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De liefde van zijn land is ieder aangeboren 

pQoeve van een onOeRzoek naaQ 
Oen naam BIJSt€QV6LO 

AMSTERDAM 

1 (Vervolg) 

1. N. Biesterveld huwt N.N. 
Uit dit huwelijk : 
1. Dirlc Biesterveltl. Volgt ll. 

B 

J. v. d. Vondel 

2. N. Biesterveld (Zoon). 
ll. Dirk Biesterveld, (Bisterveld), geboren te Blokzijl rond 1809, 

overleed te Amsterdam Planciusstraat 35, den 13 December 1887 
,,na een smartelijk lijden van ongeveer drie weken". Getuigen : 
Petrus Biesterveld, Predika11t, 24 jaar oud, kleinzoon, wonende te 
Gorinchem, en Willem Jubels, aanspreker, 64 jaar oud, wonende te 
Amsterdam. Dit overlijden werd aangekondigd in de kranten uit 
naam van echtgenoote, broeder en pleegzoon. 

In April 1888 deed de pers een oproep àan de dehiteuren en credi
teuren van den boedel des overledenen, van wege het kantoor der 
Notarissen vu11 Olst en Oreeve, Keizersgracht nr. 561. 

Dirk Biesterveld huwde, als weduwnaar, A1111a Maria van den 
Berg welke overleed te Amsterdam den 11 Januari 1892, 67 jaar 
oud. Dit overlijden werd door de pers bekend gemaakt door haar 
pleegzoon Ds. P. Biesterveld, Predikant te Rotterdam, en eindigt 
met de woorden "Mijne geliefde Groot- en Pleegmoeder. Zij was mij 

. steeds meer dan een. Moeder". 
Uit dit huwelijk : 
111. Petrus Biesterveld geboren te Amsterdam den 24 October 

1841, aldaar overleden op 20 Juli 1864 "na een langdurig en smarte
lijk lijden" ; hij huwde te Amsterdam den 30 Juli 1863 Margarethe 
Rij/kogel, geboren te Leeuwarden den 6 Dccemher 1839, overleden 
te Amsterdam den 24 Juli 1872 als echtgenoote van Frederil, tm 
lle11gel. 

Uit het huwelijk : Biesterveld-Rij/kogel: 
IV. Petrus Biesterveld, geboren te Amsterdam den 13 April 

1863 en aldaar overleden den 14 December 1908 ( 14/69). Getuigen: 
Johan Coenraad Jaakke, 55 jaar oud, en Roelof Ollo vu11 ,te Pauverl, 
ij5 jaar oud, beidtn aansprekers wonende te Amsterdam. 

Hij was opvolgenlijk Predikant van de Christelijk-Gereformeerde 
Gemeente te Sexbierum, (1883) te Gorinchem (1885) en te l~otter-
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dam ( 1890). Daarna was hij eerst Hoogleeraar aan de Theologische 
School te Kampen, belast met het onderwijs in de predikkunde, 
vervolgens aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. ,.De laatste 
"nam een breeder positie in en wilde aan de christelijke belijdenis 
,,invloed verschaffen op alle menschelijke kennis en wetenschap'! 
,,(Bavi11ck). ,,Te l(empen waren hem de ambtelijke vakken toever
"trouwd ; te Amsterdam bovendien het onderwijs in de vakken van 
"het Nieuwe Testament. De laatste waren "in zekeren zin" voor hem 
"nieuwe wetenschappen ; in korten tijd werkte hij er zich in ; met 
"haar problemen was hi.i spoedig vertrouwd ; zijn leerlin~en genoten 
,,van zijn tegelijk degelijke en stichtelijke studie der Heihge Schrift ; 
"hij stond hoog boven den twist van de kleine partijen en zocht 
"naar éénlleid en !rnrmonie" (Baviuck). s,wec/c He11/celma11s heeft 
"hem herdacht als "den mede-lijdenden memich", als voorzitter van 
"de gereformeerde ziekenverpleging te Amsterdam en van het 
"sanatorium "Sonnevanck", als redacteur van het "Diaconaal 
,,Correspondentieblad" en als schrijver van het standaardwerk: 
,, ,, Het diaconaat Handboek" ten dienste der diaconieën (Kampen, 
"1908; 3de druk, 1923), waarvan de aankondiging hem op zijn 
"ziekbed bereikte. Zijn leuze was : De Allereerste taak van de 
"barmhartigheid is : ieder in staat te stellen zijn roeping voor God 
"te vólbrengen, .... opdat de persoonlijkheid des armen tot haar 
,,recht kome." Van hem verscheen: ,,Afscheidsrede van de Christe
,,lijk-Gercformeerde Gemeente te Gorinchem, 15 Juni 1890 (Oorin
"chem, 1890); zijn rectorale rede op 20 Octoher 1905; De jongste 
"methode voor de verklaring van het Nieuwe Testament. Voorts 
"noemen wij lJe heilige Schrift als Godsopenbaring .... (Rotterdam 
"1891); Andreas Hyperius als homileet, rede op 6 December 1895 
,, (l(ampen 1895) ; Het hooge belang der ambtelijke vakken, rede 
,,op 27 September 1894 (Kampen 1894); Zelfzucht en Zelfver
,,loochening, rede op 14 Mei 1896 (l(ampen 1896); Calvijn als be
"dienaar des Woords (Kampen 1897); Het huisbezoek (Kampen 
"1900; herdrukt 1908). De jongste method.c voor de verklaring 
"van het Nieuwe Testament, rede op 20 October 1905 (l(ampen 
"1905); Het ohject der ambtelijke vakken, rede op 18 December 
"1902 (Wageningen 1902); Schets van de symboliek (Kampen 
"1901); Van 13ethanië naar Golgotha (Utrecht 1907); Van Golgotha 
"naar Jeruzalem (Kampen 1908-IO). Met H. H. l(uyper bewerkte 
,,hij: ,,l(crkelijk Handboekje .... voor de regering der kerken") 
,,(l(ampen, 1905); met J. va11 Lo11!(/111ijze11 en R. J. W. Rudolph: 
"Het diaconaat" (zie boven) '- Posthumus uitgegevt:;n door 
,,8. \Vili11ga".') · · 

De pers getuigde van hem : ,,Prof. Biesterveld heeft niet alleen 
"groote verdiensten als kanselredenaar en als geestelijk herder maar 
"ook als redacteur van godsdienstige bladen en als schrijver van 
,,belangrijke studiën op historisch-theologisch gebied. Voorts heeft! 

1) Di. J(nlpscltttr In het "Nieuw Nederlaridsch Blographlsch Woordenboek". -
Dl. X - ~o. 65-66.. ·· · · ' . · . . 
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"hij een deel_ van zijn krachten aan werken van barmhartigheid 
"gewijd. Zijn heengaan op zoo jeugdigen leeftijd is dus een· zeer 
,,groot verlies". 

In April 1909 werd te Amsterdam zijne bibliotheek openbaar 
verkocht. De inleiding van den catalogus zegt : ,,Dat de boeken
"verzameling waarvan de catalogus hier volgt, onder den hamer 
,,komt, vindt zijn oorzaak in het door allen die hem kenden, he
,.treurd overlijden van haren eigenaar, Professor Petrus Biesterveld, 
"op den 13den December des vorige jaars. Den 14den Juni 1863 te 
"Amsterdam geboren, volbracht hij met groot succes zijne studiën 
"aan het stedelijk Gymnasium alhier en aan de Theologische School 
"te Kampen en kon hij reeds op 20-jarigen leeftijd als dienaar des 
"Woorcls optreden. In 1894 aan de Theologische School te l(ampen 
"benoemd tot 1-loogleeraar in de ambtelijke vakken. 111 1902 naar 
"de Vrije Universiteit overgegaan, werd hij bovendien belast met 
,,het onderwijs in de exegese van het Nieuwe Testament. In de rich
,,ting van beide genoemde studievakken verzamelde hij hoofd
"zakElijk zijn boekenschat. Thans moet, helaas I de met zooveel 
"liefde en zorg bijeengebrachte collectie naar alle zijden worden 
"verstrooid. Moge de verspreide exemplaren er toe hijdrngen om de 
,,herinnering aan hunnen vorigen bezitter levendig te houden." 

Ds. Petrus Biesterve/d huwde : 
1 e) te Sint-Maarten (Noord-Holland) den 16 November 1883 

Bregtje Nomes, overleden te Gorinchem den 22 Juni 1888, op 26-
_jarigen leeftijd. 1-fare ouders, broeders en zusters melden haar 
overlijden in de krant en voegen er aan toe "Haar lijden was lang
duri~ en smartvol". 

Uit dit huwelijk : 
Een dochter N. Biesterveld, geboren te Gorinchem den IO April 

1886 en overleden vMr 22 Juni 1888. 
2e) zijnde Predikant te Gorinchem, den 20 Februari 1890, 

M. Zalk Visser die overleed te Amsterdam, Prinsengracht nr. 415 
den 21 Maart 1909, 41 jaar oud. Het bericht in de pers luidt: ,,Onze 
moeder en zuster: A. M. Biesterveill, B. S. Douma, J. Visser". 

(\Vordt vervolgd) J. S. WILLEMS-LE CLERCQ. 

kORt€ {j€tl€c\LO{jl€ Vc\tl Oen 0€R{jh 

Bomlewij11 11u11 tien Bergh. Burgemeester te M11idt1n. Geboren 
omstreeks 1717. Overleden te Muiden. 3 Januari 1788. · · 

Gehuwd met Come/ia va11 der Dussen. Geb ..... Overl. te Muiden 
3 Febr. 1780. 

Kinderen:· Trijntje, geb. 9 Dec. 1744; Metje, geb. 2 April 1747 ·; 
Barend en Aagje, geb. 21 Jan. 1753; Barend, geb. IJ Oct. 1754; 
Abraham, çeb. 24 Febr. 1756; Neeltje, geb. 8 Oct. 1758; Neeltje, 
geb. 4 April 1760; Bo11dewij11, geb. 6 Juni 1762. 
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Bomlewijn va11 clm Bergh. Geb. te Muiden fi J1111i 1762. Overl. te 
Muiden 10 Nov. 1806, (tengev.. van cholera). 

Gehuwd 14 April 1793 met Brechtje /\loens, geh. te Ransdorp 
24 .Juli 1763. 

Kinderen: Bomle111ij11, geb. 14 Dec. 1800. Overl. 30 April 1889 
te Weesp. 

Gehuwd 8 Fehr. 1824,--met Evcrard<1 Bismt•ijer. Oeh. te Amster
dam, 23 Nov. 1803. Ovcrl. te Weesp, 3 Febr. 1874. 

Kinderen : Bomle111ij11, geb. 1 April 1824 ; E11ertje, geh. 5 Oct. 
1825 ; lfenclrik, geh. 16 Dec. 182fi : Machiel, geh. 19 .Maart 1828 ; 
Breggië11, geb. 13 Nov. 1829; Pieter, geh. 20 Nov. 1831 ; Cornelis, 
geb. 31 Mèi 1833 ; Cornelis, geb. 13 Sept. 1834. Een tweeling (één 
daarvan heeft 2 uur en het andere kind 24 uur geleefd). Cornelis, 
geh. 21 Juni 1836; Leentje, geb. 13 Juli 1837, overl. in 't zelfde jaar; 
Leeudert, geb. 24 Mei 1838, overl. 8 Juli 1838; Leendert, geb. 5 Juni 
1839, overl. 22 Aug. 1839 ; Gijsbertn, geb. 13 Juli 1840, overl. 26 Oct. 
1840 ;Jan Christiaan, geb. 2 Juli 1841; Gijsberta, geb. 25 Mei 1842; 
Andries, geb. in 1844. . · 

Machiel 11011 dm Bergh. Geb. te Weesp 19 Maart 1828. Overl. 
te Weesp 26 April 1907. 

Gehuwd 4 Aug. 1853, met Maria Claassm. Geb. te Muiden 
30 Maart 1830. Overl. te Weesp 23 Dec. 1909. 

Kinderen : Everarda, geb. 13 Juli 1854; Mallhijs, geb. 6 Oct. 
1855; Bomlcwijn, geb. 5 Nov. 1856; Henderina, geb. 19 April 1863; 
Hendrik, geb. 31 Juli 1865; Lena, geb. 16 Febr. 1868; Evertje, 
geb. 10 April 1870, overl. 2 Jan. 1872. Een levenl. geb. kind. 

Voorts zijn er nog twee kinderen geweest, in totaal 10, waarvan 
één heette : Cornelis. . . 

Bomlewijn van dm Bergh. Geb. te Weesp 5 Nov. 1856. Overl. 
te Weesp IO Nov. 1920. 

Gehuwd 26 Mei 1887 met Nerltje de /?omlen. Geb. te Weesp 
29 Aug. 1863. Overl. te Weesp 14 Mei 1939. 

Kinderen : Machiel, geb. 26 Ort. 1888 ; Cornelis, geb. 21 Maart 
1893, beiden te Weesp. (Ook nog een levenloos geb. kind op 
3 Maart 1892. 

Machiel mn den Bergh. Geb. te Weesp 26 Oct. 1888. 
Gehuwd 13 Nov. 1913, met Gerrigje Mulder, Geb. te Hattem, 

28 Nov. 1888. 

Kinderen: Neeltje, geb. 30 Aug. HH4, ovcrl. 4 Nov. 1919; Boude
wijn, geb. 20 Sept. 1919; Jan, geh. 9 Sept. Hl20; Neeltje, geb. 
2 Mrt 1923; AC1ltje, geb. 9 Jan. 1928. 

