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l. s. 
In dit nummer hebben wij het genoegen onzen lezers de genealogie 

van !Jet Delflandsche geslacht Van der Kooij aan te bieden. Ons 
medelid, de· Heer M. van der Kooij te Overschie schreef daarbij 
een artikel befreffende de oorsprong zijner familie, die wij zoo be~ 
langrijk vonden, dat wij niet aarzelden ook de genealogie op te 
nemen, ofschoon zij reeds voor familieleden in druk was verschenen. 

Verder zond de heer L. j. Bisterbosch ons een artikel over "Bid
prentjes" ; ofschoon over dit onderwerp den laatsten tijd meer 
publicaties verschenen zijn, meenden wij onzen lezers deze bijdrage 
van een onzer leden toch niet te mogen onthouden. 

W .. D. H. R0SIER. 
Leiden, Juli 1947. 
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001ispnonq en stamvaoen 
van een ouO soeRenqeslacht 

qestacht van öeR koov 

De bakermat van het geslacht van der Kooij ligt in Delfland, 
het hart der provincie Zuid-Holland. De streek behoort tot de vrucht
baarste gedeelten van Nederland (denk aan het Westland) met de 
stad Delft als middelpunt, welke stad er haar naam aan geeft. 

In ± 1524 1) geboren, woonde daar Michiel Harmensz., gehuwd 
met Aefgen Grabelsdr. 25). Hij en zijn vrouw waren eenvoudige 
welgestelde boerenmenschen, die op de uiterste oostgrens van Delf
land onder de ambachtsheerlijkheid Overschie een groote boerderij 
van ongeveer 48 morgen 2) land bezaten. Michiel bereikte een zeer 
hooge leeftijd, want in 1616 leefde hij nog en was toen "ontrent twee 
ofte drie ende tnegentièh j aeren out" 1 ) . 
. Nu bijna 4 ee.uwen geleden werd in de polder Schieveen 2) in 
1557 3) hun zoontje Pleun geboren. Waarschijnlijk werd hij binnen 
enkele uren na zijn geboorte door zijn vader naar den pastoor in 
Overschie gebracht en door dezen gedoopt. 

Met zijn broertjes -Harmen en Arij 4) groeide Pleun op. Pleun ging 
vermoedelijk voor korteren of langeren tijd naar school, want blijkens 
zijn handteekening onder verschillende akten 5) was hij de schrijf
kunst machtig. Het was een onrustigen tijd. De Hervorming brak 
door ; de Tachtigjarige Oorlog ontbrandde en ook aan Overschie 
gingen deze tijden niet ongemerktvoorbij. Toen Bossu, de Spaansche 
Stadhouder over Holland, Zeeland en Utrecht, bij zijn pogl.ng om 
den Briel te hernemen door Lumey werd afgeslagen, trok hij naar 
Rotterdam, waar hij zijn woede koelde op de burgers en een waar 
bloedbad aanrichtte. Vandaar uit werd den !Oden April. 1572 
Delfshaven verrast en geplunderd en ook Overschie trof hetzelfde 
lot. 6) In 1574 was Leiden door de Spanjaarden ingesloten en de 
nood. daar erg groot. Een laatste middel werd aangegrépen om te 
trachten de stad te ontzetten. De Maas- en Ijs_eldijken werden door
gestoken en de sluizen van Rotterdam, Delfshaven en Schiedam 
geopend. 7) De overstrooming richtte groote schade aan, aan land 
en gewas ook in Overschie 6), doch Leiden en met haar .Holland 
waren gered. . 

De Her1/orming greep stèeds meer om zich heen, zoo zelfs, dat 
de pastoor van Overschie, Willem Dircksz. in 1572 het dorp verliet. 6) 
Omstreeks dezen tijd gingen in Overschie de meeste inwoners tot 
de Hervorming over 6) en werden waarschijnlijk Pleun's ouders ~n 
hun kinderen protestant. · 

Harmen trouwde met Ariaentgen Dirxsdr en bleef op de woning 
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· van zijn vader wonen. 2) Zijn zoon Michiel ging zich "van der 
Sweth" noemen 8), naar het watertje de Zwet, waaraan de boerderij 
was gelegen. De hofstede is eeuwen lang in het bezit der familie 
van der Zwet gebleven en eerst op het eind der vorige eeuw in andere 
handen overgegaan. De tegenwoordige eigenaar is de heer Heins
broek. Omstreeks 1635 was er kwestie tusschen Onderschie en 
Vrouwenrecht of de 48 morgen land van Harmen onder de jurisdictie 
vielen van het ambacht Vrouwenrecht of de heerlijkheid Overschie. 
Waterschaps- en ambachtsbelangen waren in dien tijd nog sterk 
dooreengeweven. Het behoeft daarom niet te verwonderen, dat toen 
Vrouwenrecht gelijk kreeg de boerderij niet meer onder de polder 
Schieveen, die onder Overschie behoorde, werd gerekend, maar 
geacht werd te behooren tot den polder van Akkersdijk en Vrouwen
recht. 9) 

Arij woonde ook op een eigen boerderij in den polder Schieveen. 
Hij is ongehuwd gestorven in October 1641. 10) Zijn boerderij 
vermaakte hij aan zijn neef Michiel, den zoon van zijn broer Harmen, 
tegen inbreng van 3100 gulden. 10) 

Pleun onde.rtrouwde 13 October 1584 te Delft met Neeltgen 
Claesdr. en trouwde waarschijnlijk in November daarna. 11) Zijn 
vrouw was wedµwe van Jacob Gerritsz. en woonde in Delfgau. 11) 
Na hun trouwen vestigde het jonge paar zich in het "Zuijdeijnde van 
Delfgeau" 13), onder het ambacht Hof van Delft, een kwartier gaans 
beoosten de stad Delft. 

De streek daar was moerassig, veenachtig en ongeschikt voor 
bouwland. ·Wel was er weiland en vond men er veenderijen, die de 
burgers van Delft 's winters van de noodige brandstof voorzagen. 
Als gevolg van die veenderijen ontstonden er veenplassen, waarop 
tal van watervogels werden aangetroffen. 12) Pleun Michielsz. 
kwam daar in het bezit van een boerderij, welke "35 morgen en 
3 konden lants" 13) besloeg., In hoofdzaak hield hij zich bezig met 
weiden en veeteelt. 

Het maken van boter en kaas, die in Delft ter markt werden , 
gebracht, vloeide daaruit voort. De Delftsche boter was heel bekend 
en werd door velen boven de Leidsche verkozen. 14) Echter bracht 
ook de vogelvangst goed geld op. Achter de boerderij in het land, 
dat bij de woning behoorde, lag een "vogelcoij" 13). Deze eendenkooi 
leverde, doordat het waterwild op de veenplassen in de omgeving 
overvloedig voorkwam, ook belangrijke inkomsten op voor den· 
eigenaar. Behalve geld echter gaf de "kooij" aan Pleun's nageslacht 
haar naam. De eendenkooi bestaat nog tot _dezen tijd toe. De oude 
boerderij, vroeger "de Kooijwoning" 15) genaamd, is op de helft 
van den vorigen eeuw afgebroken, waarna op dezelfde plaats een 
nieuwe boerderij werd. gebouwd, welke "Vogelenzang" werd 
gepoemd. 

Uit het huwelijk van Pleun Michielsz en Neeltgen Claesdr. werden 
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4 zoons en 4 dochters geboren. Toen de jongste kinderen nog be
trekkelijk jong waren verloor Pleun in 1608 16) zijn vrouw. Zijn 
oudste zoon Jacob was in 1605 al getrouwd. De andere kinderen: 
Maritgen, Willemken, Abraham, Claesgen, Aefgen volgden na het 
sterven van hun moeder geleidelijk. Gabriël trouw.de in 1624 en sloot 
daarmee de rij. 

