 11tnnt ten ,lienste van een ieder, die met :r.ijn omlen:oek 
i11 vn11tgeloopr.n, dnn wel vnn diegenen, die met andere personen verbinding 
r.oeken op genenlogiAch en heraldiek gebied. 

De vrn,:en :r.ijn uitAluitcml in te r.emlen nnn het correApomlentie•adres 
der N. G. V., SnmntrnAtrnnt 230, Amsterdam-O. 

31 - 8 Gaarne alle gegevens over personen, herkomstig van Veenen
daal, over het tijdvak l7e, l8e en begin l9e eeuw. De doop-, 
trouw- en begraafregisters van Veenendaal, reeds door mij 
geraadpleegd, het gaat dus om gegevens die in registers 
van amfere plaatsen voorkomen. A. K. Ph. Gunderman, 
Tolstraat 41, Amsterdam-Z. 

32 - 8 Wie kan mij helpen aan de familiewapens der onderstmrnde 
geslachten. 1. Gallis ,· (oorspronkelijk Gallas in Geel, België, 
later Gallis in Antwerpen, Brussel, Den Haag, Amsterdam). 
ll. Du Buy,· (Berlijn, Middelburg, Haarlem, Amsterdam). 
111. Micholl; Den Haag. J. H. E. Cock, Noordeinde No. 39, 
Monnikendam. 
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33 - 8 Alle gegevens gevraagd omtrent de familienaam Rmsma, 
l?ensmaag, Rei11derma11 Rey11derma11, va11 der /-lam en 
Renlit1ck door J. T. van der Ham, Riouwstraat l00, Am
sterdam-O. 

34 - 8 Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent de voorouders 
van Jarr va11 Dijk, Mr. Broodbakker, en Adriana /-loogop, 
die op 16 April 1741 te 's-Gravenhage in de Jttffr. ldasstraat 
Kerk huwden. GenoemdeJa11 van Dijk hertrouwde op 16 No
vember 1755 te 's Gravenhàge met Maria, Christina Scheen. 
P. v. Dljck, Weimarstraat :m2, 's-Oravenhage. 

35 - 8 Ocgevens gcvr:rngd hetrcffcnde de ;ifkomst van .f at1 Lof!Jer, 
kapitein in Statendienst, nam in 1590 deel aan de vermaarde 
verrassing van Breda met het turfschip. f. W. Wegener 
Sleeswijk, Rembrandtlaan 71, Naarden. 

36 - 8 Rcst:rnt er eenig verwantschap tusschen Lodewijk Oranf 
11011 l.nrm, echtgenoot van Ada van /-lolla11d (-:!: 120:J) en 
Maria l'llll t"'"' en /leit1sbrrg? Gaarne bericht aan F. J. 
Gundlach, v. Voorschoten laan 3, 's-Uravenhage. 

37 - 8 Wie kan mij inlichtingen geven over de 11oornuders van 
/t1at111n; l'tlll Ba1111i11g, aartspriester van Holland, Zeeland 
·en West-rrieslm1d ( 1824-1831) en pastoor te Zoeterwoude 
tot aan zijn dood op 14 Juni 1840; hij werd gedoopt te 
A1m;tenlm11 (l>e Pool) 16 Nov. 1766, als zoon van Lamberf11s 
(vt111) Ba1111i11g (ondertr. 8 Mrt 1757 ten raadlmize te Am
stercl;un ; waar is deze geboren en gestorven ?) en van 
lfrlrt1a Pae.~sm, ged. Arnhem "St Jan en St Peter" 22 Aug. 
1726, t ald. 23 Juni 1767. F. J. H. Weyn Bannlngh, ,,Ban
ninghhnf", Groenlo. 

38 - 8 Gegevens gevraagd en aangeboden over: vu11 Ottm, vu11 Dijle 
(l~uinerwold), l't1sfmu, Fal1er (Bolsward), l?amlwrst (Zwolle), 
Wcntzel, (Hannover), Sier(t)sema (Oost-Friesland), Bra11-
de11lmrl! of llramiet1horch etc. (Groningen), Bri11/cma11, vmi 
tier l,aars. Mej. M. M. v. Otten, Archimedesstraat 121, 
's-Gravcnhage. 

39- 8 In de ,,lleraldieke Rihliotheek" van RMstap, Jaar 1876, 
wordt herhaaldelijk verwezen (o'.m. or hladz. 218 en 219) 
naar LANNOY-GENEALOUIE DES NOBLES, een ms. of 
gedrukt werk dat minstens 4 deelen zou hebben. Wie is dit 
werk bekend en waar te vinden ? J. S. WIiiems-Le Clercq, 
Oudergemlaan 40, Brussel. 
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IN Dl'l' TIJUSCIIHIF'l' 'WOUDEN OP(;.ENO.l\JEN: 

Volle,lige geslttclite11registel's ,Ie" leden. 

Ge,walogisdw .fn1gme11le11. 