CORN. VAN DEN BERGH. 
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iets oven c;enealoc;1e, sta1nsoomen 
en stamneeksen 1Ac. 11EEREN 

Groot is het aantal tijdschrifte11, waarin meer of minder uit
gebreide stambooinen of genealogische brokstukken te vinden zijn. 
Van onschatbare waarde is dan ook het overbekende boek van 
Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn: ,,Repertorium van gedrukte 
genealogieën en genealogische fragmenten" 1), waarin van ver
scheidene families wordt aangewezen, waar men over deze geslachten 
iets vinden kan. Zoo groot als het aantal, zoo groot is ook de ver
scheidenheid en de waarde van dergelijke bijdragen. Deels zijn zij 
van de hand van deskundigen, maar meerdere malen is het "amateurs
werk". Want niet alleen historiekenners, doch ook tal van, laat ons 
zeggen, liefhebben;, wierpen zich op deze zeer bijzondere wetenschap. 

Het is te begrijpen. Wie wil er niet graa~ een stamboom of stam
reeks van zijn eigen geslacht hebben ? Liefst nor, wel, omdat de 
familie-overlevering beweert, dat men van "adel ' is geweest, of, 
omdat men dezelfde familienaam draagt als de Ruijter, Coen, de Wilt, 
Dedel, of een ander bekend Nederlander uit de historie I Bij velen 
die dan beginnen staat het vast dat zij afstammen, of in ieder 
geval toch verwant zijn aan dien grooten man, en al zijn er nog geen 
bewijzen voorhanden, nee, dat hindert niet. Maar als een genealoog, 
een beroeps- of een jarenlang amateur-vorscher, hem er op wijst 
en ook bewijst, dat zijn theorie fout is, dan gaan pas de oogen open, 
doch ook komt het voor, dat de man met de beroemde naam zegt 
dat hij het wel bij het goede eind heeft 1 

Een zeer frappant staaltje laat ik hieronder volgen : Een familie 
beweerde verwant te zijn met een buitenlandsche beroemdheid 
uit het begin der 18e eeuw. Ofschoon ik de bewijzen van de voor
ouders overlegde, welke opklommen tot het midden der 17e eeuw, 
en het bovendien vast stond dat die familie steeds in Noord Italië en 
de andere in Rome geleefd had, toen het dus vast stond. dat beide 
takken nooit iets met elkaar te maken hadden, toen nog meende 
men, dat het toch best waar kon zijn, als het maar eens "goed" 
werd uitgezocht ! 

Is het construeeren van een genealogie en het samenstellen van 
een stamboom dan zoo'n kunst ? Velen denken van niet. Vrij 
algemeen is de meening verspreid, dat het opzetten van een genealogie 
iets werktuigelijks is, iets dat met met behulp van registers van den 
Burgelijken Stand en de oude kerkelijke boeken, geholpen door een 
paar guldens legeskosten, vanzelf gaat. · 

Hij, die eens op een verloren dag zich zelf er toe zetten zal 
om een stamboom, zijn stamboom, te construeeren, heeft de vaste 
overtuiging, dat hij maar naar de plaats van afkomst van zijn 
grootvader behoeft te gaan, en dat daar dan de ambtenaar van den 

1) Haarlem - H. D. Tjeenk Wllllnk & Zoon N.V. 1933. 
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Burg. Stand alle gewenschte gegevens bezit, zoodat alles, als ge-
sneden koek voor hem klaar ligt ! . 
· Wat zijn er van die liefhebbers veel teleurgesteld en hedrogen 
uitgekomen ! Oecn wonder ook, de administratie, burgelijke en 
kerkelijke, heeft niet op de eerste plaats gewerkt voor de hehoeften 
van toekomstige genealogen en familie-onderzoekers. Zij hadden 
andere .belangen te heltartigen en richtten met het oog daarop haar 
registers in. Daardoor zijn deze natuurlijk niet altijd zoo volledig 
als wij het wel hebben willen. Er zijn leemten en gapingen en ook 
onvolledigheden. De mogelijkheden om vast te loopen en dus de 
koers kwijt te raken, zijti legio. 

Leemten doen zich voor, tus!;chen twee of meerdere generatie~ 
moeten gapingen overhrugd worden, de verhimlingslijnen van het 
eene vaste punt naar het andere moeten worden doorgetrokken ... 
is het daarom een wonder dat vele genealogieën foutief of onver
klaarbaar zijn ? Soms zijn de voorhanden zijnde gegevens te over
vloedig en te uitgebreid. Zoo vond ik bij mijn genealogische studiën 
van Helmondsche geslachten in dezelfde jaren van het begin der 
17e eeuw drie verschillende personen, welke alle drie de naam 
Jan van Lu}'felaer droegen, zonder eenige verdere aanduiding. Heeft 
men dan niet de noodige voorzichtighrid lceren beoefenen en wil 
men persé verder, dan doet men een keuze, gist en ... mist. 

Het kost een massa werk om in dergelijke gevallen de juiste 
uitweg te vinden. 

Velen zijn vol moed aan de samenstelling van hun stamboom 
begonnen en zijn halverwege blijven steken, ja soms hopeloos 
vastgeloopen op de onvolkomenheden in de oude kerkelijke registers, 
die immers toch wel nooit aan te vullen zijn. 

Het zijn zeker niet altijd de menschelijke ijdelheid of weet
gierigheid, die ons tot het construeeren van een genealogie drijven. 
Het gaat om erfeniskwesties, niet die van een rijken oom of neef 
uit Amerika, doch is een werkelijk bestaande erfenis de aanleiding 
tot de studie der genealogie. Ook gebeurt het, dat een Curator een 
onbeheerde successie toe te wijzen of te verdeelen krijgt; mogelijke 
rechthebbenden zijn niet te vinden. Oproepingen in de dagbladen 
hebben gefaald, ofwel enkelen hebben zich gemeld, doch de mo~elijk
heid bestaat, dat er no~ meerdere erf gen amen zijn. Dan ziJn na
sporingen van genealog,schen aard noodzakelijk. 

Wie geregeld in de groote dagbladen op dergelijke oproepingen 
Jet, zal moeten toegeven, dat deze gèvallen nog vrij vaak voorkomen. 
Eenige jaren geleden riep een notaris mijn hulp in voor het oplossen 
van een moeilijkheid, doordat een van zijn cliënten een zonderling 
legaat in zijn testament had nagelaten. Eén paar duizend gulden 
moesten verdeeld worde aan erf ge namen van twee zusters van zijn 
overgrootmoeder. L>e erflater had in zijn leven een paar dezer gekend 
en had de bedoeling deze na zijn dood te gedenken. Een nauwkeurig 
onderzoek wees echter al spoedig een kleine honderd gegadigden 
aan, zoodat sommigen zich slechts enkele centen zagen toegewezen. 

151 



Een ander motief voor het vervaardigen van genealogiën is het 
verlan~en om een studiebeurs machtig te worden. Immers tal van 
geestelijke personen en tal van stichtingen hebben testamentair· 
vastgelegd, dat de door hun beschikbaar gestelde fondsen op de 
eerste plaats moeten worden toegewezen om te voorzien in de studie
kosten van familieleden. Voor den onderzoeker bestaat hier de 
moeilijkheid dat hij zijn onderzoek ook zal moeten uitstrekken tot 
de zijlinies, die een heel andere naam dra~en dan de stichter. Dat 
op dit gebied vooral vaak "gebeunhaasd' wordt bewijst o.m. het 
groote werk over "Studiebeurzen" door Jhr. A. van der Does· de 
Willebois en de citieken welke op verschillende daarin opgenomen 
genealogiën geleverd zijn. (Wordt vervolgd). 

Helmond. JAC. HEEREN. 

Wanneer wij den ouderwetschen zandweg van het dorp Barneveld 
naar Apeldoorn inslaan, gaan wij het l(asteel "de Schaffelaer" 
voorbij, waar ten tijde vai1 "Jan var, Schalfelaar" het huis Hackfort 
stond, wat trouwc1Js uit de oude kaarten ten overvloede blijkt. 

Jonker llack/ort, de toenmalige eigenaar van dat Huis en nabe
staande van den Barneveldsche held, gaf "zil'ne Havesathe den naam 
van Schaffelaer" tot aandenken v~n den he dcnsprong van zijn neef 
Jan. Het oude Hackfort schijnt aan den wc~ dien wij volgen te 
hebben gestaan. In 1736 was het nog gedeeltelijk aanwezig, althans 
een teekening van Pronck vertoont achter een nieuwerwetsch 
gebouw een oud gebouw in puntbo~enstijl met een rank torentje. 
Jaren lang waren de Hack/orts aanzienlijke edelen en bezitters van 
een groot gedeelte der beste vaste goederen in deze gemeente, 
waaronder Cotelaer, Brielaer enz. behoorden. 

In 1633 gaat Schaffelaer over op het geslacht van Vijgh, genaamd 
Hardevuust, door huwelijk met Geertruid Hack/ort, erfdochter van 
Schaffelaer ; het wapen van Vijglr vertoont twee gekruiste armen 
met gebalde vuisten ; dit sprekend wapen had het volgend feit tot 
oorsprong: 

Een dappere Vijgh en kruisridder ontzette zijn aanvoerder door 
den kop van een aanvallenden Saraceen zóó plat te slaan als "eene 
gezoode koecke". 

Een andere minder heldhaftige lezinç is, dat het geslacht Vijgh, 
zich vroeger noemende Hardevuusl, ruzie kreeg met een Geldersche 
Hertog, die zou geze~d hebben : ,,Ik zal die Hardevuuste zoo week 
maken als eene vijgh ', vanwaar de bijnaam Vijgh zou zijn overge- · 
bleven. 

Getrtrui Agnes Vijgh brengt Schaffelaar over in het geslacht van 
Essen, door haar huwelijk met Lucas Willem van Essen tol Hels
bergen in 1678, Landdrost van Veluwe; langer dan een eeuw be
woond~ dat edele geslacht die schoone bezitting. 
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Lucas Willrm, laah,t mannelijk oir, stichtte in 17fi7 een vorsteliJk 
verhlijr te midden van den lommer der prachtige eiken en beuken. 

IJe aanleg van het landgoed, dat met verscheidene hoerderijen 
meer dan honderd hunders besloeg, wa!l in tien stijl van Lmlell'ij/c X / V, 
met hreede waterp11rtijen en allerlei fonteinen. IJe 21 lanen die een 
sterrenhosch uitmaken zijn nog :1a11wezig. 

U1cas Willem 1•at1 Essm huw,le in 1774 /1111,l!rirt """ ll11r/tm tot 
Watidt'IIOJ'CII; zij w11s een vrouw van uitnemende hegaahlheid en 
heoefemle de dichtkunst; hare verzen ademen eenvoudige gods- · 
dienstige, soms ook wcemoedigen geest en geen wonder; haar 
echtgenoot was steeds lijtlentle en hezweek in 1791, zij volgde hem 
twee jaren later. 

Van hare lief de jrgens haren man heeft zij in tie Ned. 1 lerv. l(erk 
een blijve111le gedachtenis opgericht : een heerlijke Genius uit wit 
marmer, door den uitstekenden beeldhouwer Siezmis gebeiteld,. 
versiert zijn grnr. 

Daar L11c11s Willem geen kinderen had, w:1s Jonker l lr111frik 
A11th11t1J' Zll'irr de Vos 1•a11 Steenwijlc, genaamd l'llll Essm, als zoon 
door hem aangenomen. 

In 1795 kwam de Schafrclaer door ve.-koop in het bezit van Mr. 
Minette; het branclde ar in 180!, terwijl zekere /lopm1111 het hewoon
de en was een der eerste percee-
len waarvoor de assurantie- · .. · 
maatschappij van ,te Jm,y,h f,-
Co. schadevergoeding het;i;-1hle. 
Bij den brand die bliksemsnel 
toenam, zn11den ho11tkrullcn 
met terpentijn hoordrol hehben 
gespeeld. 

Onze laatste J\111htsjonker 
.f. ll. /Jaro11 ra,r Z11J•lm """ 

Nie1•ell, werd in 1807 eigenaar 
en liet de aanzienlijke hciitting 
na aan zijn neef J. ll. Baron 
""" Zt1J•le11 1'1111 Nievrlt. LJeze 
stichtte in 1854 het kostbaar 
kasteel dat wij thans nog 
kennen. 

In 1852 huwde hij mctJeane 
Comtlit Jlarones wm T11J•I va11 
Sm,,,slcerlcm ; een zoon en 
dochter werden hen ~cschon
ken ; helaas I de veelbelovende 
stamhouder stici-r op elr jarige 
leertijd, en daarmede verdween 
het vooruitzicht op een waar
digen opvolger van een edelen 
vader. 
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De dochter huwde met A1111e Willem Jacot, Joost Baron van Nagrll, . 
geb. 25 December 1851, destijds Burgemeester van Barneveld, 
waardoor het kasteel thans nog in het bezit is van de familie van 
Nagelt. B. 

(Vrij naar een oud boekje over Barneveld). 

(ienealoc,1sche m1zonöeRheöen 
uit · ouöe almanakken 

C. POSTltU 

Tot de dagelijksche uitrusting van den koopman uit vroeger dagen 
behoorde zeker de almanak, waarin hij de juiste data vau markten, 
vervoersmogelijkheden, standen der maan, het weer en nog vele 
andere belangrijke wetenswaardighedeu kou vinden. Achter de 
tabellen was gewoonlijk een aautal bladzijden gereserveerd vo9r 
"eene anecdote" of "een lofdigt", welke uitmg van proza of poëzie 
in de regel gevolgd werd door de "kroniek". 