Pleun Michielsz. was gezien onder zijn mede-ambachtsbewoners 
en in 1617 3) zien wij hem onder de "achtemannen ofte geswoorens" 
van het ambacht Hof van Delft, daarin benoemd door den Ambachts-

. heer. Er waren 7 gezworenen 17) (ook wel schepenen genoemd). 
Met den Schout hadden zij zitting in de schepenbank. Zij regelden 
bestuur en wetgeving van het ambacht, traden op als Dingbank of 
Rechtbank in kleinere zaken, vormden een administreerend lichaam 
bij overdracht van vast goed, het maken van testamenten, het vol
trekken van gerechtelijke huwelijken, enz. 18) 

Twee van de gezworenen 17) werden door den ambachtsheer 
aangewezen als ambachtsb~waarders. In 1620 werd Pleun als am
bachtsbewaarder benoemd en op 20 Augustus 1620 19) door den 
Schout beëedigd. De.ambachtsbewaarders waren belast met de geld
middelen van het ambacht. leder had één van de twee sleutels van 
den ambachtskist, waarin de papieren en gelden van het ambacht 
werden bewaard. Beide ambachtsbewaarders moesten er dus bij zijn 
om de kist te openen. Aan het eind van het jaar moesten de Am-
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· bachtsbeWaarders verantwoording doen aan de geërfden van het 
ambacht. 18) Verder konden zij klachten uitbrengen bij de ver
gadering van hoofd-ingelanden van Delfland. 20) Het vaststellen 
der rekening van het Hoogheemraadschap Delfland geschiedde 

- in hun tegenwoordigheid, terwijl zij verder op de rekening aanmer
king konden maken. 20) 

Pleun boerde niet slecht. De tijdsomstandigheden werkten daar
toe mede. Nog was wel de tachtigjarige oorlog niet ten einde, doch 
in het gewest Holland heerschte rust. Tegen de verdrukking in werden 
de Nederlanden groot. Nieuwe gebieden werden ontdekt ; de weg 
naar Indië was gevonden en schepen brachten haar schatten mede 
naar onze gewesten. Er heerschte daardoor welvaart in Holland 
en ook de plattelandsbevolking kreeg daarin haar deel. Waarschijn
lijk waren hem ook uit de nalate11schap van zijn ouders belangrijke 
baten te beurt gèvaJlen. Hij was een welgesteld man geworden. 

Een zoon en een dochter van Pleun n.l. Jacob en Maritgen waren 
vroeg gestorven en lieten kleine kinderen na, welker lot Pleun zich 
vermoedelijk heeft aangetrokken. 

In 1638 woonde Pleun nog in 't Zuijdeijnde van Delfgeau en was 
blijkens een toen gemaakt testament l 6) ziek. Van dit ziekbed is 
Pleun weer hersteld, doch waarschijnlijk hulpbehoevend gebleven, 
want hij is daarna naar Qelft verhuisd en in gaan wonen bij zijn 
dochter Aefje en zijn schoonzoon. Pieter Maertensz. van Ruijven 
op de Brabantsche Turfmarkt. 
•. In het laatst van zijn leven werd Pleun samen met zijn broer 
Harmen mede-erfgenaam van Magdalena Jansdr., weduwe van 
Vranck Jansz., hun nicht van moeders zijde. 21) Uit. haar hoeder 
kregen zij samen 3219 gulden en 14 stuiver aan geldswaardige 
papieren, bovendien samen met nog 2 personen 6 morgen en 15 
konden land. 22) 

Op den laatsten November 1642 maakte Pleun zijn 2e testament, 
waarbij hij het op 10 Februari 1638 gemaakte testament Het ver
vallen. 23) Hieruit bleek dat hij weer ziek was. Hij liet in dit testa
ment aan de Kamer van Kharitaten in Delft voor de armen 500 
gulden na en nogmaals een som van 500 gulden aan verschillende 
armen naar goeddunken van de executeurs. Van alle verdere goederen 
kregen zijn kinderen (hij noemde ze met namen) elk een achtste part. 
De kinderen van zijn vooroverleden zoon Jacob en dochter Maritgen 
traden in de plaats van hun overleden ouder. ,,Wijders heeft hij 
testateur bij desen uijt zijn boedel ende sterffhuijs gesecludeert ende 
buijten geslooten alle weescameren en gerechten, niet willende dat 
eenige heeren weesmeesters ofte heeren van gerechten heur in_t 
minste nog meesten zullen hebben te bemoeijen mette persoonen 
van zijne minderjarige kintskinderen." Van overheidsbemoeiing 
in zijn familiezaken moest hij blijkbaar niets heoben. 

Pleun knapte toch weer op. Eerst twee jaar later op 28 October 

249 



1644 13) stierf hij ten huize van zijn schoonzoon Pieter Maertensz. 
van Ruijven in den ouderdom van 87 jaar. Bij zijn overlijden liet hij 
ongeveer 12.000 gulden na aan geld, geldswaardige papieren en 
roerende goe~eren. Behalve dat liet hij nog na "een woninge als 
huijs, schuijr, bargen ende plantage, met een vogelkoij en vijf en 
dertich mergen ende drie konden lants, verder noch zes mergen 
lants in Pijnacker en noch anderhalff mergen lants in de polder 
van Berckel" · 13) 

Over de kleeding, die Pleun in het laatst van zijn leven droeg, 
blijkt ons bij zijn overlijden. Hij liet na : 

,,Twee lange swarte laecke rijrocken (= 2 lange zwarte rijjassen). 
Een swarte laecke mate! ( = een zwart laken mantel) 
Vijer swarte laecke brçmcken (= 4 zwarte laken broeken) 
Een bombasijne brouck (= een bombazijnen broek) 
Een pletse onderbrouck ( = een Peltsche ? onderbroek) 
Een swart laecke rockje (= een zwart laken jasje) 
Twee swarte laecke caesiacken ( = 2 zwart laken boezeroenen, die 

niet in de broek gestoken worden, maar los daaroverheen hangen. 
Twee roo laecke hemtrocken (2 ruw laken hemdrokken) 
Een linde vroue wambas (= een linnen vrouwen wambuis, 

hemdrok) 
Ontrent drie vierendeel baeij ( = ¾ el baai) 
Twee hoen met banden (= 2 hoeden met banden) 
Een paer schoenen ( = een paar schoenen) .• 
Een paer muijlen (= een paar muilen) 
Tijen hemdens (= 10 hemden) 
Acht cragen 13) (=8 kragen) 

Aardig is nog te vernemen welke geldstukken toen zooal in omloop 
waren, wat blijkt uit het baargeld, dat in de nalatenschap werd 
aangetroffen, te weten : 

8 Ducaten tot 10 gulden tstuck 
11 ½ Rosenobels tot 11 gulden .tstuck 
15 Hollantse rijders à 14 gulden 
4½ Pistoletten à 9 gulden 10 stuivers 
2 Henricus nobels à 10 gulden 
1 Dubbele Philips gulden à 6 gulden 10 stuivers 
1 France croon à 5 gulden 
1 ¼ Carolus à 13 gulden 

10 Silvere ducatons à 3 gulden 3 stuivers 
Aen dubbele stuivers 49 gulden 4 stuivers 13) 

In een akte van 26 Maart 1645 verleden voor notaris Guillaume 
de Graeff te Delft 24) ter afwikkeling van de boedelscheiding 
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worden weer alle kinderen genoemd en in deze akte worden zij 
genoemd met den achternaam ,,van der Koy". Dit is de eerste 
authentieke akte, waarin zij met dien achternaam worden genoemd 
en zij en hun nageslacht zijn dezen naam, later geschreven met 
dubbel "o", blijven voeren tot op dezen dag. 

qeaaaOpleeqOe aach1even 
1) Not. Arch. Delft inv. nr. 1634, akte 6 Jun. 1616. 
2) ,,Gedenkboek Overschie", ,door G. C. Helbers, blz. 223. 
3) Not. Arch. Delft inv. nr. 1634, akte 4 Aug. 1617. 
4) Not. Arch. Overschie inv. nr. 6723, akte 6 Jun. 1642. 

Not. Arch. Overschie inv. nr. 6723, akte I Nov. 1641. 
5) Gerech. Archief Hof v. Delft, Giftenboek akte 12 Mrt. 1623. 

Not. Arch. Delft, inv. nr. 1720, akte 7 Aug. 1642. 
6) ,,Gedenkboek Overschie", door G. C. Helbers, blz. 46. 
7) ,,Nederland en Oranje in beeld en schrift" door P.J. Kloppers 

dl. 4, blz. 18. 
8) Maandbla'd "Sibbe" jg. 1943, blz. 3312, noemt diens dochter. 
9) ,,Gedenkboek Overschie," door G. C. Helbers, blz. 224. 

10) Not. Arch. Overschie inv. nr. 6723, akte 1 Nov .. 1641. 
11) Gerechtelijk trouwboek Delft, inv. br. 117. 
12) ,,Beschrijvinge der stadt Delft" 1667, door Dirck van 

Bleijswijck Ezn, fo. 6. 
13) Not. Arch. Delft, inv. nr. 1710, akte 20 Dec. 1644. 

· )4) ,,Hedendaag Historie"· t 742 door Isaak Tirion fo. 472. 
15) Kaart van Delfland uit 1712, geteekend door N. en J. 