A.filrui·l,·en ,,,m lm,artierstate11, fotlieu 11wti 1,iervool' zijn 
toestemmi11g hee_ft gegeven wm het bestmu·. 

Opgave ,,,m llromum. 

llmdmm, lwm ligi nge,r, lloeld,esprelû 11ge11. 

Een t11·age11lms voor de leden, u,m,rin zij /munen trm:/,t.en 
,/ie 11weilijld1etle11 op te losse11 met mulere11, WtUll' zij 
t1llee11 machteloos voorstwm. 

Gegevens, bescl1rijvi11ge11 e.d., over stede11, ,lm-pe11, lm11/e
l'ije11, bmmle1·ije11, sfre/wn, ,,,.,wi,wie's etc. 

Artil,els over Giltleu, /um 011tsla1111, /mu Jiuu:tie etc., 
m,er Gn~/'stee11e11, Grafopsd,rij~e,r, Kerlam, 

/,,/,0111/ . ..;opg,we vm1 w1</ere tijclscl11'i./te11 op Ge11eulogisd1, 
en mmve,·w,mt geMetl. 

Gegevens uit tfoop-, h'ouw- of l,egnu~flmel,'.en, ol of 11iet 
op tie llijl,·sm·cl,ieve11 mmwezig. 

Opgaaf ''"" i11gelwme11 kw,1rtierstate11, met ve1·meldi11g 
1,,m ,Ie 11ame11 we"'·e ltierol' voor/wmeu. 



Ge,waloµJsd, ll11rem1. 

1(. J. J. \1AN HJJN 
N t\W I onsl runl 2-1, 

A III s 1 ,. r cl a 111-( ). 

GRAJIS ontvnngt U de 
brochure: ,,c;,\slat'ltllijst 
N,•clc·rla111ls,·hc\ Vorstc-11 en 

\'01·:a1i1111c•11 sccl,·rl. BB:J" 
l,ij u1•~11ur li,l11u111t..-l1111' ,Ier 

N El>EIC I.A N IISt :11 E 
t:EN 10:i\l.tH: 181:111-: VEIIEEN 11; IN(; 

\' oor aclvc•r1t·111 ic's k1111I IJ 
i11li,·li1 i11~1•11 l"'ko111c·11 hij 
111'1 Scc•rt·lnrinal : 

Uio11wslraat /()() 

.·l 111,\ilt•rdam-Oo.\il 

NEDERLANDSCIIE NAMENKUNDE: 
A. Il \1.1.E~IA, ll111111u· 1·11 Saty,·c• in 
l•'1·h•s•·l11• t'II Nu1uelh1ulm11tt1,·lu• 1n-r• 
t;uu11N• •·n hijuanu•n • . • • • • . . .f 1.6i 
,\, IIAl.1.1•:MA, llij1111m,·11 or 1,..1 Alit>• 
ultt 1u•1 titUUhi• 1·111rn11t111unul1•1·t11·hri11i11R f l.b5 
,\. 11 ·\ 1,1,l•:M A, 811111, S,,1,..1.1. 1•11 
Srhim11111>1111·11 . • . • , , • J 1.1,i 
Kl. Sll•:HKSM \, Il,• 1nuli1i,·1l,·r ,uur, 
11111111·11. .f 1,:to 

------------------
N.V. llitµ. l\lij. ,\. llll'l'(;t,:IIS, N111mlc11 

J)E CONTHIBUTIE 
clcr Nt\tlnl1111,lst·he 
Ccm•ulo~hwlw V crc•c11igi11g 

l1e1ln111g1 1,1,r juur Hled1'" 

l' I".' . ,>.--, 

wuan1oor 11 1,~v,~11s gral is 

,,<;ENS N OST IC A" 0111v1111g1 

./oh. />/m•I{',,; 'l't•t.f,·tmstwlio 
A111Hlcr1lu111-t lu~I 

2e Om1lcq111rkslr. 11711 

ontw,irpt l lw 1ix-lil,rissm1, 
gdwo,-tc,- eu t1·0,w,lwHrl,!ll 
(Jol, voor ui llw un,l<!I' 
t,,,d,·,mw,irl,· /.-,,,,, IJ fornd1t ! 

l'HI.IZl•:N VOOIC u,:m:N 111-:U N.t;.v. 
1111,1 áO':,-~ .... ,l11c1ie 

Ook U moet 111cd1cl pen ! 

Geeft. aan het 

NEDERLANDSCHE 
ROODE KRUIS 

,r'fo lm11 mU lwl1•m1111111 

,,S .1 BIJ E" 
JUlll'j\l\11!; J ui or IIÎCf Ïllj!ll• 

hmuli,11 ol' h1•f lusac 11111111111ir 3 

nm Jun,·11111111 1. 

l11g. ( ;, W . .1. M. ICaymalrnrs 
ll111'011i1·l111111 6 ll1'c1l11 

DrnkkCl'IJ c. A, s,1111 & Zn. N.V. - Amaterdum. 