De Hotterdamsèhe almanak-uitgevers Va11 Zwaamen & Tlwmpso,i 
en hun opvolJ!ers vermeldden in deze krouiek gedurende de 18-e.en 
19-e. eeuw voornamelijk de data van krijgshaiHlelingen, geboorten, 
huwelijken en stcrrtcn van vorstelijke personeu, met als intermezzo 
berichten over honclenljarigen, geboorten van 3 en 4-liugen en wat 
verder als sensationeel op dit gebied mocht gelden. Deze berichten 
zijn hieronder afgedrukt, voorzien van de comme11taar van den 
uitgever. Omtrent de juistheid van de mededeelingen bestaat 
natuurlijk twijfel, doch 111 vele gevallen zal het mogelijk zijn met 
een meer betrouwbare bron een vergelijking te maken. 

nebeRlanb 
Abrahams, B011/u. 3-8-1800 "is te Leeuwarden des avonds om 9 

uren verlost, de lmisvrou)V van 8011/ct' Al1ra/111111s, van een 
dogter, den volgenden dag, smorge11s om half 5 van een zoon, 
en snagt, kwartier voor 12 ure, wetlerom van een dogter; 
welke kinderen allen in leven wmen". 

Breukelm, Jollmma van. st. 21-2-1800 te Leeuwarden; 115 jr. 
Bu~c/1tr, Maria. st. 30-1-1819 te Schiedam; I07 jr. 11 111ml. 19 d~. 

"IO kinderen, waarvan 5 nog in leven, 16 kleinkinderen, 44 
achter-kelinkinderen, 1 bed-achter-kleinkind, 12 aangehuwde
kinderen, samen 78 afstmnmelingcn". 

Emmers, A. van. zie op Jsaaks, Uacllel. 
Faas. zie op Maghlmrgh. · 
/lessing, A. zie Of) Mryboom, J. B. 
Hoeven, Jacobus va11 der. st. 21-2-173fi te Dordrecht: I02 jr. is tot 

Dordrecht begraven zekere Jacobus ,,,,,, dl'r IJoe1•e11, geboren 
1634, is getrouwt in den jaare 1662 met Oril'tjt ,,ar, Wolsum; 
welke "'.eduwe nu 95 jaren herijkt heert en met kinderen, kinds-
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kindere11 1~11 kiuds-l<ind-kirHlcren nagehleeven en dit 11aar is 
74 jaar getro11wt geweest". · 

lsat1/a;, U11rhrl, wed. ••· A. ••· Emmers. st. 21-12-1828 te Meppel; 
I02 .ir. 3 mnd. 

l(t1rdol, llrmlrilc. vierde I0-9-IH2fj zij11 100-ste verjaardng te Wnnr-
denhmg. 

l(otp, Johmiues. st. 19-ri-1827 te Hottenlam; 1112 jr. f, mnd. 
/(osler, Willem. st. Jan. 1755; 112 jr. (plaats 11iet vermeld). 
Lo11wsa, Pirler. st. 4-4-1754 op Urk; IO!I jr. en ruim I mnd. 

,, ... werd 2 dagen voor zijn ,lood ziek". 
Mam.~, Si/lilla. zie op Nijssrl, /\11(1111.1•. 
M"gl1b11rgh, Je1111ckr. !-1. 2-2-l77fi te· Zutphen; 113 jr. 7 mnd. 

,, ... in het ünslh11is" (wed. Faas). 
Marlws, Martlilua. st. 2-2-IHH:l Vries (l>r.); lo:J jr. 
MeJboom, .I. IJ. geh. 17-9-1826, 4 levende kinderen, moeder -, 

huisvrouw van /\. /lessing, (plaatsnaam niet vermeld). 
Netlehm1e11, Prrtleril<. st. 4-:J-IH2U te lfottmlam; I04 jr . ., ... tut 

zijn 9fi jaar had hij zijn heroep als knyper waargenomen". 
Paai,, Simon ],me. st. 2-12-1828 te Zandvoort; 40 jr. ,,Groot 30~•:1 

duim 011tle Amsterdnmse maat of ± % duim Ned." 
Pt1elrams, Sixtms. st. eind Feh. 1791 te WiJtgaerd (Frsl.); I05 jr. 

"llij was een liefhehher va11 de jagt en sehoot in September 
laatstleden nog drie endvogels geli_jk in de vl11gt". 
Pelletier, Jra11 A11toi11e. st. 15-3-1776 te Den Haag; lfll jr. IO eig. 

"Dewelke zijn bezigheden, he!\taande in les!-en imle wi!-kumle 
te geven, nog veertien dag voor zijn 1lontl, l'll dat zelfs zonder 
behulp v:rn een bril, heeft kunnen waarnl'mcn". 

Pieterse, C11theri11a. st. 20-1-1757 te Amsterd:1m; 115 jr. 
Prim;, Aaro11, N11llw11. st. 28-1-1764 te Oen llaag; 105 jr. 
12 dg. 

"Was 20 jmen blind en IO jaren bedlegerig". (,,1 loogduitsche 
Joocl"). 

Wjsscl, A11lot1J'. si. hegin Mei 1789 te Zwolle; 100 jr. 14 1lg. weel. van 
Sil1illa Maors, die stierf in de ouderdom van IOO jr. 3 mnd. 
Waren 75 jaar getro11w1I. 

St1lm, Willem. st. 13-1-1793 te Vlnardi1tgl'n; IOI jr. 22 dg. 
Sauer, ]. 0. st. IH-12-1818 te Leiden; I06 jr. 
Se1111eko111, Uijlc "'"'· st. 11-7-1736 (plaats niet na1ler aange1l11i,I) 

"in 't Oasthuys" ; 102 jr. ,, ... en door de rrgentcn aldnar in 
den overledencns plaats ingenomen Willem jafobsz, welke op 
3 byzondere vrouwe 33 kinderen herrt gehad". 

Thijssm, Urntje. st. I0-2-1785 te Culemborg; I02 jr. 1 11111d. 15 dg. 
"weduwe, ;1fkomstig van Zoelen (Oeld.) sprm,k en verst cue: d 
tot het einde hares levens volkomen heho11de11". 

Vrolijklmizm, }11<"011. st. 18-4-1816 te 's-llertog,mhosch; I02 jr. 
Zeeull', Petrr l'eterse de. gedateerd 19-7-1827, va11 Wm;pik. 

,, ... zeeman van beroep deed op Hll en een half jnar, met 3 
zijner vrienden welke den ouderdom van 90, 87 ½ en 80 jaren 
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bereikten, een plaizier togtje met een bocijer ... Zijnde dit 
gezelschap van 4 personen 359 jaren oud". 

Zll'eerus, C,,r11rlis. st. 23-2-1778 te Amsterdam. ,. ... hehhen in 
zijn leeftijd 70 jaren op zee gevaren, en tot het eiude een goede 
gezondheid gehoudeu '. 

nmtentano 
Efli11gliam, .Joseph. st: 6-2-1757 te Pernyn (Eng.); 144 jr. 
Ga11sl1ekr, Elisabeth 1•a11. st. 26-4-1819 te l(ruishouten (bij Gent); 

104 jr. 
Longhrr, 1\Jargarrtha. st. 11-2-1757 te Munchen. 

2 zusters, tic oudste genaamd Margaretha -, 1111d 110 jr., de 
andere wster (naam niet ver'lncld) I09 jr. Twee dagen na elkaar 
gestorven. 

Nausrnnr, J\1tlria. st. 30-3-1756 te Dinant; 125 jr. 11 mnd. 6 dg. 
Sterft "in 't lfasthuys een vrijster". ,, ... en eenige dagen voor, 
haar dood gevrnagt zijnde, aangaande haar voorige leveuswijze, 
had zij gcanlwoort, dat zij zig altijd sober gegcneert en huyten 
alle Jramsclrnp en zware zorge gehouden had". 

Rai•rrix, . IJ. st. 24-6-1828 te Oudenaarde; IOO jr. Te Oudenaarde 
zou men "het jubelfeest van den 100-jarigen .f. B. ·Rtwcrix 
vieren, de inwoners van de naburige streken wnren in grooten 
getallen toegevloeid om dit hij te wonen, en men had ter zijner 
eer des morgens het geschut gelost, toen de grysaard dood ÎI\ 
zijn bed gevonden werd. Om echter den dag niet te missen 
hebben de inwoners door middel van eenig zwart laken aan 
het feest eene andere kleur gegeven, de praalwagens zijn daar
door tot lijkkoetsen veranderd, en zoo aanstonds 's mans 
uitvaarte gevierd". 

Sleet, 1'11tmws. gehuwd 20-11-1756 Engeland (niet nader aangegeven), 
oud 88 jr. met een jon~e dochter van 19 jr. ,,De bruytlcgom 
had tut speelgenotjcs ziJn kints kinderen, waer van de eei, in 
het 35-ste jaar gaat". 

Nosmaal,: het Geslacht Vi\n ben vonbel 
te waalw1Jk 

Naar aanleiding van de mededeeling van den Heer .J. v. d. Moer 
in het Aprilnummer betrerreml~ J11docus van 1ir11 Vt111del, welke te 
Waalwijk op 7 Juli 1704 huwde met .farnba 1/11 lloi.'i, moge ik U 
verwijzen naar een artikel van den l leer J. 111m ,ter /-111111111e11 Nm, 
in "Taxamlria", 8e jrg., 1901, pag. 8 e.v. · 

Deze J111lorns of }110s1 1•a11 dm VomM was een achterkleinzoon 
van onzen dichter (zie hiervoor een bijdrage van den Meer A. A. 
Vorst1•1111tm rt111 U}'l'll in Alg. Ned. Pam. Blad 1887), en geboren te 
Amsterdam als zoon van Joost va,r den Vondel en Aellje van Rtchterm. 
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Zijn vrouw, Jacn{,a du Bois, was dochter van Baltferie11s du Bois, 
"Frnnsche kostschoolhouder" te Waalwijk, en Cornelia l'llll Muijlll'ijck 

Het gezin van cte11 Vmulel had ten minste vijf kimteren : Baltfrricus 
(hcgr. Waalwijk 3 Juni 1729), Jacobus (kostschoolhouder te Waal
wijk), Prançnis, Di011isi11s (huwde Amsterdam 1739 Maria van. 
Blocklantlt) en Catharina. -

Velp, G., Juni 1946. W. DOLK. 

een uoe,unonösche tak 
beR ra1n1l1e van 1i1JSWIJCk 

Wapen: In zilver een als linkerschuinbalk gepf;iatste roode pijl, 
de punt naar beneden, boven in het schild vergezeld van drie 
zespuntige roode sterren. Hclmteeken: een zcspuntige roode stcr. 1) 

Oerartlus van Nijswijck, Advocaat aan het Souvcrein Hof van 
Gelder te Hoermond, huwde aldaar in 1661 of lfi62 met Maria 
Theresia van Lom, geboren in 1634 of 1635, dochter van Gerardus 
en Maria Malio11y. 

Uit dit huwelijk de volgende kinderen : 
1. Wilhelmus van Rijswijck, ged. Hoermoml 5 Nov. 1662. 
Doopgetuigen : De Heer Licentiaat Hermarms vat1 Rijswijck, in 
wiens plaats de Heer Advocaat Joan11es Slijns en Vrouwe Maria 
MaliOll)'. . 

12. Isabella Margaretha van Rijswijck, ged. Roermond 24 Febr. 1664, 
over!. aldaar 27 Febr. 1733. 
lJoopgctuigen : lJc Heer Gerardus van Lom en Mejuffrouw Dorothea 
Ketwijclc in wier plaats Mejuffrouw Elisabeth J\1alio11i. 
Zij huwde te l~oermond 2 Februari 1686 (onder getuigen van den 
Heer Gerardus N1111he111 en Mejuffrouw Máhlildis Theresia van 
Rijswijck) den Heer Jacobus Christoplwrus Uirix, ged. aldaar 6 Nov. 
1663, en er overl. 6 Aug. 1730, scholtis van Hoermond, aangesteld 
7 Oct. 1689, deed als zoodanig den eed 7 Nov. 1689.1) Hij was een 
zoon van Kapitein Philipp11s Ferdi11amt11s Uirix en Mt1ria Elisabeth 
,te Prunier. 

Uit dit huwelijk werden te Roermond gedimpt : · 
1. Mario Theresia Wrmleli11a Dirix, ged. 16 Nov. 1703. Doop
getuigen: De Heer Petrus B11ick111a11s scholfis van Swalmen in 
plaats van den Zeer Eerw. Heer Victor Pulli111!h, l(anunnik te 
Xanten in het Hertogdom Cteef en Vrouwe Maria Elisabeth de 
Prunier in plaats van Mejuffrouw Wcmlcli11a Fli11t. 
2. Emma1111el Wilhelmus Dirix, ged. 24 Dec. 1704, Jcsuiet. 
Doopgetuigen : Jonker Philippus Fmli111md11s Dirix en Mejuffrouw 
Maria Elisabeth Co11sta111ia Dirix. 
3. Windelitm Francisca van Nijswijl'k, ged. Roermond 10 April 1665. 

1) Het Nljmeegsche geslacht van RIJswljck, (Algemeen Nederlaudsch Famllleblad 
XI ( 1894) blz. 32), 

1) A. F. van Beurden, De Handelh1,i:en van den Ma1lstraat der stad Roermond 
1596-1696 In Lhnburg's Jaarboek IX (Ill03), blz. 218, 
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Doopgetuigen : De Zeer Eerw. Heer Franciscus Malioni, kanunnik 
van St. Mechtildis te.Mons in Henegouwen, in wiens plaats de Heer 
Petrus van lom en Mejuffrouw Wimlelina van Rec/c per Mejuffrouw 
Maria Elisabeth KrJ•ft. 
4. Theodorus van Rijswijck, ged. Roermond 1 Juli 1666. 
Doopgetuigen : De Heer_ Herm,11111s van Rijswijck, in wiens plaats 
de Heer Advocaat Joannes Henricus Cox en Mejuffrouw Windelina 
Flindt per Mejuffrouw Clara Appolonia van lom. 
5. Mechtildis Thcresia van Rijswijck, ged. Roermond 28 Juni 1668 . 
. Doopgetuigen: De Heer Petrus van lom en Mejuffrouw Theresia 
Malioni. 
6. Bemard11s Joannes Henricus van Rijsll'ijdc, ged. Echt 24 Aug. 
1669.1) Doopgetuigen: De Heer en Mejuffrouw Hcrmam1s en 
lsa'1ella van Rijswijck. 