Kruikius. 
16) Not. Arch. Delft inv. nr. 1849, akte 310, dd. 10 Feb. 1638. 
17) Stads- en Dorpsbeschrijver, 't Hof v. Delft. 
18) ,,Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht" 1906 door 

S. J. Fockema Andreae. · 
19) Gerech. Arch. Hof van Delft, akte 20 Aug. 1620. 
20) ,,Hedendaag Historie" 1742 door Isaak Tirion fo. 494 en 495. 
21) Not. Arch. Delft inv. nr. 1720, akte 7 Aug. 1642. 
22) ·· Not. Arch. Delft inv. nr. 6723, akte 11 Jun. 1642. 
23) Not. Arch. Delft inv. nr. 1720, akte 206, dd. 30 Nov. 1642. 
24) · Not. Arch. Delft inv. nr. 1722, akte 26 Mrt. 1645. 
25) Not. Arch Overschie inv. nr. 6723 akte 6 Juni 1642 
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. qestachtstust *) 

I. . Harmen, ± 1490. 
waaruit: 

Il. Michiel Harmensz., geb. ± 1524, over!. na 6 Juni 1616. te 
Overschie, bouman in de polder Schieveen Onder Overschie, getr. met 
Ae/gen Orabelsdr. 

' ' Kinderen : 
1. Arij, ongehuwd, over!. Oct. 1641 te Overschie; 
2. Pleun, volgt onder lila ; 
3. Harmen, geb. ± 1572 te- Overschie, geh, met Ariaentgen 

Dirxsdr., 
Kinderen uit dit huwelijk noemen zich van der Sweth. 

Illa. Pleun Michielsz., zoon van Il, geb. ± 1557 te Overschie, 
over!. 28 Oct. 1644 te Delft, begr. 1 Nov. 1644 n.k., bouman in de 
Zuijtpolder van Delfgaeu, geh. Nov. 1584 te Delft (aangef. 13 Oct. 
1584) met Neeltgen Claesdr., weduwe van Jacop Gerritsz, over!. 
± 1608 te Delfgaeu. 
· Kinderen: 

1. Jacob, volgt onder IVa; 
· 2. Marijtgen, geh. 7 Jan. 1609 te Delft met Jacob Ariensz; 

van Overgeàu, bouman te Pijnacker ; 
3. Willemken, I geh. 20 Febr. 1609 te Delft met Jacob Joppen 

van Berckel, bouman, Il geh. met Jan Jacobsz. Verschie, 
Schout van Beukelsdijck ; 

4. Abraham, volgt onder IVb ; 
5. Claesgen, geh. Jan. 1618 te Pijnacker (attestatie afgegeven 

door Delft op 28 Jan. 1618) met Joris Jansz. Suijtmaeslant, 
bouman; 

6. Isaac]!, volgt onder IVc; _ 
7. Ae/gen, over!. ± 1685, geh. 31 Oct. 1621 te Delft met Pieter 

Maertensz. van Ruijven, weduwnaar, lantman, over!. 2 Juni 
1676 te Delft, begr. te Pijnacker; 

8. Gabriël, volgt onder IVd. 

*) Verklaring der afkortingen : · 
geb. - geboren II geh. -
ged. . - gedoopt over!. 

2de maal gehuwd 
- overleden 

geh; - gehuwd· begr. 
I geh. - 1 ste maal gehuwd 

- begraven 
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naamOnaGens "van Oen kooy" 

IVa. Jacob Pleunen van der Koij, zoon _van Illa, geb. ± 1585 te 
Delfgaeu, overl. voor 1620, bouman in het Zuijteijnde van Delfgaeu, 
geh. 22 Mei 1605 te Delft met Hilletgen ]oosten van der Hoelf, jonge 
dochter van Ackersdijck, overl. 9 Juni 1670 te Overschie, zij her
trouwde Mrt. 1620 (att. verleend door Delft 8 Mrt 1620) met Claes 
Dirx van der Zijll. 

·Kinderen: 
1. Joost, ongehuwd gebleven ; 
2. Gerrit, volgt onder Va ; 
3. Neeltje, geh. met Cornelis P.auwels de Loose ; 
A. Sijtgen, I geh. met Arijen Harmens Overgaeu, II geh. met 

Leendert Leendertsz. de Hoog ; 
5. Aechje, geh. 21 Apr. 1641 te Overschie met Cornelis Huibrechts 

van Adrichem; 
6. Marijtje, geh. met Jan Claesz. Langelaan. 
IVb. Abraham Pleunen van der Koij, zoon van Illa, geb. ± 1590 

te Delfgaeu, overl. 10 Sept. 1652 te Delfshaven, bouman te Delfs
haven, I geh. Dec: 1617 te Berckel (att. verleend door Delft 24 Dec. 
1617) met Trijntgen Claesdr., II geh. 16 Jan. 1637 te Delft met 
Maertgen joppen van Berckel. 

Kinderen: 
1. Neeltgen, ged. 26 Nov. 1618 te Pijnacker, geh. met Pieter 

Cornelisz. ; 
2. Jacob; 
3. Job, volgt onder Vb; . 
4. Cornelis, ged. 12 Febr. 1640 te Delfshaven, jong gestorven; 
5. Hilletgen, ged. 30 Jan. 1641 te Delfshaven, geh. 23 Nov. 1670 

te Delfshaven met Vechter Japicksz. van der Kaegh ; 
6. Cornelis, volgt onder Vs(: ; · 
7. Trijntgen, ged. 2 Apr. 1645 te Delfshaven, geh. met Casper 

Dirksz. Verbeek; • 
8. Stijntje, ged. 10 Febr. 1648 te Delfshaven ; 
9. Ingetje, ged. 24 Oct. 1649 te Delfshaven, geh. 1 Nov. 1676 te 

Delfshaven met Gerrit Claesz. van Swol. 
IVc. Jsaack Pieunen van der Koij, zoon van Illa, geb. ± 1595 

te Delfgaeu, begr. 3 Juli 1671 te Delft n.k., bouman, geh. 3 Febr. 1621 
te Delft met jannetgen Ingen, jonge dochter van Delfgaeu. · 

· Dit huwelijk is kinderloos gebleven. · 
IVd. Gabriël Pleunen van der Koij, zoon van Illa, geb. ± 1598 

te Delfgaeu, begr. 6 Jan. 1668 te Delft n.k., bouman op de Cathusers
woning buiten de watersloot te Delft, geh. 21 Jan. 1624 te Delft met 
Machtelt Claesdr., jonge dochter van Pijnacker, begr. 5 Aug. 1643 te 
Delft n.k. 
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Kinderen: 
1. Jacob, ged. 1 Mrt. 1626 te Delft n.k., jong gestorvèn; 
2. Jacob, volgt onder Vd ; · 
3. Cornelis, volgt onder Ve ; 
4. Arien, volgt onder Vf ; 
5. Pleun, volgt onder Vg ; 
6. Annetgen, ged. 25 Apr. 1639 te Delft n.k., begr. 6 Oct. 1647 

te Delft n.k. 

Va. Gerrit Jacobsz. van der Kooij, zoon van IVa, bouman, geh. 
5 Febr. 1640 te Delft n.k. met Liedewij Dirksdr. de Hoogh. 

Kinderen: · 
1. Jacob, volgt onder Vla ; · 
2. Neeltje, geh. 25 Nov. 1679 te Delft met Jan Sijmonsz. de Bije; 
3. Dirk, volgt onder Vlb ; 
4. Maritgen, geh. met Cornelis Meesse Valkenburg; 
5. Willem, begr. 31 Aug. 1680 te Delft n.k. 

Vb. Job Abrahamsz. van der Kooij, zoon van IVb, geb. ± Jan.1638 
te Delfshaven, geh. 17 Jan. 1655 te Delfshaven met Neeltje Stoffels. 

Kinderen: 
1. Abraham, volgt onder Vlc ; 
2. Cornelis, ged. 21 Sept. 1659 te Delfshaven; 
3. Anna, ged. 26 Aug. 1633 te Delfshaven ; . . 
4. Jannetje, ged. 28 Jan. 1666 te Delfshaven, begr. 27 Febr. 1738 

te Delfshaven ; 
5. Marijtge, ged. 18 Mrt. 1668 te Delfshaven; 
6. Jacob, geh. 7 Apr. 1681 te Rotterdam met Pieternella Claesdr .. 

van der Kemp ; · 
7. Stof/ el ; · 
8. Barber; 
9. Lijsbeth, ged. 5 Febr. 1673 te Delfshaven. 

Vc. Cornelis Abrahamsz. van der Kooij, zoon van IVb, ged. 
5 Oct. 1642 te Delfshaven, over!. voor 1679, geh. 4 Mei 1664 te Delft 
met Elsgen Cornelisdr. Suijthoorn, jonge dochter van Den Hoorn. 

Kinderen: 
1. Abraham, volgt onder Vlh_; 
2. Cornelis, volgt onder Vli ; 
3. Annet je, geh. 22 Oct. 1690 te 's-Gravenzande met Pieter Doesz. 

Sonneveld, wedr. van Lijsbeth Cornelisse van Marelvelt ; 
4. Martijntje, geh. 31 Oct. 1694 te 's-Gravenzande met Cornelis 

Joosten van der Ende, jonge man van Maasland. . 
Vd. Jacob Oabriëlsz. van der Kooij, zoon van IVd, ged. 27 Mei 

1628 te pelft o.k., bouwman in Papsouw, geh. 27 Dec. 1649 op 't 
Woud met Annetgen Arentsdr. Dijxhoorn, ged. 18 Apr. 1627 op 
't Woud. 
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Kinderen: 
1. Machtelt, ged. 8 Nov. 1651 te Delft n.k.; 
2. Pleun, volgt onder Vld ; 

· 3. Arij, volgt onder Vle ; 
4. Gabriël, volgt onder Vlf ; 
5. Arent, over!. 29 Mrt. 1709 op 't Woud. 
Ve. Cornelis Gabriëlsz. van der Kooij, zoon van IVd, ged. 25 Au~. 

1630 te Delft o.k., bouwman te Schipluij,, geh. 28 Oct. 1652 op t 
Woud met Neeltgen Arentsdr. Dijxhoorn, ged. 26 Jan. 1625 op 
~ Woud. . 

Kinderen: 
1. Annetje, geb. ± 1653 te Schipluij, geh. met Jan Maertensz. 

van 't Woud; · 
2. Arent, volgt onder Vlg ; 
3. Lijsbeth, ged. 24 Aug. 1659 te Schipluij ; 
4. Arij, ged. 1 Oct. 1662 te Schipluij. 

Vf. Arien Gabriëlsz. van der Kooij, zoon van IVd, geel. 12 Dec. 
1632 te Delft n.k., bouwman, I geh. 9 Febr. 1659 te Pijnacker m_et 
Pietertgen Corsdr. van der Zijl, Il geh.± 1670 met Elizabeth Gerritsdr. 
van Berckel. · · 

Kinderen: 
1. Machtelt, ged. 16 Nov. 1659 te Pijnacker; 
2. Dirck, ged. 18 Apr. 1661 te Pijnacker; 
3. Jacob, vplgt onder Vlj ; 
4. Maritge, ged. 21 Dec. 1664 te Pijnacker; 
5. Gabriël, ged. 29 Oct. 1673 te Delft n.k.; 
6. Annetge, ged. 21 Mrt. 16'75 te Delft n.k. ; 
7. Pietertje, ged. 17 Juli 1676 te Delft o.k.; 
8. Gerrit, ged. 7 Aug. 1678 te Delft n.k. 

Vg. Pleun Gabriëlsz. van der Kooij, zoon van IVd, ged. 10 Febr. 
1936 te Delft n.k., bouwman te Maasland, geh. 11 Aug. 1664 te 
Maasland (gerecht. trouwboek Delft) met Marijtje Pietersdr. Marel
velt, weduwe van Jan Jacobs. 

Kinderen: 
1. Gabriël, volgt onder Vlk ; 
2. Machtelt, ged. 20 Nov. 1667 te Maasland, geh. met Jan 

Jacobsz. de Jong ; 
3. Pieter, ged. 1 Mrt. 1671 te Maasland ; 
4. Jacob, volgt ond~r VI 1 ; 
Vla,. Jacob Gerritsz. van der Kooij, zoon van Va, 1. geh. 30 Apr. -

1679 te Delft o.k. met Neeltje Walingsdr. Groenheijde, II geh. ± 1690 
. met Geertgen Ariensdr. Prins. 

Kinderen: 
l. Gerrit, ged. 6 Juli 1681 te Pijnacker; 
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2. Waling, volgt onder VIia; 
3. Gerrit, ged. 3 Sept. 1683 te Delft n.k.; 
4. Gerrit, ged .. 9 Febr. 1687 te Pijnacker ; . 
5. Liedèwij,. ged. 13 Apr. 1692 te Pijnacker. 
Vlb. Dirk Gerritsz. van der Kooij, zoon van Va, geh. 21 Mrt. 1683 

te Delft n.k. met Neeltje Jacobsdr. de Loose. 
Kinderen: 

1. Gerrit, ged. 1 Jan. 1609 te Nootdorp; 
2. liedewij, ged. 16 Sept. 1691 te Nootdorp; 
3. Jacob, ged. 13 Sept. 1693 te Nootdorp; 
4. Jein, ged. 28 Aug. 1695 te Pijnacker. 
Vlc. Abraham Joppen van der Kooij, zoon van Vb, ged. 9 Apr. 

1655 te Delfshaven, begr. 21 Sept. 1735 te Delfshaven, geh. 9 Mei 
1677 te Delfshaven (trouwboek Kethel) met Jannetje Josephsdr. 
Ris/ort. · 

Kinderen: 
1. Job, volgt onder Vllb ; 
2. Joseph, volgt onder Vllc ; 
3. Jan, ged. 1 Sept. 1680 te Delfshav~n; 
4. Marijtje, ged. 30 Nov: 1681 te Delftshaven ; 
5. Neeltje, ged. 16 Dec. 16S2 te Delfshaven; 
6. Jobje, ged. 23 Jan. 1684 te Delfshaven·; 
1. Neeltje, ged. 19 Mei 1686 te Delfshaven; 
8. Stoffel, ged. 3 Sept. 1688 te Delfshaven. 
Vid. Pleun Jacobsz. van der Kooij, zoon van Vd, ged. 23 Jan. 

1659 te Delft n.k., bouwman te Maasland, geh. 14 Apr. 1685 te 
Schipluij (trouwboek Delft) met Trijntje Ariensdr. van de Polder. 

Kinderen: · 
1. Arij, volgt onder Vlld ; 
2. Jacob, volgt onder Vlle ; . 
3. Gabriël, ged. 1 Febr. 1690 te Maasland; 
4. Annetje, ged. 14 Mrt. 1691 te Maasland, geh: met Cornelis 

Jansz. van der Valk ; · 
5. Jannetj'e, ged. 23 Nov. 1692 te Maasland; 
6. Marijtje, ged. 20 Mei 1694 te Maasland, geh. met Arij Ariensz. 

Noordam; 
1. Machtelt, ged. 11 Dec. 1695 te Maasland; 

· 8. Neeltje, ged. 16 Jan. 1697 te Maasland, geh. met Cornelis 
Gerritsz. Groen ; 

9. Machtelt, ged. 30 Aug. 1699 te Maasland, geh. met Arij 
Jacobsz. Dijkshoorn. " 

Vle. Arij Jacobsz. van der Kooij, zoon van Vd, ged. 16 Juli 1664 
te Delft n.k., bouwman te Schipluij, I geh. 16 Apr. 1690 te Pijnacker 
met NeeltjeJansdr. van Berckel, Il geh. 11 Mrt. 1696 te Schipluij met 
Hester Claesdr. Corpershoek, 111 geh. 27 .Mei 1713 te Delft o.k. met 
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Cornelia Louwesdr. van Staelduijnen, ged. 27 Jan. 1686 te 's-Graven
zande. 

Kinderen: 
1. Anna, ged. 13 Mei 1691 te Schipluij; 
2. Annetje, ged. 15 Mei 1692 te Schipluij, geh. 10 Mei 1722 

op 't Woud met Jacobus Hoogwerf; 
3. Mensje, ged. 20 Oct. 1697 te Schipluij, geh. 18 Apr. 1723 

te Delft in de Gasthuiskerk met Arij Philipsz. Kwalm ; 
4. Jacob, volgt onder Vllf; 
5. Claas, ged. 12 Aug. 1703 te Schipluij ; 
6. Paulus, volgt onder Vllg ; 
1. Neeltje, ged. 16 Mrt. 1718 te Schipluij, geh. met Jacob Pietersz. 

Corpershoek ; 
8. Liedewij, ged. 22 Mei 1721 te Schipluij. 
Vlf. GabriëlJacobsz. van der Kooij, zoon van Vd, ged. 4 Apr. 1668 

te Delft o.k., over[. vóór 18 Juli 1749, bouwman op 't Woud, 
geh. 16 Apr. 1690 te Overschie met Annetje Sijmonsdr. Hoorewech, 
ged. 28 Sept. 1668 te Overschie. · 

Kinderen: 
1. Annetje, ged. 24 Febr. 1692 op 't Woud; 
2. Sijmon, volgt onder Vllh ; 
5. Jacob, volgt onder Vlli ; 
Vlg. Arent Cornelisz. van der Kooij, zoon van Ve, ged. 24 Aug. 

1659 te Schipluij, bouwman te De Lier, I geh. 16 Nov. 1692 te Schip
luij met Neeltje Gerritsdr. Lugtigheid, Il geh. 2 Nov. 1710 op 't Woud 
met Marijtje Klaasdr. Varesteijn. 