Gerardus van Rijswijck sproot uit- een oude Nijmeegsche familie. 
Hij verkocht 14 Nov. 1674 met ziJn vader Herman, Licentiaat in 
de Rechten en de voogden zijner kmderen, den Raadsheer justinus 
i•an ,ter Vekene en Petrus van Lom, schepen van Roermond, den hof 
of het Huis Verduynen te Echt aan Dominicus Clant, Heer van 
Westerdeel, Langevelt en~. en diens echtgenoote Anna Louisa 
de Beaufort.') · 

Herman van Rijswijck had genoemd goed 21 Juni 1667 aange
kocht van Adam François, Vrijheer van Schellardt d'Obbendorp, 
en diens gemalin J\:laria Catharina Francisca van Sweembruggen.8) 

Den 25 Nov. 1667 legde de Ma~istraat van Nijmegen ten gunste 
van Herman van /?ijswijck, Licentiaat in de Rechten, een verklaring 
af over diens familie en de door hen gevoerde w_apens. In dit stuk 
is ook sprake van "Hermken van Rijswijck ende Jacoba Canis sijns 
requirants grootvaders en grootmoeders respective broeder en 
suster." . 

Uit een genealogie Canis'J blijkt tevens dat Herman's ouders 
waren : Gerrit van Rijswijck en Mechte/1 Gijsa, dochter van den 
richter of scholtis van Calcar. 

Laatstgenoemde was een zoon van Dirlc of Derick van Rijswijclc, 
raadsvriend of raadsverwant te Nijmegen 1566-1591, en van Aegidia 
Canis, weduwe van Roelof van Valc/cenborgh, dochter van Jacob 
C,mis en diens eerste vrouw Aegidia van Houweningen, en halfzuster 
vaii Jacoba Canis, de echtgenoote v.an Herman van Rijswijck voor
noemd.1) 

Zijne ouders waren Gerrit van Rijswijck, raadsvriend van Nijmegen 
1537-1541 en Margaretha Haerdt. 

Maastricht, 18 Mei 1946. JAN VERZIJL. 

1) Doopakte vermeld door A. F. van Beurden In het maandblad van hef Oen. 
Her. Genootschap "De Nederlandsche Leeuw" XXX (1!113), blz. 85, 

') Publlcatlons de Limbourg LV (1919), blz. 133-134. 
• 1) Overdrachten Echt 1662-1665 op het Rijksarchief In Limburg. 

1) Jos. KJeyntJens S.J. Canlslana. Oorsprong van den familienaam Kanis In 
Llmburg's Jaarboek XIV (1908), blz. 193, 

') als voren, blz. 192. · 
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Uit h€t l\€<.1Uaaroo€k 
van' s-c,nav€nö€€l (1115-1121) 

Dit Begraafboek is destijds niet naar het Rijksarchief over
gebracht, doch in het bezit van den Heer N. mn der Wulp, Be
grafenis-bedie,rnar te 's-Oravendeel, die zon vriendelijk was mij 
zijn toestemming te vcrleenen eenige artikelen daaraan te wijden. 

Het eerste deel hegint met een inschrijving van 9 Mei 1715 en 
loopt tot en met 20 Augustus 1727. Het hevat 607 inschrijvingen. 

UI ijk haar zijn eenige hladzijden verloren gernakt, daar het Ie 
en 2e deel niet aansluiten. 

Daar de plaatsniimte niet toelaat ,tllc gegevens te puhliceeren, 
zullen wij ons i11 hoofdzaak beperken tot een aantal geslachten en 
daarmede verwante familie's, waarvan de naamdragers 1111 nog iti 
cie Hoeksche Waard en omgeving voorkomen ; 0111 te besluiten, 
met een naamlijst van alll! in dit deel genoemde geslachten. Omtrent 
de niet in extenso opgenomen geslachten willen wij gaarne nadere 
inlichtingen verschaffen. . 

Tusschen 1715 en 14 Mei 1758 werd het Begraafhoek bijgehouden 
door Dirk van Moerkercl<e, Schoolmeester en Doodgraver te 's Gra
vendeel. 

Met zijn geslacht en aanverwante familie's heghmen wij lle reeks. 

· VAN MOERKERCKE 
1716 • 11 Mei 

1716 - 3 Juli 

1718 - 17 Sept. 

1719 - 14 fchr. 

1720 • 5 Jan. 

1720 - 1 Juli 

1720 - 24 Aug. 

1721 • 22 Aug. 

1722 - 24 Dec. 

1723 - 2 rebr. 

Neeltie Areus eten /-fouten schoonmoeder van 
Adriaan van Moa1'ercke, pro üeo. 
het kinc.lt van Adriaan van Moerkcrcke mijn broer, 
pro Deo. 
Op nr. 110 begraven mijn swager lsack Dirckse 
tie Kreek, / 3.- te Strien. 
Op m. 135 het kinc.lt van mij IJirck 11011 M11erkercke 
Schoolm. ter plaets, alhier. l(imlt genaemt Neeltie, 
/3.-. 
Op nr. 17 het kindt van mijn swager Ar}' Com. 
Boent/er, pro Deo te Strien. 
Op nr. 101 het kindt vm1 mijn vrous 00111 Koen 
Ja11se van Slrien, dat overreen is, pro lJco. 
Op nr. 9 Wilm Pielerse Verkerck mijn grootvader, 
/3.-. 
Op nr. 17 mijn suster Plcu11tie v<111 1\-loerkeffke, 
/ 3.- te Strien. 
Op nr. 17 Ar}' Cornelis Bomdcr die mijn s11ster 
Pleimlie va11 Moerkeffke heeft gehad tot een vrouw, 
recht? 
Op nr. 19 is hegravcn III ij11 vader s.iliger / frmirick 
11a11 Moerkercke in zijn leven Schoolm.ter van 
Sgravendeel, / 3.-. 
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1723 - 20 Apr. Op· nr. 9 mijn grootmoeder van mijn vrouws 
schoonvaders kandt, / 3.-. . 

1723 - 22 Juni Op nr. 135 het kindt van mijn Dirck van Moer
kercke Schoolm.ter alhier en kindt gcnaemt Wilmpie, 
/3.-. . -

1723 - 28 Dec. Op nr. 134 mijn vrouws stiefvader genaemt Pieter 
Wilmse Verkerck, pro Deo. 

1724 - 21 Jan. Op Vnjdag op nr. 101 het kindt van Koen Janse 
v,m Strien, pro Deo. 

1725 - 14 Juni Op nr. 135 het kindt van mijns vrouws broer 
Hendrick Bastiaa11se Vlasblom, pro Deo. 

1_726 - 27 Juni Op Donderdag op nr. 135 mijn vrouw za. Maayken 
Bastiaanse Vlasblo~1, f 3.-. 

Lyntie The1111is Barendregt, pro Deo. 
het kindt van Ary Barendregt, pro Deo. 

BAREND REGT 
1716 - 11 Nov. 
1719 - 27 Nov. 
1722 - 7 Mrt. 
1722 - 28 Mei 

· Pieter Pieterse Barendregt, p~o Deo. 
Op n_r. 26 Ar}' Geer(tse Barendregt, f 3.-; (en 
aen Scho11dt Boon oock van Dubbeldam maer niet 
schuldig). 

1723 - 26 Mei Op nr. 97 Lysbeth Korsse Hertogt wed. van Oeerit 
lsbrantse Baremtregt, f 6.-. 

1724 - 22 Jaii. het kindt van Ary Barendregl, pro Deo. .. 
1724 - 7 Mrt. Op nr. 76 het kindt van Jan ArJ•mse Barendregt, 

pro Deo. 
1725 - 19 Mrt. het kimlt van Jacob Pit!lerse Barendregt, pro Deo. 
1725 - 12 Dec. het kindt van Ingen Pieterse Barendregt, pro Deo. 
1726 - 11 febr. het kindt van Jacob Pieterse Barendregl, pro Deo. 
1727· - 1 Mrt. het kindt van Jacob Pieterse Barendregt, pro Deo. 
1727 - 2 Mei het kindt van Ingen Barendregl, pro Deo . 

. BOENDER 
1718 - 7 Oct. 

1719 - 4 Jan. 
1719 - 3 Oct. 
1719 - 6 Oct. 

Op nr. 54 Nee/tie Jans K11J1per, vrouw van Kerk
meester Bastiaen Aerdse Boender, / 3.-. 
Op nr. 54 het kindt van Bastiaen Boender, / 3.-. 
Op nr. 128 Wouter Cornelis Boender, f 3.-. · 
Op nr. 128 Agie Cornelis Boender, vrouw van 
Cornelis Maertense Moockhoeck, pro Deo. 

1720 - 5 Jan. Op nr. 17 het kindt van Ar)' Com. Boender, pro 
Deo te Strien. 

1721 • 8 Mei Op nr. 54 Maria Maertens ,Ie Regt, vrouw van 
Basliaen Boender, / 3.- te Wieldregt. 

1721 - 20 Sept. Op nr. 54 het kindt van Bastiaen Boender;/ 3.-. 
1722 • 24 Dec. Op nr. 17 Ary Com. Boe11der; recht? 
1723 - 20 Sept. Op nr. 54 het kindt van Bastiae11 Aertse Boender, 

/3.-. . . 
1724 • 16 Sept. Op nr. 143 het kind t van Ar}' Aertse Boender,/ 3.-. 
1726 - 20 Nov. Öp nr. 54 het kindt van Bastiae11 Boender,/ 3.-. 
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VAN VER GIESE 
1715 - 7 Aug. Theunis /(rJ•ne van ,ter Giese, die doml is gestoken 

int dik van zijn been, pro Deo. 
1717 - 12 Juli het kindt van Jucot, van der Giese, pro Deo. 
1718 - 17 °Aug. ·het kindt van Jacob van der Giese, pro Deo. 
1718 - 23 Aug. het kindt van Theunis(?) v. d. Gicse, pro Deo 

· te Strien. 
· 1719 - 14 Juli het kiudt van Comelis Pieterse ••a11 der Giese, 

pro Deo. 
1720 • 30 Jan. het kindt van Jacob Aertse 11a11 der Giese, pro Deo. 
1720 - 4 Mei Jacob Theunisse va11 tier Giese, f ].- te Strien. 
1720 - 5 Oct. Basliaen Arense 11011 ,ter Giese, recht ? 
1720 - 12 Dec. het kindt van Cornelis Arense van der Gicse, pro 

Ueo te Strien. 
1721 - 8 Sept. het kindt van Jacob van der Giest• van de Schcnkcl

dijck, pro Deo. 
1722 - 20 Juli Jan Comelisse van der Gicse, pro Deo te Strien. 
1722 - 23 Dec. het kindt van Cornelis van der Giese, pro Deo te 

Strien. 
1723 - 8 Pebr. Op nr. 126 The1111is Aelbertse l'an ·dcr Giese, / 3.-. 
1723 - 26 Mei het kindt van Cornelis Arvense 1•an ,ter G,ese in 

de Moockhoeck, pro Deo té Strien. 
1723 - 28 Juli het kindt va11 Simon Pieterse van der Giese, pro 

Deo te Strien. 
1723 - 19 Aug. het kindt van Theunis Pieterse van dèr Giese, pro 

Deo te Strien. 
1724 - 2 Pebr. het kindt van Theu11is Pieterse van ,ter Giese, pro 

Deo te Strien. 
1724 - 26 Oct. twee kinderen van Theu11is Pieterse· van der Gies~, 

pro Deo. te Strien. 
1725 - 23 Jan. het kindt van Jacob Areutse van ,ter Giese, pro Deo. 
1726 - 8 Juni het kindt van Jan /(f)'lle van der Giese, pro Deo. 
1726 - 27 Juni het kindt van Jan KrJ'lle van tier Giese, pro Deo. 
1726 - 8 Aug. LJ11ltie ArJ1ense va11 der Giese, pro Deo. te Strien. 
1727 - 25 Mrt. Magge/tie Theu11is van der Giese, pro Deo. 
KLEINJAN 
1720 - 30 Apr. het kindt van Jan Jawbse Ktey11ja11, pro Deo. 
1723 - 7 Juli het kindt van Ary Kley11ja11, pro Deo. 
1725 - J Jan. Geerittie Geerils, vrou vanjaphet KleJ111ja11, pro Deo. 

VAN DER LINDE 
1715 - 11 Juli 

.1717 - Il Jan. 

1717 - 15 Oct. 

het kindt van Basliaen van der Linde genaèjlnt Ary, 
IJ . .-:... . 
Ariaantie Pieters, tweede vrouw van ReJ'll Nen
drickse van der Linde, pro Deo. 
op nr. 144 het kindt van Dirck Theunisse van der 
Linde, f 3.-. 
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1718 - 7 Sept. op nr. 99 !(oen Basliaense 1•a11 der Linde,/ 3.-. 
1718 - 14 Sept. op nr. 145 het kindt van Dirck Theunisse van der 

Linde, / 3.-. 
1718 - 5 Dec. op nr. 144 de vrou van Ary Moockhoek, wed. van 

The,mis Dirckse van der Linde, / 6.- te Strien. 
1719 - 17 Aug. het kindt van Kors Paulusse van der Linde, pro Deo. 
1720 - 17 Juni het kindt van Kors Paulusse van der Linde, pro Deo. 
1720 - 25 Sept. ,,doen dier tydt is het niewe beenhuys gemaeckt 

van Ar)' l(lurdt III etselaar en de eerste beenderen 
dien der in gekf)men zijn die zijn geweest van den 
oude Bilsliae11 Hemtrickse 11011 der Linde .... ". 