Kinderen: 
1. Zara, ged. 18 Febr. 1714 te De Lier; . 
2. Cornelis, ged. 18 Oct. 1716 te De Lier; 
3. Lijsbet, ged. 6 Mrt. 1718 te De Lier; 
4. Cornelis, ged. 1 Dec. 1720 te. De Lier. 
Vlh. Abraham Cornelisz. van der Kooij, zoon van Vc, geb.± 1670, 

bouwman te Maasland, geh. met Trijntje Dirksdr. Hoogerscheijd, 
welke laatste 12 Apr. 1720 te Maasland als wede h1;rtrouwde met 
Arij Thomasse van Staelduijnen. 

Kinderen: 
1. Cornelis, ged. 11 Juli 1700 te Maasland ; 
2. Cornelis, ged. 18 Sept. 1701 te Maasland, geh. 8 Mei 1723. 

te Maasland met Trijntje Oliviers Coen, jonge dochter van 
Terheijde; 

3. Dirck, ged. 15 Apr. 1703 te Maasland ; 
4. Dirck, ged. 1 Juni 1704 te Maasland; 
5. Grietje, ged. 14 Juni 1705 te Maasland; 
6. Dirck, ged. 5 Dec. 1706 te Maasland ; 
1. Grietje, ged. 24 Apr. 1709 te Maasland; 
8. Grietje, ged. 27 Juli 1710 te Maasland. 
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Vli. CórnelisCornelisz. vah·der Kooij, zoon van Vè, geà. 25 Atig. 
1673 te Naaldwijk, over!. Mrt. 1723 te Vlaardingen, bouwman te· 
Vlaardingen, geh. met Ariaantje /Jsbrandsdr. 

Kinderen: 
1. Cornelis, ged. 20 Mrt. 1695 te Vlaardingen ; 
2. /Jsbrant, volgt onder VII j; · 

· 3. Elsje, geh. 6 Febr. 1723 te Vlaardingen met Crijn Claesz. 
Gogh, wedr. van Annetje Pietersdr. Rodenburg ; 

4. Trijntje, ged. 30 Nov. 1701 te Vlaardingen, over!. Febr. 
l 717 te Vlaardingen ; · 

5. Hendrik, ged. 14 Oct. 1708 te Vlaardingen, jong gestorven. 
6. Marijtje, geh. 7 Mei 1729 te Vlaardingen met Jan Cornelisz. 

van Seijlinge ; 
7. Lijsbet, geh. 29 Nov. 1736 te Vlaardingen met Michiel Claesz. 

van der Meiden. 

Vlj. Jacob Ariensz. van der Kooi}, zoon van Vf, ged. 1 Apr. 1663 
te Pijnacker, bouwman te Overschie, over!. voor Nov. 1700, geh. 
1686 te Pijnacker (24 Mrt. 1686 door Delft attestatie gegeven op 
Pijnacker) met Annetje Ariensdr. van Schie, jonge dochter op Schie 
onder Vrijenban. 

Kinderen: 
l. Arij, ged. 16 Febr. 1689 te Overschie; 
2. Arie, volgt onder Vllk ; 
3. Gabriël, volgt onder VII 1 ; 
4. Jacoba, ged. 24 Nov. 1700 te Overschie. 

Vlk. Gabriël Pleunen van der Kooi}, zoon van Vg, ged. 10 Jan~ 
1666 te Maasland, geh. 1688 met Maartje Ariensdr. Patijn. 

Kinderen: 
l. Maartje, ged. 19 Mei 1689 te Kethel; 

· 2. Pleun, ged. 30 Sept. 1691 te Kethel; 
3. Pleun, ged. 24 Apr. 1695 te Kethel. 

VI 1. Jacob Pleunen van der Kooi}, zoon van Vg, ged. 25 Febr. 
1674 te Maasland, geh. te Kethel (att. afgegeven te Rotterdam 
9 Mrt. 1698) met Cornelia de Haen, geb. te Rotterdam. 

Kinderen: 
l. Maria, ged. 8 Juli 1700 te Rotterdam; 
2. Pieter, ged. 27 Oct. 1701 te Rotterdam ; 
3. Sara, ged. 30 Dec. 1703 te Rotterdam ; 
4. Jacob, ged. 14 Mrt .. 1706 te Rotterdam ; 
5. Susanna, ged. 4 Apr. 1709 te Rotterdam. 
VIia. Waling Jacobsz. van der Kooi}, zoon van Vla, ged. 3 Sept. 

1683 te Delft, bouwman, geh. met Liedewij Pietersdr. van Staelduinen. 
Kinderen: 

1. Jacob, ged. 11 Juli 1715 te Delft. 
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.· Vllb. Job Abrahamsz. van der Kooij, zoon van Vlc, ged. 22 Sept. 
1677 te Delfshaven, 1 geh. 1 Jan. 1708 te Delfshaven met Aeltje 
Corsdr. Stolk,.ged. 3 Juni 1685 te Hillegersberg, Il geh. 15 Mei 1714 
te Rotterdam met Neeltje van der Meer, wede. 

Kinderen:· 
1. Abraham, volgt onder VIiia. 
Vllc. Joseph Abrahamsz. van der Kooij, zoon van Vlc, ged. 

13 Nov. 1678 te Delfshaven, geh. met Jannetje Jansdr. S.chouten. 
Kinderen: 

1. Arigje, ged. 3 Jan. 1702 te Delfshaven; 
2. Jantien, ged. 4 Febr. 1703 te Delfshaven; 
3. Abraham, ged. 30 Jan, 1704 te Delfshaven ; 
4. Cornelis, ged. 9 Mei 1706 te Delfshaven ; 
5. Johannes, ged. 1 Juli 1708 te Delfshaven ; 
6. Jannetje, ged. 24 Sept. 1710 te Delfshaven; 
7, Hendrikjen, ged. 9 Nov. 1712 te Delfshaven; 
8. Jannetje, ged. 13 Jan. 1715 te Delfshaven; 
9. Jannetje, ged. 10 Sept. 1719 te Delfshaven. 
Vlld. Arij Pleunen van der Kooij, zoon van Vld, ged. 23 Juni 

1686 te Maasland, geh. met Beletje Pietersdr. Diepenburch. 
"Kinderen: 

1. Pleun, volgt onder VIIIb ; 
2. Maartje, ged. 7 Apr. 1720 te De Lier ; 
3. Maartje, ged. 22 Nov. 1722 te De Lier. 
Vlle. Jacob Pleunen van der Kooij, zoon van Vld, ged. 23 Mei 

1688 te Maasland, bouwman, geh. 17 Apr. 1712 te Schipluij met 
Mensje Pietersdr. Spruijt, geb. te Schipluij. 

Kinderen: 
1. Trijntje, ged. 22 Oct. 1713 te Vlaardingen, geh. 16 Apr. · 

1735 te Vlaardingen met Jacob Jacobsz. Dijcxhoorn, geb. · 
te 's-Gravesande ; . 

2 .. Sara, ged. 24 Febr. 1715 te Vlaardingen, overl. Dec. 1785 
te Vlaardingeü, geh. 30 Mrt. 1737 te Vlaardingen met Jacob 
Jansz. Bijl, wedr. van Marijtje Sauwels den Ouden ; 

3. Pieternella, ged. 8 Nov. 1716 te Vlaardingen, I geh. 19 Apr. 
1738 te Vlaardingen met Arie Arendsz. van den Bergh, Il geh. 
19 Oct. 1754 te Vlaardingen met Willem Ariensz. Maan; 

4. Pleuntje, ged. 8 Mrt. 1719 te Vlaardingen, geh. 30 Mrt. 1743 
te Vlaardingen met Jacob Pietersz. Poot ; . 

5. Pieter, volgt onder Vlllc ; 
6. Pleun, ged. 8 Febr. 1722 te Vlaardingen ; 

, 7. Arend, ged. 8 Febr. 1722 te Vlaardingen, overl. Dec. 1724 
te Vlaardingen·; 

8. Neeltje, ged. 20 Juli 1727 te Vlaardingen, geh. met Jacob 
van den Burgh ; 
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9. Arent, ged. 9 Oct. 1729 te Vlaardingen ; 
10. Grietje, ged. 26 Mrt. 1732 te Vlaardingen. 
Vllf. Jacob Ariensz. van der Kooij, zoon van Vlc, ged. 20 Febr. 

1701 te Schipluij, geh. 15 Apr. 1725 te Pijnacker met lngetje Pletersdr. 
Vermeer, ged. 20 Jan. 1704 te Pijnacker. 