1720 - 11 Oct. op nr. 117 Cornelis Theunisse van der linde, pro Deo. 
1720 - 18 Oct. het kindt van Cornelis Theunisse van der linde, 

pro Deo. 
1721 - 3 Mrt. het kindt van Bastiaan He11drickse van der Linde, 

pro Deo te Strien. 
1723 - 9 Febr. het kindt van Rey11 Paulusse van der Linde, pro Deo. 
1723 - 9 Mrt. het kindt van Cornelis Theu11isse van der Linde, 

pro Deo. · 
1723 - 6 Apr. Neeliie Dircks S11yders, vrouw van Bastiaan va11 

,ter Limle, pro Deo te Strien. 
1723 - 19 Juni Huybertie Coosse van Pel, vrouw van Mattheus van 

der Linde, pro Deo. 
1724 - 5 Juli het kindt van Basfiaa11 va11 der Linde, pro Deo te 

Strien. 
1725 - 18 Jan. op nr. 95 J-le11drik Re)'t1e va11 ,ter Li11de, pro Deo. 
1726 - 3 Oct. het kindt van Bastiaa11 Hendrikse van der Li11de, 

pro Deo te Strien. 

NAAl<TOEBOREN 
1721 - 16 Juli op nr. 21 het zoontie van Pieter Naackgeborm, dat 

in· Wieldregt voor syn vaders keet verdronken is, 
. pro Deo te Wieldregt. _ 

1722 - 14 Apr. het kindt van Melis Naeckgeboren, pro Deo. 
1724 - 21 Felir. het kindt van Melis Naeckgeborm, pro Deo. 
QUARTEL ' . 
1723 - 18 Mei op nr. 40 het kindt van He11drick Ar)1ense Quartel, 

pro Deo te Strien. 
1723 - 16 Nov. op nr. 80 Filie Dirckse Quartel, pro Deo. 
1723 - 25 Nov. op nr. 62 Ary Dirckse Quartel, / 3.-. · 
1724 - 3 Jan. op nr. 75 Dirck Dirckse oude Quartel, / 6.-. · 
1724 - 17 Oct. op nr. 75 het kindt van Dyckgraaf Dirck Ar)1ense 

Quartel, / 3.-. 

VAN TWIST . 
1718 - 16 Mrt. het kindt van Pieter Hendrikse van Twist, pro Deo. 
1722 - 24 Oct. · de twee kinderen van· Pieter He11drikse var, Twist, 

pro Deo. 
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VAN DER WULP 
1715 - IO nee. het kindt van Cornl'fis 1•n11 tla 11'11/11, pro Deo. 
1719 - 20Sept. L)111tir Cornelis van da W11f11, f ].-. 
1722 - 26 Nov. het kindt van Jan 111111 der Wu/11. pro Deo. 
1723 - 9 J.in. Cornelis Arymse van ,ter Wulp, pro Oeo te Strien. 
1723 - 30 0cc. het kindt van Aert 1•a11 der Wulp, pro Deo. 

De Doodgraver rekende iedere drie maanden met tien l(erkmeegter 
af. Volgend staatje geert een overzicht van deze functionarissen 
gedurende het helrnndelde tijdvak. 
1 Juli 1715 - 31 0cc. 1715 Jarnb S11ajer 

· 1716 Cornelis l(ra11ell(/1111ck 
1717 Melis Naackgehorcn 
1718 Bastiacn Aerdse Boender 

J1111. 1719 - 30 Juni 1720 Cornelis Geervliet 
Juli - 31 Decelmhcr 1720 jelis Ja11se Bustel 

1721 Cornelis de I?cgf 
1722 Hendrik va,, Driel 
1723 Ary IJuysert 
1724 Joost /?J•ckhoeck 
1725 l(ors l(orsse va11 1?0011 
1726 Ary Aerfse Boem/er 
1727 Maarten Veryp. 

Lijst van ges/ad1ts11amen, 11oorlw111emle in hel Je tleel 1•an hel 
Begraa/boek van 's-Gravendeel (17 Jij - 1727) 

Aard(d)toom Blom Dam Gilst, van 
Alblas Boelis Decker Goes, l'llll der 
A/to11a, 1•a11 Bomder Degms Gmulrvaa11 
Appel Boer· D11111C11e G1111dsi1•aarl 
Baat, de Boerewaart Dongen, 11a11 Gomll 
Baertma11 Bol Driel, l'llll Grae/, l'an ,te 
Barmdregl Bolfaart Droogemfijk Grnmtia, van 
Bax Boom D"'arsll'1111rl Groe11evelt 
Beek, van Brakel Elst, 1•,m der Gmetll'll'eg 
Belders Brave11boer Emomtt Groen/wui 
Beljaert Brincks Emrik, 1•m1 Groote 
Be/jers Broek, va11 dm E11(d)I, van da Gruyler 
Bmt11111, va11 Bruy11, de Erckd, va11 /lam, 11,m 
Bergh, 11a11 ,ten Bure, va11 Es, va11 f-lmmappicr 
Besemer Bussin Geer, de J-lartog 
Beuren, l'(lll Buste/ Geervliet llm•e11, van der 
Biesl10s Byl Gemert, van J-laverstat, van 
Blaeclc Capelle, 11a11 Gerr}'c/c lleere, va11 
Ble)'ck, van de Coele"'ij11 · Oe11s /leeg, van 
Blocklamlt Croos Giese, van der Hensboom 
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Hertoght 
He)'koop 
Hof, van 't 
Ho/ma11 
Hoogendijk 
Ho11ten, den 
f-lll)1SCr(f) 
Hll)'SlllOII 
In 't Houdt 
/11 't Velt 
Jager, tie 
Jongekrijg 
Jongh, de 
Jonghl 
J11ry 
Karsseboom 
J(le)'tle 
l(ley11jan 
Kloek 
Kluyt 
J(oomans 
Koo)'man 
Koppel, van den 
Kor per 
J(ra11endm1ck 
Kreek, de 
l(ruyer 
/(ll)'p 
Kuyper 
/(U)'SnlU)'S 
Lmrge, de 
Lappers 
Leendl, van 
Leenheer 
Leerambagl 

Leeuw, tie Romew, U1•terlinde 
Linde, van der l?moj, Verlmogh 
Loek Ro011, van V enlonek 
Lotfder · Rossum, van Verhagen 
Maes l?ugge, van Verha11m 
Maesdam Rt1J1havers . Verkerek 
Maeslrigl R11rler, dt• V crmaes 
Man, de Uycklwt'L'k Vermoei 
Mel'ldijk Saerloos Vermeulen 
Merek, van der Salder Vervore11 
Me111•etle, van de Sa11gers Verijp 
Meuleuaere Schop11e Visser 
Me)•(en)boom Sehoute Vlaminek, de 
MeJ•tiam Schrijvers Vlaming 
Me)'er Smaal Vlasblom 
Moerkercke, van Smits Vogelaar 
Mol Smout Voogt, de 
Mom Snajer Vrat, de 
Mo11 Sneep Vries, tie 
Monsie11r _ Snyder VroegindeweJ• 
Mooclchoeck · Spro11ck Vrooman 
Mourick, van Spruyt Waasenbeeck 
Nador(s)t Slam Waelboer 
Nee/(t) Steen, van der Wassen/roven 
Nie11schepe11 Stelt, van der We(e),ia 
Noteboom Stiggel, van der Werdenier 
Pel(t), va11 Stoo(e)ker. Werre 
Pluymert Stralen, va11 WesdJ•ck 

• Poe/is Strim, va11 Wildeman 
Prins Swanevelt Willige, van der 
Proeye, van Tack Wolf 
qu"rtel Terwies W11l11, 11a11 der 
<Juasteniei Tierens Wrne, van 
ReedJ•ck Trigt, van Ygenho/ 
Uegt, de Twist, van Zeeuw, de_ 

Medemblik, Maart 1946. 1. H. A. E. HARSI-IAOE~. 

sekouw vroeger Hackau. Haccmt (nonseJ 

Wapen: Zwarte l(ouw (l(raaivo~el) op gouden veld. 
De oudste naamdrager was Coelm Backau van Eppenbrouc,1) die 

te Ronse by acte do. IO Mei 1359 land verruilt met Jan van tier Biest. 
Daarna vindt men o.a. onder de Schepenen van Ronse tweemaal 
een Hermes Backau. Zy waren grondbezitters en textielbewerkers. 

1) zie: Bannelingen en Vluchtellngen uit Ronse (Renalse) door J, H. Bekouw. 
N.V. Ultgeveni mij. A, Rutgers, Naarden 1941, 
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IJe naam is w:iarschijn/ijk afgeleid van den 011d-saksisd1c11 voornaam 
Baco. 

Ue oudst hekemlc Stamvnlh'r, wi1111c; voonrnmn onhekc111I is, 
doch die vermoedelijk Claes wm~, overleetl vt'1t'1r l!Hfi; zijn vrouw 
Cathari11a 1?,1cls hertrouwde met Ge/C_l'll ,te Vlami11g ,· zij moesten, 
met kinderen uit het eerste huwelijk, onder achterlating van nl hunne 
bezittingen, uit House, dat onder het Spnansche bewind zwaar te 
lijden had door Oodstliensttwisten, uitwijken. De familie vestigde 
zich, na ecu kort verblijf in Middelburg, omstreeks 1578 blijvend 
te J\mslcrdam. 

l\€kOUW (l\,\CCAU, n~ck<\ll) 

1. . ...... Duua11, vermoedelijk : Cl,us (van House, Vlaarnlrrcn) 
gchoren ....... , overleden vM,r 15713; tromvdr te Honsc CathrlJ111e 
l?ocls of Uoclolfs. Zij hrrtrouwt met <iclry11 de Vlami11g en overleed 
omstreeks 1584 Ic llarlingen. Zij had vermoedelijk in Leiden nog 
een hroctlcr, J,,rnt,, Koopman. 

Uit dit l luwclijk : 
1. Willem /J11rf<t111, geh. Ronse, werd 15fi0 hurger te Emden . 

. Het is mogelijk, dat hij een kind was uit een vorig huwelijk, 
en dat dus < ·at11cl_1•11e Noels 1.ijn moeder 11iet was. 

2. Uem,·11s LJ11clw11, geh. lfonse, vermoedelijk tusschen 1550-1556. 
Volg! ll. · 

3. Vcrn1ortlclijk nog een dochter. 
ll. f~rmeus Hadwu. Tr. 4 J\pril 1576 le Milkklhurg mcl A1111a 

(Tmmekr) Jaco/Js v1111 A1mlm/11111. 
1 • ./llt'(}/1 llt1dw11, volgt 111. 
2. Catharina, gl'h. te J\111stcrd11111, omstrerks 1578. 
3. Maria, geh. te Amsterdam, Nov~mhcr 1579. 
111. Jacot, /Jadwu, geh. 20 Maart 1577 Ie Middelburg; tr ....... . 

met A1111a Coelt'll/lier van Haarlem, dochter van Cornelis Jans 
Corlenbier en Livill Stam11m. 

Uit dit Huwelijk : . 
r. Jilli:; llmm, volgt IV. 
IV. Jillis /Jcc,111, Brncaalwc,ker, geh. te l laarlem, omstreeks 

1615: 'l
1r. te A'dmn. 2 Juni 1640 met Stry11tje F11cl<e of Fmuquier, 

dochter van Martin Foeke en Cornelia UI/Jherts. 
Uit dit I lmvelijk : 
J. J11c,11J /Mwu volgt V. 
2. Anna (Tmmrl,e) Dclco11, geh. Amslrnl,1111 IIH4, ged. Nnorder

kcrk, 2:J fehr. 16G7 als bejaard persoon. Ondertr. : 16 Nov. 
lö68, met Jamb va11 loon, Makelaar, gelJ. Amstenlmn 1643. 

Uit dit I luwclijk : 
/s1111c 1•1111 Lmm, jonggestorven. 
j,m1b 11011 /.Mil, ged. Westerkerk A'dm11. 12 Augustus 1674. 
/s11ac Mil Loon, ged. Westrrkerk /\'dam .20 Februari 1671. 
M<lrli11 11t111 Loo11, ged. Noordcrkcrk A 'dam. 
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3. J\fartm Belam, ged. 23 /\pril l(i67 Noorderkerk. 
4. Comrlia Beko11, verm. ged. A'dam. Noordcrkerk 22 Juni 1672 

als oud persoon, gestorven aldaar waarschijnlijk 28 /\pril 1718. 
V . .ft1cob Belw11, Satynwerker, geb. Amsterdam 1641, ged. 

Westerkerk 14 Juni 1658. Overleden November 1719. 
tr; a) 1 Mei Hi60 te A'dam, met Margarelht1 Eskes van Zutphen, 

geb. 1636, overleden 1667 te A'dam. 
Uit dit Huwelijk : 
1. Jillis Belwtt volgt Vl. 
2. Jem1clle (J111111etie11) Be/w11, ged. /\'dam. Weslerkerk 26 Dec. 

1662. , 
3. /\111111 (1'm111eke11) Beko11, gcd. A'dam. Noonlerkerk 11 Febr. 