Kinderen: 
1. Arij, ged. 3 Mrt. 1726 te Pijnacker; 
2. Arij, ged. 9 Febr. 1727 te Pijnacker ; 
3. Hester, ged. 25 Juli 1729 te Pijnacker, geh. 16 Apr. 1758 

te Pijnacker met Gabriël Jacobsz. van der Kooij, ged. 2 Febr. 
1731 te Delft n.k. zie Vlllg; 

4. Pieter; volgt onder Vllld ; 
5. Arie, ged. 9 Jan. 1735 te Pijnacker; 
6. Arie, ged. 16 Juni 1737 te Pijnacker ; 
1. Neeltje, ged. 14 Dec. 1738 te Pijnacker. 
Vllg. Paulus Ariensz. van der Kooij, zoon van Vle, ged. 8 Dec. 

1715 te Schipluij, begr. 14 Oct. 1750 te Overschie, bouwman onder 
Hof van Delft, geh. 26 Apr. 1739 te Overschie met Marijtje Jacobsdr. 
Rodenburg, ged. 30 Jan. 1718 te _Overschie, begr. 30 Dec. 1801 te 
Overschie, zij hertrouwde met Leendert Dijkman. 

·Kinderen: 
.J. Arij, ged. 2 Juli 1740 te Delft n.k., over!. 10 Dec. 1783 te 

Hof van Delft, begr. te Overschie, ongehuwd; 
2. Jacob, volgt onder Vllle ; 
3. Cornelia, ged. 11 Aug. 1746 te Delft n.k., geh. 17 Mrt. 1778 

te Delft met Pieter Ouweleen ; 
4. Ariaantje, ged. I Sept. 1748 te Delft n.k., geh. 13 Apr. 1775 

te Delft met Simon Jansz. van den Berg. 
Vllh. Sijmon Oabriëlsz. van der Kooij, zoon van Vlf, ged. 14 Mrt. 

1694 op 't Woud, begr. 6 Dec. 1764 op 't Woud, bouwman onder 
Hodenpijl, geh. 30 Mrt. 1720 te Vlaardingen met Neeltje Riddersdr. 
Dokkum, ged. 13 Dec. 1699 te Vlaardingen, begr. 5 Febr. 1779 
op 't Woud. 

Kinderen: 
·1. Maria, ged. 2 Febr. 1721 op 't Woud; 
2. Ridderus, volgt onder Vlllf ; 
3,' Anna, ged. 8 Juli 1725 op 't Woud, geh. met Philips Ariensz. 

Qualm; 
4. Gabriël, ged. 21 Sept. 1727 op 't Woud ; 
5. Gabriël, ged. 9 Jan. 1729 op 't Woud; 
6. ·Simon, ged. 2 Aug. 1733 op 't Woud; 
1. Maria, ged. 15 Apr. 1736 op 't Woud, geh. met Abraham Maan; 
8. Neeltje, ged. 19 Oct. 1738 op 't Woud, geh. met Pieter Jacobsz. 

van der Kooij, zie Vllld ; 
9. Cornelis, ged. 22 Jan. 1741 op 't Woud. 
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Vlli. Jacob Gabriëlsz. van der Kooij; zoon van Vlf; geb.·± 1703, 
begr. 27 Sept. 1764 op 't Woud, geh. '10 Apr. 1730 te Delft n.k. met 
Efisabet Jansdr. van Dijck, ged. 11 Sept. 1707 te Pijnacker. 

Kinderen: 
1. Gabriël, volgt onder Vlllg ; 
2. Johannes, volgt onder Vlllh ; 
3. Barbara, ged. 24 Juli 1735 te Delft, geh. 1759 op 't Woud 

met Pieter Jacobsz. van der Kooij, zie Vllld ; • 
4. Kornelis, ged. 10 Mrt. 1737 op 't Woud. 

. ' 
Vlij. !Jsbrant Cornelisz. van der Kooij, zoon van Vli, ged. 22 Sept. 

1697 te Vlaardingen geh. 16 Sept. 1719 te Vlaardingen met Neeltje 
Philipsdr. van Drongelen. 

Kinderen: 
1. Ariaentje, ged. 1 Jan. 1720 te Vlaardingen, over!. Sept. 1778 

te Vlaardingen, geh. 15 Mei 1751 te Vlaardingen met Pieter 
Crijnsz. Gogh ; 

2. Kaatje, ged. 27 Aug. 1721 te Vlaardingen, geh. 27 Juli 1748 
te Vlaardingen met Claas Uijtenhoek ; 

3. Filips, ged. 1 Juli 1725 te Vlaardingen ; 
4. Trijntje, ged. 26 Juli 1730 te Vlaardingen; 
5. Cornelis, volgt onder Vllli. 

~ 

Vllk. Arie Jacobsz. van der, Kooij, zoon van Vlj, ged. 28 Apr. 
1697 te Overschie, geh. met Klaasje Sieren van Kool. 
; Kinderen : · 

1. Jacob, volgt onder Vlllk; 
2. Annetje, ged. 14 Febr. 1726 te Delft n.k.; 
3. Arij, ged. 9 Mrt. 1727 te Delft n.k. ; · 
4. Neeltje, ged. 8 Apr. 1728 te Drift n.k. ; 
5. Jacoba, ged. 11 Dec. 1729 te Delft n.k. ; 
6. Marijtje, ged. 15 Juli 1731 te Delft n.k. ; 
7. Rosijer, ged. 18 Juni 1732 te Delft o.k. ; 
8. Rosier, ged. 31 Jan. 1734 te Delft n.k.; 
9. Marijtje, ged. 30 Aug. 1736 te Delft n.k. ; 

10. Dirk, volgt onder Vlllj ; 
11. Ariaantje, ged. 2 Aug. 1739 te Delft n.k.; 
12. Adriaantje, ged. 23 Mrt. 12 Nov. 1741 te Delft n.k. ;. 
13. Cornelia, ged. 23 Mrt. 1749 te Delft n.k.; 
14. Pieter, v.olgt onder VIII 1. 

VII 1. Gabriël Jacobsz. van der Kooij, zoon van Vlj, bouwman te · 
Berkel, geh. met Marijtje Cornelisdr. de Hoogh. . · 

Kinderen: 
1. Cornelis,· ged. 8 Febr. 1730 te Berkel ; 
2. Jacob, ged. 8 Apr. 1731 te Berkel i 
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. ' 3; Cornelis, ged. 3 Mei 1733 · te Berkel ; 
4. Cornelis, ged. 21 Nov. 1734 te Berkel ; 

, 5. Adrianus, ged. 1 Juni 1738 te Berkel. 

VIiia. Abraham joppen vander Kooij, z_oon van VIL, ged. 27 Juni 
1708 te Hillegersberg, geh. 7 Mrt. 1734 te Rotterdam met Marijtje 
Jansdr. Stuve. ,. 

Kinderen: 
'I. Job, ged. 11 Mei 1735 te Delfshaven; 
2. · job,· volgt onder IXa ; 
3. Jan; volgt onder IXb; 
4. Alida, ged. 25 Sept. 1739 · te Delfshaven ; • 
5. Kaatje, ged. 27 Nov. 1740 te Delfshaven; 
6. .Cornelis, volgt onder IXc. 

Vlllb. Pleun Ariensz. van der Kooij, zoon van Vlld, geb. voor 
1713 te De Lier, geh. met Neeltje Doorduijn. 

Kinderen: 
1. Aria<intje, ged. 19 Apr. 1739 te De Lier ; 
2. Magteld, ged. 1 Jan._ 1741 te De Lier; 
3. Arij, ged. 22 Juli 1742 te De Lier; 
4. Beletje, ged. 19 Apr. 1744 te De Lier; 
5. ]aapje, ged. 4 Juli 1745 te De Lier; 
6. Arij, ged. 27 Nov. 1746 te De Lier;· 
7. ]aapje, ged. 28 Jan. 1748 te De Lier; 
8. Maartje, ged. 14 Sept. 1749 te De Lier; 
9. Maartje, ged. 12 Sept. 1751 te De Lier. 

Vlllc. Pieter jacobsz. van der Kooij, zoon van Vlle, ged. 21 Febr. 
1720 te Vlaardingen, I geh. Mei 1750 op 't Woud (aangeteekend 
9 Apr. 1750) met Cornelia Jansdr. Hquwert. ged. 10 ·Mei 1722 op 't 
Woud, Il geh. 11 Mrt 1757 te Vlaardingen met Jaèoba Cornelisdr. 
Maarlevelt, ged. 3 Apr. 1735 te Vlaardingen. · 

Kinderen: . 
1. Mensje, ged. 18 Jan. 1758 te Vlaardingen, geh. 7 Mei 1780 

te Delft met Dirk Arijensz. van der Kooij, zie VIIlj ; 
2. Cornelis, ged. 4 Nov. 1759 te Vlaardingen.; 
3. Maritge, ged. 15 Mrt. 1761 te Vlaardingen, geh. 28 Sept. 