1665,' 
4. A11drics Beko11, ~ed. J\'dmn. Westerkerk 30 Mei 1666. 
tr. b) 15 Febr. 1669111 de IU(. l(erk en 17 Febr. 1669 in de Nieuwe 

l(erk te A'dam, met Cuthari11t1 fooslm, geb. 1643 te Vianen. De 
ondertrouw vond plaats 26 Jani1ari 1669 te A'dam. 

Uit dit l lmvelijk: , 
Maria Bek111111•, geb. 1670 te A'dam. Tr. te A'dam 13 April 
1691 met llrrma11us Smith van Milligen. 

tr. c) (vermoedelijk) op 7 Nov. 1706 te Haarlem met Jmfilh Ja11s. 
tr. d) (vermoedelijk) op 16 Aug. 1716 te Haarlem met A11genisse 

Jacobs. 
Vl. Jillis Belw11, Fulpwerker, ged. A'dam. Westerkerk 6 Febr. 

1661, ondcrtr. 24 /\pril 1688 met Muria j,ms Groen, ged. te A'dam 
1667, dochter vm1 }t111 Grom en E11gellje Melis. Het huwelijk werd 
in de Nieuwe l<erk voltrokken op 9 Mei 1688. 

Uit dit Huwelijk : · 
1. een kind, w~rd 6 Januari 1691 begraven te Amsterdam, l(art-

lmizerkerkhof. 
2. Ct1lhari11a Brlwu, ged. Amsterdam, Noorderkerk 21 Maart 1694. 
3. Engeltje Brko11, ged. Amsterdam, Noorderkerk I Sept. 1697. 
4. /t1coh Beko11, volgt VII. · . 
Vli. Jacob llekmt, ged. Amsterdam, Noorderkerk 24 /\pril 1701, 

werd poorter der stad :m Januari 1728 en Coornmeter, aangesteld 
door het bestuur van Amstei-dam. Ondertr.: 1) 22 Juni 1725 te 
A'dam, met At1gct1isse Vcrbrakel (Weduwe van 1Vt1lravet1 Abrahams), 
ged. A'dam 1689, dochter van Abraham Everts en Rcbecca Walraven. 
De lluwelijksvoltrekking had plaats in de Nieuwe l(erk, 8 Juli 1725. 
A11genisse Vcl'l1ral,rl stierf 1748, werd 21 Maart '48 begrave11 in de 
Noorderkerk. Jacob Be/w11 hert r. 2) 12 Juli '48 te A'dam met Jacot,a 
van der llegge, weduwe van Allriua11 Grom. Hij overleell 25 Juli 1766. 

Uit dit Huwelijk : · 
l. Maria Dcl,011, geh. 1725 te Amsterdam. Zij tr. 11 Oct. 1748 

te A'dam, met Ja11 Com. va11 der Hegge. 
Uit dit l-luwelijk : 

Jem,rtte van der lltggc, gelloopt A'dam. Westerkerk, 6 Juni 
174it; 
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.fa11 ,,,,,, ,trr llc11.l!r, gedoopt J\'dam. Noordcrkerk 20 Oct. 1751. 
2 . .Jilli.r; llrlwu volgt VIII. · 
3. (.',11/111fi1111 /Mum, gcd. Amstcnlnm Wesferkerk IO Pehr. 1730, 

ondcrtr. te A'dam 29 Dec. 1752 met J11ghcms Mighirlse van 
HO!itock. 

4. Vermoedelijk Nit't1lcws Bdwu, ged. A'dm11, Luthernchekcrk 
:J Od. 175:J. 

VIII. Jillis llrko11, f>ir1rn11ic-Schoolt11reslrr, ged. A'dam, Noor• 
derkerk 25 Fehr. 17:.!8, werd 15 Nov. 1749 lill ,Ier l(erk, stierf 1783 
en werd lwgrnvrn 24 April 1783 in de Eilar11lskcrk A'dam. 

Il'. :1) 1\111,a Urom (ondertr. 12 Juli '48), ged. A'clmn, Noorder
kerk :il Aug. 1721, clochler van Arie Groen en Jaco/Ja Jans (deze 
laatste 1111derlr. op 1/mzel/tle,r dag - 12.7.1748 - met den vader 
van Jillis, Jamt, llelwu). l(intleren uit dit huwelijk: 

1. ./1ll'ob Helam, ged. A'dam, Noorderkerk 8 Maart 1752, jong 
g(•sforv1•11. 

2 . .Jamha /Jdw11, ged. A'dam, Eilandskerk 2(i 0cc. 175J, jong 
gesforv1•11. 

J. Jt1fllh<1 /Mall/, geil. A'dnm, O.Z. l(apel !l Maart 1755. Zij trouwt 
te J\'dam 8 Sepl. l7mJ in ·t1e Oude kerk met i\/1rnfl11111 /1011/11s 
Zfr/11•. Op lfi Oct. IR32 verf.rekt zij ,war Aalsmeer. 

fr. h) Maria 's Gnwelm1d te A'dam op 18 Mei 1755 (omlertr. 
2 Mei 175!1)', geh. J\'dam 1732 en gestorven IHIII, hcgrave11 Eilaiuls
kerk 19 Mr1art 1801; dochter van Claes Comelisse Schrn11elt111tl (van 
Lme11) en Maria i\driamse ,te Wil. J(i11dere11 uit 1lit l111weli_jk: 

4. Mt1ria Helam, ged. /\msferdam, Amslclkcrk 25 Juli 1756. 
5. NiC'Olt111s Hl'!wu, volgt IX. 
6 . .J11c11b /Jrlwu, volgt IX bis. 
7. M11ria, A11gmisse /Mm11, gcd. A'd:1111, Wesll•rkc1k 2 Oef. 1761, 

vcrntor1lelijk overleden I Maart 176:J. 
8. Callwri1w, Mt1ria lleko11, ged. A'dam, N.Z. l(aprl, 18 Fchr. 1763. 
9. Ct1melis 1Jclw11, gcd. /\'dam, Eilandskerk 19 Aug. 1764, ju11g 

gestorven. · 
IO. M'1ri'1, i\11,:misse Rt-lwu, ged. /\'dam, Atmlclkcrk 13 rebr. 

17f,fi, 
11. Ct1melis /Je/mu, gcd. J\'tlmn, Westcrkcrk :10 Od. 17H7. 
12. A,t,·i,wns IJrletm, ged. A'llam, Westerkerk rn Nov. 1768. 
IJ. Di11a lleko11, ged. A'dam, Noonkrkcrk 20 Fchr. 1771. 
IX. Niwlmu; Bckuu, Ornanfactor, ged. Amsterdam Amstclkerk 

28 Mei lï!i8, 011dcrfr. 25 Mei 1783 Ic J\',lam. l'elro11ell'1 l(1111sl, geh. 
IO F(•hr. 17fi0, overleden 9 Mei 1814, dochter van Uri11ier /(11mt 
en A111111 l(rijg,·r. l let huwelijk werd voltrokken Juni 1783. 111111 
mutueel t.est ament werd vcrlcdrn voor Nol aris E. Sf11e.w1f'lc dd. 
20 Fehr. 17811. N iwl,ws werd 2fi Maart 17!11 heg raven in de Eilmuls
ker, A'dam. 

Uit dit I lnwl'lijk : 
1. Nicol11t1.'i Ur/w11w, geb. J\'tlmn 21 Maart 1784, grd. A'dam 

Noordcrkcrk 24 Maart 17fl4, ovcrlcd,~n ] Dec. 1784. 
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2. Gerrit Brkom,,, geb. A'dam 4 Nov. 1785, ged. A'dmn Noorder
kerk 9 Nov. 1785, overleden in Rusland als Jager v. h. J5e 
Infanterie-Regiment (1812 ?). 

3. Maria Bekouw, geb. A'dam 15 Nov. 1787, gedoopt Wester-
kerk 18 Nov. 1787, overleden 15 Juni 1788. · 

4. Jacob BekOIIII' volgt X. 
IX bis. Jacoh Brko11,v, Boekhandelaar, ged. A'dam. Amstelkerk 

25 Dec. 1759, overleden A'dam, 3 April 1838. 
Tr. 3 April 1795 te A'dam: Maria Verstralrn; 28 April 1797 te 

A'dam: Maria Doom; 21 Oct. 1829 te A'dam: Sara Margaretha 
Sas, ged. A'dam Nieuwe l(erk, 11· Jan. 1792. • 
• X. Jacob Beko11w, Boekhandelaar, geb. A'dam 23 Mei 1789, 

ged. Westerkerk 29 Mei 1789, tr. 30 Aug. 1812 met Joham1a Maria 
Brouwer, ged. 15 April 1791, dochter van Gregorius Brouwer en 
w,•11a11da Smit. Jacob Bekouw overleed te A'dam 1865. 

Uit dit huwelijk : 
1. Gerrit Nicolaas Belcowv, volgt XI. 
2. Wr11amla (W>•11tje) Bekomv, geb. A'dam 27 Juni 1871, over~ 

leden 21 Juli 1817. . 
3. Johanna, Maria Belcomv, geb. A'dam 2 Aug. 1818, overleden 

1 Mrt. 1899. . 
4. Prlro11rlla, /acoba Dekouw, geb. A'dam 11 Aug. 1820, over

leden 12 Jtili 1823. 
5. Jacoba, Maria, Wy11a11da Dekouw, geb. A'dam 24 Maart 1822, 

overleden 4 Mei 1822. 
6. Prtro11ella Belwmv, geb. A'dam I April 1824, overleden 5 Jan. 

1829. . 
1. Jacoba Delcouw, geb. A'dam 20 Mei 1826, overleden IJ Febr. 

1828. 
8. Jacob, J11rri111111 Bekomv, volgt XI bis. 
9. Joha1111t1, Darlholomina Dekouw, geb. A'dam 31 Maart 1831, 

overleden 5 Juni 1866. 
IO. Joha1111rs, IVJ;11aml11s Bekouw, geb. A'dam 5 Juui 1832, over-

leden I Fehr. 1834. · 
11. Jan Bekom,•, ~eb. J\'dam 29 April 1835, overledeu I Sept. 1835. 
XI. <Jrrrit, N1co/(las Beko11w, Boekhandelaar, ~eb. A'dnm 

27 Juli 1815, overleden aldaar 9 Nov. 1853. Tr. te J\ dam 13 Mei 
1841 met E11mli11a G)'sbers, geb. 18 Jan. 1821, overleden 21 Juni 
1889, dochter van Marinus Gysbers en Lamberla Ooose,r. 

l(indercn uit dit lluwelijk : 
1. jt1L"ob Brkomv, volgt XII. 

· 2. JWt1ria, Lambtrla BekouM, geb. A'dam 5 Febr. 1844, overleden 
5 Oct. 1891. 

3. Joh111mfl, J\forifl Brko11w, geh. A'dam 9 Sept. IR46, overleden te 
Lehanon (Orrgon) 16 Aug. Hl::!5. Tr. te llaarlem IO Mei 1873 
Jacobus Plaat, geb. 17 Nov. 1837, gestorven te A'dam 17 Dec. 
1884. Kinderen uit di~ Huwelijk : 
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a. Everardus, Johaflfles Plaat, geb. A'dam 27 April 1874, 
overleden Portland (Oregon) 16 Maart 1929 .. 

b. · Jaco/la,Joham,a Plaat, geb. A'dam 23 Jan. 1876, overleden 
.. Dec. 1944 in Portland. 

c. Ida Plaat, geh. A'dam 10 Aug. 1877, overleden 12 Jan. 1878. 
d. lle1ul;ik11s, Joha1111es Plaat, geb. A'dam 12 Dec. 1878. 

4. Aflt1a Everdifla Be kouw, geb. A' dam 30 Dec. 1851, overleden 
te Zaandam 21 Nov. 1936. Tr. 10 April 1881 Albert Kummer, 
Commissaris van Politie te A'dam. (Overleden 7 Jan .1932). 
Kinderen uit dit Huwelijk : 

Everdifla K11mmer, geb. A'dam 17 Febr. 1882, tr. A'dam. 
Rev. : W. Tlw111s011. 
Dr. J\lbert11s l(ummer, geb. A'dam 21 Sept. 1893, tr. A'dam. 
Stella /lide. 

XI bis. Jacot,, J11rriaa11 Belwuw, Boekhandelaar, geb. A'dam 
18 Maart 1828, overleden 25 Febr. 1889. 

Tr. 1) 29 Juli 1857 te R'damJohatma, Maria van loo11, geb. R'dam, 
19 Dec. 1828, overleden te A'dam 22 Nov. 1858 (Kinderloos). 
2) 24 Mei 1860 te A'dam: Angeniete van Xsemloom, Wcd.e H. F. v.d. 
Scheer, geb. A'dam 14 Au~. 1835, overleden 8 April 1863 (Kinder
loos). 3) 16 April 1874 te Adam Johanna, Maria Jansen, geb. A'dam 
27 Nov. 1842 (Kinderloos). 

XII. Jacob Belwull', Assuradeur, geb. A'dam 30 Mei 1842, over
leden Haarlem 9 Maart 1899. Tr. 21 April 1870 te A'dam Moniëue 
josset, geh. A'dam 13 Juli 1848, overleden Naarden 7 Januari 1938, 
dochter van Or. Joseph OIMer Josset en Francisca Huene. 