1789 te Delft met Cqrnelis Crijnsz. Berkel ; 
4. Trijntje, ged. 1 Dec. 1762 te Vlaardingen ; 
5. Jacob, volgt onder IXd ; 
6. Trijntje, ged. 1 Dec. 1768 te Vlaardingen. 

Vllld. Pieter jacobsz. van der Kooij, zoon van Vllf, ged. 20 Apr. 
1733 te Pijnacker, I geh. 1759 op 't Woud met Barbara Jacobsdr. 
van der Kooij, ged. 24 Juli 1735 te Delft, dochter van Vlli, Il geh. 
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7 Apr. 1764 te Delft n.k. met Neeltje Simonsdr. van der Kooij, ged. 
19 Oct. 1738 op 't Woud, dochter van Vllh. 

Kinderen: 
1. Elisabeth,· ged. 11 Mei 1760 te Delft n.k. ; 
2. Jacob, ged. 30 Aug. 1761 te Delft n.k.; 
3. lngetje, ged. 10 Apr. 1.763 te Delft n.k. ; 
4. Simon, ged. 17 Mrt. l 765 te Delft n.k. 

VIIIe. Jacob Paulusz. van der Kooij, zoon van Vllg, ged. 21 Juni 
17 44 te Delft n .k., over!. 7 Oct. 1790 te Hof van Delft, begr. te Over- · 
schie, bouwman aan de Z.W:-zijde van de Schie onder Hof van Delft, 
geh. 21 Mei 178Q op 't Woud met Elisabeth Gabriê'/sdr. van der Kooij, 
ged. 25 Mrt. 1759 op 't Woud, dochter van Vlllg, over!. 26 Mrt. 1816 
te Hof van Delft, zij hertrouwde 7 Apr. 1793 ie Delft met Jan 
Jacobsz. van Leeuwen. 

Kinderen: · . 
1. Paulus, volgt onder IXe ; 
2. Hester, ged. 20 Apr. 1783 te Delft n.k.; 
3. Gabriël, ged. 12 Juni 1785 te Delft o.k. ; 
4. Gabriël, ged. 15 Apr. 1787 te Delft o.k., koopman, woonde 

later te Leiden ; · 
5. Maria, ged. 2 Juni 1790 te Delft n.k. 

Vlllf. Ridderus Sijmonsz. van der Kooij, zoon van Vllh, ged. 
18 Apr. 1723, op 't Woud, overl. 1765 te Schipluiden, bouwman te 
Schipluiden, geh, 30 Apr. 1752 op 't Woud met Geertje de Hoog, 
ged. 19·Mei 1726 te Berkel. 

Kinderen: 
1. Simon, volgt onder IXf; 
2. Maria, ged. 2 Febr. 1755 te Schipluiden ; 
3. Neeltje, ged. 31 Oct. 1756 te Schipluiden; . 
4. Arij, volgt onder IXg ; 
5. Cornelia, ged. 8 Nov. 1761 te Schipluiden, geh. 16 Mei 1785 

te Schipluiden met Arij Pi~tersz. Dijk_xhoorn, geb. te Hof van 
Delft; . 

6. Cornelis, volgt onder IXh ; 
7. Ridderus, ged. 17 Nov. 1765 te Schipluiden. 

Overschie. 
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een en an~eQ ove~ stamsoomen 
(VeRVOlCi 111) 

Bij het naslaan van dé· officieele registers dient de genealoog 
dezelfden regel te volgen als bij zijn vóóronderzoek. 

Hij begint dus bij de registers van den Burgerlijken Stand. 
Zijn die zoomaar voor iedereen ter inzage ? 
Volgens de wet is iedereen bevoegd zich uittreksels daaruit te 

doen afgeven. Voor serieuse onderzoekers is het wel ooit mogelijk 
toestemming te krijgen om zelf de registers in te zien. Vaak staan 
op dit voorrecht legesgelden, die hier en daar nog al eens vrij hoog 
kunnen zijn. 

Het opzoekt>n van bepaalde personen of data in de registers 
van de B.S. is (met de achterin geplaatste klappers) doorgaans heel 
gemakkelijk. Toch kunnen zich hierbij soms moeilijkheden voordoen. 

Dat ondervond ik eens, toen ik eenige biografische bijzonderheden 
wilde opduiken van den Helmondschen liedjeszanger Cornelis 
Kuffers. Veel oude Helmonders hadden dit straattype nog heel 
goed gekend en men wist ook, dat hij omstreeks 1890 verdronken was. 

In de alphabetische klappers op de overlijdingsakten kwam de 
naam niet voor, evenmin als in de tienjarige klappers. Hierin trof 
ik alleen den naam van Hendrika Kuffers aan. Bij haar overlijden 
stond aangegeven, dat zij was gehuwd geweest met Joost van Lierop. 
Bij verder zoeken in die richting kwam ik er eindelijk achter, dat 
onze liedjeszanger gemeenlijk genoemd werd naar zijn moeder, die, 
reeds jong weduwe geworden, wellicht beter als Hendrika Kuffers 
dan als weduwe van Lierop zal bekend geweest zijn.-

Naast de registers van de B.S., waarin de akten van geboórte,. 
overlijden en huwelijk zijn opgenomen, staan de Bevolkingsregisters, 
die wel eens door het publiek niet van de eerste worden onder
scheiden. Deze registers geven herhaaldelijk aanwijzingen, die in de 
boeken van de B.S. niet worden aangetroffen. De bevolkingsregisters 
omschrijven niet zoozeer de afzonderlijke personen, maar zij ver
schaffen een beter overzicht van de geheele familie in een bepaald 
tijdsbestek. Daarin wordt o.m. ook in aangegeven de plaats vanwaar 
een .familie kwam, toen zij zich in de gemeente vestigde, alsook 
den naam van de gemeente waarheen de familie (of één of meer 
leden daarvan) zijn verhuisd. Het komt wel eens voor, dat een 
huwelijksakte niet te vinden is ; dan blijkt uit de bevolkingsregisters 
dier gemeente dikwijls, waar het huwelijk wel gesloten is. 

In de bevolkingsregisters staat ook aangegeven de godsdienstige 
gezindheid van alle personen. Daarom waren deze van zoo groot. 
belang in de Duitsche bezetting:,jaren voor het onderzoek naar de 
al of niet joodsche afkomst. 
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Het is jammer, dat die bevolkingsregisters, voorzoover wij daar 
mee te maken hadden, eerst omstreeks 1840 in gebruik gekomen zijn. 

Na 1920 is men in veel gemeenten begonnen de gegevens van de 
bevolkingsre~isters in. k,aartsysteem · te verwerken. Tegenwoordig 
is het gebruik van persoonskaarten algemeen verplichtend. 
. De aanleg ·van de officieele registers door de burgelijke overheid 
is nu ongeveer anderhalve eeuw oud. Zij werd eerst voorgeschreven 
tijdens de Fransche revolutie. In Frankrijk werd een wettelijke 
burgelijke stand ingevoerd bij de wet van 20 September 1792. De 
eerste officieele B.S. registers in . ons land dateeren van 1796. In 
Helmond zijn deze echter van later datum. Zij beginnen pas in 181 l. 

Moet een genealogisch onderzoek zich uitstrekken over een tijdvak, 
,, dat valt vóór de invoering van den officieelen burgelijken stand, 

wat dan? · · 
Gelukkig, dat geboorten, huwelijken en overlijden nog ergens 

anders geboekt werden dan door de burgerlijke overheid, n.l. door 
de bedienaren van de. kerkgenootschappen. Deze inschrijvingen 
bestonden reeds lang vóór de Fransche regeering de ambtelijke 
inschrijving invoerde en deze vervingen vroeger zelfs de officieele 
overheidsregisters. In Helmond bestond bijvoorbeeld de bepaling, 
dat niemand verplicht was eenig officieel ambt te aanvaarden, als 
hij de leetijd van 70 jaren had bereikt. Om in twijfelachtige gevallen 
te beslissen - veel menschen, vooral die op leeftijd, wisten vaak op 
geen stukken na, hoe oud ze waren ! - werd aan den pastoor een 
afschrift gevraagd uit het doopregister. Deze verklaring werd dan 
als de officieele opgave van iemands ouderdom aangenomen. 

Het huwelijk voor de Kerk gesloten gold destijds ook onder 
-burgerrechtelijk opzicht als wettige verbintenis. De wettigheid van 
een geboorte hing af van de wettigheid van het kerklijk huwelijk 
der ouders. 

De registers van overlijden - of liever van begraven - werden 
in veel gevallen bijgehouden door den koster. Deze deed die op
teekeningen in hoofdzaak, omdat hij van de nagelaten familieleden 
nog luigeld en begrafenisgeld te goed had. Hij teekende in den regel 
niet meer op dan den naam van den overledene, zonder vermelding " 
van datum en zelfs zonder aan te geven in welken maand van het 
jaar het overlijden plaats had. Heel vaak zijn deze aanteekeningen 
voor het genealogisch onderzoek van weinig waarde. 