Kinderen uit dit Huwelijk : 
1. Monique Belwuw, geb. A.'dam 20 Maart 1871, overleden Naarden 

14 Sept. 1940. 
2. El1erditw; /aco/Ja Bdwull', geb. R'dam 6 Mei 1872, overleden 

Huizen 8 ·oec. 1929. 
3. Elisabeth, Jaco/Ja Bekoull', geb. R'dam 12 rebr. 1875. 
4. Jacob, Henri Bekouw, volgt XIII. · 
XIII. Jacob, llenri Bekomv, Assuradeur, geh. R'dmn 11 April 

1880. Tr. Hamburg 18 Januari 1905 Emma, A1111a, Friedrieke 
Kieckbusch, geh. Hamburg 15 Maart 1885, dochter van Ollo l(ieck
busch en A. W. Wil/1: Mu11ster. 

l(imlcrcn uit dit Huwelijk : 
1. /-lans, Otlo Bel"mw, volgt XIV. 
2. Henri, Evert Willy Beko1111•, volgt XIV bis. 
XIV. /lans, Ollo Bekomv, Assuradeur, geb. A'dam 23 Aug. 1906. 

Tr. Hilversum 12 Dec. 1932 Ema Maria Margaretha Jager, geb. 
30 Sept. Hl08, dochter van J P. Jagrr en Margaretha, Elisabeth, 
Julie Vogelgesa11g. 

l(inder-en uit dit Huwelijk : 
1. Otlo Bekomv, geh. 27 Aug. 1935. 
2. Emmy, Mia llelwull', geb. 5 Juli 1941. 
3. Marguerile, Willy lJelwuw, geb. 5 Juli 1941. 
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XIV bh;. llenri, Evert, Willy Beko11111, Assuradeur, gi:D. A'dam 
20 Dec. 1907. Tr. 1) 29 Mei 1941 Blaricum Marguerile, Maria, 
Josepha, Theodora Alberdingk Tltym, (dochter van 1"/1eodorus Jose
plms, Antonius, Maria Albmlingk Th.vm en Joha1111a Margaretha, 
Renildis, Maria llerma11s) geb. A'dam 15 Maart 1913, overleden 
Huizen 27 Juni 1944. 

Uit dit Huwelijk : Morguerite, Maria, Josep/111, Theodora Bekouw, 
27 Juni 1944, geh. te Huizen. , 

2) 8 Sept. 1945, Apeldoorn Franci1111, Maria de Jongt', geb. Hil
versum 25 April 1912, dochter van Gerardus, Petrus de Jonge en 
Francina Maria ,ic /(riek. 

80€kB€SPll€kl nq 
Dr. M. Niemeyer, Prinses Marielaa,1 11, Wm,enaar. 
,,Ve Ifocl1 -als heraldisch figu11r." 

In een, voor hedendaagse uitvoering zeker van zeer goede kwaliteit 
gedrukt boekje, toont Dr. Niemerer aan dat de heraldische be
naming schaaktoren, of Bemmel met meer deugt, doch voortaan 
Roch heet. Dr. N. tom_1t dit aan door aanhalingen uit diverse boeken, 
betrekking hebbende op het schaakspel, echter uit geen Emkel 
heraldisch werk, wat m.i. méér invloed zou hebben_ mtgeoefend. 
Immers, een "vakterm" die reeds jaren (misschien reeds eeuwen ?) 
bestaat, plotselinr, omdopen, omdat men er op een ander gebied een 
andere "vakterm' op na houdt is onjuist. Dit zal ook wel de toe
komst uitwijzen. De schaaktoren, ook wel bemmel genaamd, zal, 
ook al komt de benaming bemmel niet in het Ned. woordenboek voor, 
niet door de Roch verdrongen worden, ook al is de theorie die Dr. N. 
ons laat zien, volgens zijn inzichten wèl juist. 

In Duitschland heeft men op het eind der vorige eeuw eveneens 
getracht een ommekeer in de heraldieke termen te brengen, wat 
niet lukte, daar nu eenmaal de heraldici vasthouden aan de oude, 
bestaanbare termen, welke, naar hun inzicht, de origineelen zijn. 

K. 

s1aauoe1na van s1aauOema state 
Als geschiedvorscher in de Friesche geschiedenis gaan mijn ge

dachten terug naar een zeer oud populair geslacht. 
En wel naar de Sjaerttema's, ook wel Tjaardema. De Sjaerdema's, 

voor zoover na te gaan, kome11 van Franeker. Een zeer oud adelijk 
geslacht. 

In de woelige dagen in de 14e eeuw maakten zij geschiedenis, 
die ons veel verhaalt. Zij bezaten het erf el ijk opperbeheer der stad 
Franeker en van vader op zoon vervulden enkelen de functie van 
Grietman over Pranekeradeel. Buiten Franeker bezaten zij een 
groot slot. 
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In de oudere kronieken vind men vermeld, dat in 1237 Sicco 
Siarda, lees Sjaerdema, aan het hoofd van de regeering over Friesland 
stond. En wel in zijn kwaliteit als Potestaat. Later werd hij opgevolgd 
door Juro Del<ema. 

. Deze Sicco deed niet aan, wat men noemt, politiek. Ook niet 
aan onderlinge twist, zooals dat onder de Friesche adel helaas 
vaak voor kwam. 

Sicco stond bekend als een nobel mensch. In hart en nieren een 
Fries. En toch, al deed hij niet aan politiek, was hij een vurig 
pleiter voor vrijheid en onafhankelijkheid van het gewest. Het was 
eens, dat Hollandsche graven zich wisten in te mengen in de Friesche 
staatshuishouding. Wegens laksheid van den voorganger van Sicco 
was dit mogelijk geweest. 

De onderlinge Friesche grootheden wisten wat voor '11 strijder 
voor de onafhankelijkheid Sicco was en boden hem toen het Potes
taatschap aan. En het bleek ook, dat hij de rechte man op de rechte 
plaats was. 

Graaf Willem 11, bekend onder de bijnaam van Roomsch 
Koning, graaf over Holland, was hcerschzuchtig van aard. Hij 
wendde alle middelen aan, om zijn heerschzucht uit te viereu, en 
zijn ~ebieden uit te breiden. 

HiJ trachtte edellieden van Friesland om te koopen, opdat zij 
hem zouden uitroepen als heerscher over dit gewest. Deze edellieden 
waren echter te veel Fries van geboorte om landverraad te plegen. 

Om echter geen kwade voet met hem te hebhen, verwezen zij 
Graaf Willem 11 maar naar Sicco Sjaenlema, om met dien eens 
te onderhandelen. 

Sicco ontving toen brieven vol gunstbewijzen en bevattende 
vele aanbiedingen van weldaden, en wat al meer in 's-Graven kraam 
te pas kwam, om de be~eerde titel te bemachtigen. 

Maar de Graaf was bitter teleurgesteld, toen hij het volgende 
schrijven van Sicco ontving : 

,,Grootmachtige Coninck I En wilt U tevergeefs niet moeijen. 
,,Meent Ghij dat ick om mij ende mijn gheslachte te verheffen, 
"een verrader wil zijn, ende den naecomelinghen van die vrijheijt 
,,beroven, die onse voorvaders boven alle goedt gheacht hebben ? 
,,Laet verre een goedt-gieri~en ende oneerlijck harte van mij zijn. 

"Vaert wel, ende wilt nuj met U brieven niet meer begroeten 
,,in dier voegen, want ick na desen geen wil ontfangen. 

"Uit onsen huijse Sjaerdema den 9 Augusti duisent twee 
,,hondert negen ende dertich!' 
Om den Graaf nog meer aan zijn verstand te brengen, dat men 

niet op zijn persoon gesteld is, liet Sjaerdema goudstukken slaan, 
. waarop aan de eene zijde stond : 

,,Sixtus Sjaerdcma, 
,,Potestas Frisiae.' 

Met een randschrift : ,,Libertas praevalet 
vrijheid is meer waard dan goud". 

auro ', dat is: ,,De 
H. DEl<EMA Sr. 
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MRÖ€lll\URQ 

meOeOeelmQen van sestuuR en ReOact,e 

.\ÖR€S V€Ran0eRIJ1Q6ll 

Bij adresveranderingen gelieven onz~ leden 
zoowel hun nieuwe als het oude adres volledig 
te vermelden daar alleen dan de wijziging snel en 
goed in onze administratie verwerkt kan worden. 
Ook verzoeken wij de leden om vooral tijdig 
ons hun adresverandering door te geven. Wij 
danken U voor Uw medewerking. 

Ons lid de heer J. J. Rosseel stelt zich beschikbaar voor al de leden 
van onze Vereenigin~ voor het navorschen van gegevens uit Aarden
burg en omgeving. Zijn adres is : J. J. Rosseel, Markt 19, Aardenburg~ 

vRaGen 
, Verscheidene leden verzochten ons om ook de antwoorden op 
de vragen welke in "Gens Nostra" gesteld worden op te nemen. 
De Redactie kan hier echter nog niet op ingaan doch wèl kan reeds 
medegedeeld worden dat vanaf I Januari a.s. ook een "antwoorden
rubriek" zal worden ingesteld, zoodat een ieder het antwoord dus 
in ons periodiek kan terugvinden op een gestelde vraag. 

REDACTIE. 
Rect1~1cat1es 

In het artikel : ,,Een genealogische puzzle, ondanks den Bur
gerlijken Stand" (G.N. VI, blz. 93-94) zijn de volgende drukfouten 
niet veranderd : 

Ie. In de 7e regel van onderen af op pag. 93 is tusschen "was'.' 
en "Ook" een geheele zin verdwenen, nl. : 

,,In Alkmaar vond ik toen, dat zij bijna 43 jaar oud was en ge
boren te Roosendaal". 

2e. Op pag. 94, voorlaatste alinea: de datum 13-3-1862, moet 
zijn: 13-12-1862. 

REDACTIE. 
In mijn artikel het geslacht Timmern1an, zie "Gens Nostra" IV 

blz. 57, staat onderaan vermeld : Maatje Willeman, gest. aldaar 
16 Nov. 1727, deze zin is foutief vermeld en kan dus geheel vervallen. 

J. J. POLDERMAN. 

V.\ll het nestUUJl 
Verschillende onzer leden vragen of de Nedcrlandschc Genealo

gische Vereeni~ing reeds brochures of andere drukwerkjes heeft 
.uitgegeven. WiJ kunnen helaas hier slechts "neen" op antwoorden. 
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Papierschaarschte vooral, is de ourzaak dat wij hiertoe wel voor
lopig niet toe kunnen overgaan. Zij die echter inlichtin~en wenschen 
op gebied van Genealogie kunnen zich ten alle tijden 111 verhinding 
stellen met ons secretariaat. Mocht de papiersituatie gunstiger 
worden, dan zullen wij zeer zeker niet aarzelen 0111 ook brochures 
uit te geven en zoocloende de Oenealogie en de daarmede verwante 
wetenschappen een ruimere hekendheid te geven. 

IIET BESTUUH. 

Vl~"C,€n IUlBR 1€k 

Lieze rubriek Rh\Rt teu dienste vnn e"11 iecler, clir met zijn oncler1.0ek 
is vastgeluopen, dnn wel van diegenen, die met a11clerc 11ersonen ,·erbindin~ 
zoeken 011 genenlogisch en heraldieAch ,tchied. 

De vragen zijn nitAluiteml in te :r.enclen 0011 het rorre~11onde11tie-aclri,• 
der N. G. V., Hionwstrant 100, Amsterdnm-O. 

40-9 Gegevens gevraagd omtrent het geslacht Pisfnor, waarvan 
de voorvader Engelbert Pistoor, welke ~ehuwd was met 
Anna R11la11d, uit Duitschland stamt. 1 ltm zoon Pieter 
Tielemmm Gerard, werd ± 1755 te Ouislmrg gehoren. 
J. H. de Groot, Essenburgstraat IO, Rotterdam-W. 

41 - 9 Gegevens gevraagd van de geslachten : llarll'ig, lfarwigh, 
1-ferwig(h) etc., Selli11k, Petsdti, Okkes, Meijcri11g, Lutz, 
Moelink, Mooy en Woortnum. Omtrent de Oostelijke takken 
der familie Hanvig zijn mij de gegevens bekend, van die 
uit het Westen des lands (Amsterdam) van omstreeks 
1700-1800 niet. B. J. Harwlg, Morgenzonweg60, Wintc,swijk. 

42 - H Mijn onderzoek naar de familie H11J·ssm is vastgcloopen, 
ik bezit twee deelen. Het eerste deel begiut begin 1500 met 
Mr. 1/ugn llll)'SSetl va11 l(attemlijke die tusschen 1565-1572 
pensionaris van Rotterdam was, afkomstig van Middelburg ; 
deze had elf kinderen, waarvan er één terecht moet zijn 
gekomen in Oost-Zeeuwsch-Vlaamleren, het is mij speciaal 
0111 deze tak te doen. Het tweede drel hegint met Jan 
Hu)'ssen, omstreeks 1775 gehuwd met Elisabeth de Vos 
in welke gemeente de schakel te vinden is tusschen den 
~ezochten zotm van Mr. llugo f/11ysse11 mn Kattemtijke, die 
m Oost Zeeuwsch-Vlaanderen terecht kwam en tm:schen 
Jan HuJ1sse11 (zonder ,van Kattendijke) die huwde met 
Elisabeth de Vos. Het afvallen van de tlievoeging ,,van 
Kattendijke" is vermoedelijk te zoeken hij de achteruitgang 
van deze tak. 

Op welke wijze kan ik deze schakel vinden ? Het Rijks-
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archief voor Zeeland kan mij niet inlichten in verband met 
de brand in 1940, waardoor trouwboeken van verschillende 
Oost Zeeuwsch-Vlaamsche gemeenten verloren zijn gegaan. 
M. J. Helnsdijk, Willemsweg 38, Schoondijke Zld. 

43 - 9 Gevraagd : geboorteplaats en geboortedatum van Anna 
\Veterings (ook Waeteri11glls), gehuwd R.K. Kerk te Waspik 
2 Mei 1762 met lluibcrt11s de Ruijter. Zij overleed te Raams
donk 28 April 18!0. J. H. de Ruljter, Spaarnestraat 46, 
Amersfoort. · 

44 - 9 Maria (iH11rijtje) va11 Ba(a)le11 werd vermoedelijk geboren 
te Maasland en aldaar gedoopt op 15 Maart 1807 (vlg. acte 
van den Burgemeester van 2 April 1838). Ouders : leeudert 
1•a11 Baalc11, begraven te Maaslm1d op 10 Dec. 1811 vlg. 
acte van den Uurgemcester van 2 Februari 1838) en Elisa
beth (Lijt,je) de Groot, gestorven te Maasland op 8 Februari 
1823 (vlg. acte van den Burgemeester van 2 April 1838). 
In de huwelijksacte (Mei 1838) van Maria van Baaien wordt 
verklaard, dat er niets van haar grootouders bekend is. 
Zij had een broer /(laas, die twee jaar jonger was. Wie kan 
verdere gegevens verstrekken betreffende Maria van Baaien, 
haar ouders en grootouders ? Mevr. M. Kornechoff-Noorman, · 
Essenburgsingel 36a, Rotterdam-C. 

45 • 9 Wie kan mij nadere inlichtingen verschaffen over het echt
paar: Gijsbert van Zaclelhof/ (Satielho/1) - Louise , Wam
stekcr. Gijsbert van Zadelhofl overleed te Beest 17 October 
1799. Louise Wamstckcr overleed te Rheden 27 September 
1836. D. J. Knoops, Vijverlaan 2, Rotterdam-O. 

Wie kan mij , nadere inlichtingen verstrekken over het 
echtpaar: Johan van Proyen-Marit1 Magdalena Augslen. 
Zij ondertrouwden te 's Herto~cnbosch JO December 1707. 
Johan m11 Proym was notaris te 's Hertogenbosch ; ziJn 
wapen was : een gekuifde vogel (vermoedelijk een kievit) 
staande op een strookje grond, als helmteeken : dezelfde 
vogel. D. J. K11oops, Vijverlaan 2, Rotterdam-O. ; 

46 • 9 Gegevens gevraagd omtrent Bcmard 11011 Meurs geboortig 
van 's Hertogenbosch en soldaat onder den Heer Capt. 
Foumier. De doop van Bernard van Meurs is te Den Bosch 
noch in de Hervormde, no~h in de R. K registers aangetrof
fen. Op 28 April 1724 huwt Bernard va11 Meurs te Maastricht 
Regina Lansman geboortig van Maastricht. Uit hethuwelijks
register blijkt dat B. van Meurs van 's Hertogenbosch 
geboortig is. J. H. E. Cock, Noordeinde No. 39, Monnikendam. 
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47 - 9 In het gemeente-archief van Aardenburg vond ik het boek 
· ,,Supplément au Dicfionnaire N1Jhiliaire" door A. A. Vor
slerma11 l'tlll Oijen, i11 1889 te 's Oravenhage door het Gene
alogisch en Heraldisch Archief uitgegeven. 1-f ierin komt o.a. 
de naam Uosseel in voor. In het Supplément staat tevens 
het volgende vermeld: , 

,, In het Oenealr.gisch en Heralllisch Archief en in de 
Ribliothrek bevinden zich I00.000 Nederla11dsd1e en Buiten
landsche Familienamen, waaronder zeer vele geslachts
registers, Stmnboomen en Frag111c11t-genealogiën, zoowel in 
handschrift als in gedrukte werken, benevens Portretten, 
Autograven, Charters. Wapengravuren enz., alsmede een 
uniek J\nnoncen-archief uit bijna alle Nedcrlandsche Con
ranten hijeengEbracht, loopcnde vanaf het einde der vorige 
eeuw tot op heden 1889, hetwelk steeds zorgvuldig wordt 
bijgehouden door den Heer J. A. van Asselt." 

Gevraagd wordt 1111: Wat staat hierin vermeld omtrent 
het geslacht Rosseel en tevens t,f er een wapen van dit 
geslacht bestaat, door: J. J. Rosseel, Markt 19, Aardenburg. 

48 - 9 Sigismund Wilhelm van Fanckenberg en Proschlifz, geboren 
Nassadcl 13-7-1713, overste en commandznt van Veere, 
overleden te Veere 22-1-1780, trouwt Ie Fra11çoise Jacoba 
Studelmij, sterft vM>r 1776. Wapenbeschrijving van de 
familie Sludelmij komt voor in het Arm. Gen. van I?ietsta11. 
Uit dit huwelijk wordt te Veere 22-1-1760 geboren Johan 
Caret Frederik van Franckenberg e11 Proschlilz. Gegevens 
gevraagd van bovengenoemde Slmlelmij en haar voorge
slacht door Charles J. J. Le Mlre, Huygensstr. 11 's Gra
venhage. 

49 - 9 Ge~evens gevraagd omtrent Jhr.· Fr. van den Burch i·,m 
Sp,eringslwek, waarvan mij alTeen bekend is dat hij in 1808 
huwde met: Anna Chirslina C1maeus, die van 1783-1813 
leefde. L. A. Drlessen, Enschedeschestraat I07, Hengelo 10). 

50 • 9 Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent het echtpaar Chris
tiaan van ,ter Moore eerst bij de koopvaardij, later resident 
van de Preanger en Wilhelmi11a Christina Grei1ers, beide 
waarschijnlijk omstreeks 1890 te Soekaboemi (Java) over
leden. Christiaan had een broer Jacobus Johan gehuwd met 
Marianne Palilona Koopma11s). Wie kan inlkhtingen ver
schaffen omtrent de voorouders van Johamws AllJer/11s 
\Vilkens, geb. Grissee 29 Juli 1813 gest. Soerakarta 19 Dec. 
1888 en Fra11ci11a Elisabeth Rozemeier, geh. 16 Aug. 18W 
te ...... , gest. Grissee 28 Mrt. 1845. C. W. Zeeman, van 
Leeuwenhueksiugel 18, Delft. · 

51 - 9 Wie kan inlichtingen verschaffen omtrentJo/mm,es Augustus 
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52 - 9 

53 - 9 

54 • 9 

55 - 9 

56 • 9 

57 • 9 
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L,mé, geboren 1751, gereformeerd, van beroep varkens
slachter, gehuwd te Amsterdam 4-5-1773 met Willempje van 
o_,,e,z of OoJ•m. (Ik heb een aanteekening dat Loué van 
Grijsen of Grijsel komt) en van Jan Johannes Borger, geb. 
te Joure ± 1768, overl. te Joure 4-1-1841, N.H. godsd., 
herbergier (waarschijnlijk een broer van den dichter en 
predikant Elias Annes Borger). Gehuwd ± 1808 met Pop
kjm Holkes. Gegevens gevraagd omtrent de familie van der 
Molen door M. T. van der Molen, Berkelschelaan 5a, 
Rotterdam N. 

Alle voorkomende gegevens gevraagd over het geslacht en 
naam Ten Stroete, of de Stroete; mijn onderzoek is vast
geloopen bij Jannigje Ter, Stroete, welke in 1831 te Ottoland 
het leven schonk aan Hermanus Ten Slroele. Vader onbekend. 
Is er familiewapen bekend ? M. Hoogenboezem, Kerkweg 48, 
Lekkerkerk. 

Geslacht Deurloo, uit Zierikzee (ZI.). Gaarne zou ik in contact 
treden met hen, die eveneens deze naam in hun kwartier
staat voeren ; tevens ook met personen welke zich interes
seeren voor het geslacht van 'I Hof/, Amsterdam of Rotter
dam. L. L. Mulder, Hoekwaterstraat 148 Voorburg. 
Wie kan mij inlichtingen over de familie de Schiflart ver
schaffen. Bezit reeds v_erschillende gegevens, doch onvolledig. 
P. N. Boomsma, Pred. Ruyschstraat 33, Leeuwarden. 
Gegevens gevraagd. betreffende het geslacht Combrus(s)el, 
in de 17e eeuw voorkomende in het Land van Heusden en 
Altena. Ook inlichtingen van elders zijn welkom. 
J. P. M. Goossens, B 90, Vlijmen N.-Br. · 
Inlichtingen gevraaglt"omtrent de voorouders van de 4 broers: 
1. Rodolplms (± Roelof) van Court (van Coerl) geh. te 

's-Gravenhage 21-1-1703 met Anna Catharina Baex; 
2. Henricus V<lll Cour, geh. te 's-Gravenhage 14-8-1712 met 

Lijsbetlz Willems va11 der Speek. 
3. Martinus va11 Coert, geh. te 's-Gravenhage 24-1-1723 

met Margarita 11011 Wemm; 
4. Cornelis van Court, geh. te 's-Gravenhage 3-5-1722 met 

Helma van \Vemen. 
In de lmwelijksacten staat : ,,gebore11 alhier". Zeer vermoe
delijk te Haag-Ambacht ; noch te · s-Gravenhage, noch te 
Monster echter ooit de naam van Court gevonden. 
G. v. Koert, Rubensstraat 170, s-Gravenhage. 
Contact gezocht met een ieder, die zich met de geslachten 
Ol,tekamp en/of de Roest bezig houdt, of gegevens hierover 
bezit. Tevens gaarne bereid gegevens te verstrekken. 
Jan Oldekamp, Haarstraat 8a, Rijssen (Ov.). 



IN JJl'l' TJJDSCII IUFT \VOUDJ~N 01'Gl~N01\JEN: 

Volledige ge.'iiachlenregi.ders ,Ier leden. 

Genealogische Ji·agmenten. 

A.fè.lruld,·en 11,m lnvurtierst,iten, im/i(>11 men hiervoor zijn 
toeste111111i11g lweji gege1Jen mm lwt besttmr. 

Artil,·els op gebie(l van lleraldiel,. 

Opguve van llromwu. 

1Joelwa11/wucligi11ge11, Boelï.besprelringen. 

Eeu tmrge.ulms voor de leden, wu«1·in zij /mnnen tn,cl1te11 
die 11weilijld1eden op te lo.,;,,;en met undereu, waar zij 
alleen muchteloos voorstaan. 

Gegevens, l,eschrijvi11gen e.d., ~l'(!r steden, dorpen, lande
rijen, boerderijeu., strelwn, provincie's ·etc. 

Artilrels over Gilden, /um onlstwm, /um Jimctic etc., 
over Grufsleenen, Gn,.f•>psclu-ijien~ Kerlmn, 

. 111/wml.mpg,w,~ van mu/ere tijdschrijte11 op Ge,walogisc/i 
en. "mwcrwm,t. gcbiml. 

Ge.g,weu.,; uit (loop-, trouw- of brgnwfboelrn11, ,il of 11iet 
op ,Ie Rijl1·sm·,·liieven Hm1wezig. 

011#wtf mm inge/wmeu /m.1w·ti<~rstafo11, met 11e1·111eldi11g 
van de nume11 wel/te hiero1> voorlwm.e11. 



lleraldisch Atelier 
JOHN. v. ROSMALEN 
Groen vnn Prinetererlnan 39 
Voorburg (Z.ll.) Tel. 728120 

Speciaal adres voor liet grm,ee
ren en. scliilderen vun Fm11ilie
wapens in lwutplaat. 
Ontwerpt 11k nlt■w ■■n Ie n1m1n f1mlll1w1p1n1 

Welke Îl}Slclling op genen· 
logisch gehictl, heeft plauls 
voor een 

NETTE JONGEMAN 

der Netlcrlandsche 
Gcucalogiscbc V creenigiug 

l,edrangt 11er jnnr 11lechle 

f 5.-, 
waarvoor U teYe11s gratis 

"GENS NOSTUA" ontvangt 

VOOR. lllEES1'/JIEDENIJE 
te koop: 
AU. kln111uir11 op de te11tnmenten, 
lme,lel11chri1lingr.n, voogdijen, 
huw. ,·oorwnnr,lr.n en,:. ,·oorko-
111e111le in tlr. rechterlijke en 110-

tnrieele nrd1ieven ,·an Z. Hollnml, 
vnnnr Ier Aar t/m Man11hmtl, 

gehuwd. 31 jaar oud, moderne tesnmen ong. 600 t,,lio-pagina'11. 
talen? Verzoeke bericht onder No. 0000 , UJiieke collectie. 

Voor adverleutie's kunt U 
iulicbtingen bekomen hij 
het Secretariaat : 

Rioiiwstr<1,at 100 

Amstenlmn-Oost 

IN DE Sl~RIE 

NEDERLANDSCHENAMENKUNDE; 
veràcbijnt binnenkort: 

Dr. P. J. l\lccrtcus; 

ZEEWSCHE 
FAMILIENAMEN f. 2.60 

De11telt m1 reeds Uw ex. a1111 

N.V. Uitg. !\lij. A. HUTGlmS, ~aarden 

Dr. aau a,lree: Korte Poten 28, 1len llnng. 

Op den 15en Augustus overleed nog 

geheel onverwacht, mijn beste vriend 

Mr. Gijsbert Adrianus 
van Schouwen 

Oud lld •■n d■n r■■ d ••n Ju1lllle Ie Sem■r■ng. 

in den ouderdom van 65 Jaar, 

P. W. Paludanu1 

Uw famlllewapen, stamreeks 
of kwartierstaat 
nngezocht en 11■ men,te-
1teld te,ten billijke prijzen 

Alla haraldlscha en 
ganealoglscha zak_an 
verricht voor U 

Heraldisch Genealogisch Bureau 
,,DE BANIER" 

Meindert llobbemHtr. 28 Heem,tede 

Druli:11:Prl,t.C. A, Spin k Zn. N.V. - Am,,terdllm, 