. Met behulp nu van deze kerkelijke registers is het doenlijk, bij het 
samenstellen van een stamboom hooger op te klimmen in het ver
leden dan wel de registers van de B.S. mogelijk is. 

't Is jammer, dat deze kerkelijke registers niet altijd bestaan 
hebben. Eerst bij het concilie van Trente werden voorschriften 
gegeven, die het houden van doop- en trouwboeken voor de heele 
R. Kafüolieke kerk verplichtend stelden. 
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H<~t concilie van Trente werd gehouden. van 1545-1563, maar de 
geregelde inschrijvingen in doop- en trouwboeken begonnen in den 
regel eerst een halve eeuw later. · 

Het ~oen van dergelijke inschrijvingen werd blijkbaar vóór dien 
tijd niet zoo heel noodig geacht. 

Want, daar in de middeleeuwen de verplaatsing van de menschen 
niet zoo veelvuldig, ja zelfs vrij gering was, en de dorpen, zelfs de 
meeste steden, niet zoo bevolkt waren als thans, daar kende iedereen 
zijn mede parochianen, hun plaats van herkomst, hun ouders, 
kinderen, enz. en deze waren ook bij de kerkelijke overheden vol
doende bekend. 

Waar berusten die oude registers ? Het meest voor de hand 
liggende antwoord zou zijn : op d,e pastorie. En toch is dit in den 
,egel niet het geval, althans niet voor de jongste boeken. 

Bij de samenstelling van den officieelen Burg. Stand omstreeks 
1811 werden, op bevel van Napoleon de kerkelijke overheden gelast 
de registers, die onder hen berustten aan de burgerlijke autoriteiten 
over te geven. In sommige parochies werden, volgens de letter van 
de wet, alle registers naar het gemeentehuis overgebracht. Andere 
pastoors meenden aan het gegeven bevel te kunnen voldoen door 
alleen die registers in te leveren, waaruit nog gegevens voor de 
toekomstige B.S. te putten zouden zijn. Zoo komt het, dat in som
mige parochie-archieven nog vaak de oudste doop-, trouw- en 
begraafregisters (beginnende ± 1500) berusten en dat alleen de 
registers na ± 1700 in het gemeente-archief zijn gedeponeerd. 

Het bewaren van deze oude, voor de genealogie zoo belangrijke 
bronnen heeft in sommige gemeenten heel wat te wenschen over
gelaten. En het raadplegen daarvan baarde de onderzoeker soms de 
grootste moeilijkheden. Wij zwijgen nu nog van de teleurstellende _ 
antwoorden, als men vroeg aan deze of geene dorpssecretaris dit of 
dat daarin voor hem op te zoeken 1 

Om verschillende redenen is het daarom toe te juichen, dat 
ingevolge de Archiefwet van 1918 de gemeentebesturen verplicht zijn 
geworden de particuliere registers op het provinciaal Rijksarchief in 
bewaring te geven. Alleen grootere gemeenten, waar een archivaris 
is, kunnen deze ter plaatse bewaren. 

Dit heeft ten gevolge gehad, dat de kans op het verloren gaan door 
brand of anderszins veel geringer is geworden en dat de genealoog 
in zoo'n archiefdepot gratis inzage en aanwijzing kan verkrijgen van 
alle daar berustende registers. J. HEEREN. 

(wordt vervolgd). 
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het "hoÇ ROSS€€l" 
. ,,Den Noord-polder" genaamd "Isabella-polder" onder de stad en 
Schependommev. Aardenburg gelegen, is ingepolderd in den jare 1649. 

Enkele jaren na de inpoldering is er eene hofstede gebouwd op 
den 14den en een deel van den 15den kavel van genoemden polder, 
groot een honderd zeven ·en veertig gemeten 212 roeden schotbaar 
land; volgens landmaat ten jare 1765 gedaan met de aanwassen 
groot bevonden tot 164 gemeten en 20 roeden : Idem de nombre van 
52 gemeten 209 roeden schotbaar land gelegen in de polders, ,,Den 
Grooten Boom" en "Goodsvliet polder" : Volgens landmaat als 
voren gedaan met de aanwassen groot bevonden tot 59 gemeten. 
en 234 roeden. Voorts nog een gemet 20 roeden land in gemelden 
polder "Den Grooten Boom", zijnde een klein "Eiland", liggende 
in de kreek oo.st aan het land van den Heer Eigenaar hetgeen bij 
resolutie van hare Hoogmogende dato 14 October 1750 van Wijlen 
Vrouwe Jacoba de Huijbert de Beaufort wonende in 's-Hage is 
geadjudiceert geworden, doch niet aangeslagen in het geschot : 
Uitmakende dus alle voorschreve landen tot 224 gemeten 274 roeden 
groote volgens landmaat, alsmede nog 3 bedeelingen dijk van ge
melde "Isabella-polder" te samen lang 406 strekkende roeden of 
ruim 8 gemeten met inbegrip van de onderbarmen ten Oosten en 
Westen van den zelven dijk. 

Alsmede. nog 33 gemeten _23 roeden lands gelegen in den 
"Passegeule-polder" Gemeente van Sint-Kruis : welke er eêhter later 
na inpoldering bijgekomen is. 

De Hofstede bestond uit woonhuis, schuur aan elkaar gebouwd 
met bak en arbeiderskeet, karn en varkenshokken, bouwland, wei, 
boomgaard, moes- en siertuin. 

De hofstede lag rondom met een gracht water er om heen met 
aan de Zuid- en Westzijde dubbele grachten, die nu bijna allen 
gedempt zijn, maar heden ten dage nog duidelijk waarneembaar zijn. 

0€ Çam1l1€ ,,ROSS€€l" 
± 1580. ,,Philippes Rosseel" afkomstig uit Brugge was de 

eerste die zich te Aardenburg vestigde om de hervorming, was van 
Vlaamsche familie. · 

Althans zijn vader Jaques Rosseel had Geleina van Peene tot 
huisvrouw, eveneens uit Vlaanderen afkomstig. 

1639--:40. Werd tot .Aardenburg geboren "Adriaan Rosseel": 
1647. 14. Maart. Christaan van Eegenerr, inwonend burger 

dezer Stede van Aardenburgh stelt zich borg voor Philips Rosseel, 
weduwnaar van Barbel van den Dorpe, ten behoeve van zijn kind 
Adriaan Rosseel, ter .zake van de moederlijke successie, (blijkens 
aanteekeningen in margine wordt hij den 27sten October 1659 
hiervan ontslagen). 
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1666. ,,Adriaan Rosseel" : ondertrouw te Ardemburgh met 
Janneke Magermans; j.d. die gedoopt was aldaar 10. Maart. 1643, 
als dochter van Gilles Magermans en Maijke Goethals. 

1687. 29. April is te Aardenburg begraven "Janneke Mager
mans" oud 46 jaar, geb. te Aardenburg. 

1687. 9. Sept. hertrouwde te Aarden burg "Adriaan Rosseel", 
wedunaar van "Janneke Magermans" met Elizabeth Standaarts, . 
j.d. van Breskens. · 

1691. 21. Januari is te Aardenburg gedoopt "Johannes 
Rosseel", als zoon van Adriaan Rosseel en Elizabeth Standaerts. 

1694. 6. Februari is tot Aardenburg begraven "Adriaan 
Rosseel", · oud 54 jaar. 

1715. 10. Augst. zijn in wettig ondertrouw opgenomen 
"Johannes Rosseel", jongman uit den lsabellapolder wonende 
· aldaar, met "Susanna van Steenkisten". weduwe van Robbert 
Bekoert, wonende aldaar. -

1720. 15. Sept. Is aldaar geboren "Jacobus Rosseel", als zoon 
van Joh. Rosseel en Sttsanna van Steenkisten. 

1721. 4. Nov. is tot Aardenburg begraven, Elizabeth Stan-
daerts, geb. te Groede, oud 58 jaar. · 

1749. 5. October. Getrouwd tot Aardenburg "Jacobus Rosseel", 
jongman, geboren en wonende in den Isabella-polder aldaar met 
"Sara Herman" j.d. geboortig van Aardenburg en wonende in den 
zelfden polder, als dochter van Guillain Herman en Marie L'Ecaut, 
die gedoopt was 4. Febr. 1731 in de Waalsche kerk (dat is de 
tegenwoordige bewaarschool) aldaar · door Mons. ,, Bruchner" 
predikant van de Cadzandsche Kerk 4. Febr. 1731. · 

1753. ,,Sara Herman" te Aardenburg begraven 21 Augst. 
1753, zij was toen 22 jaar, 7 maanden en 8 dagen oud. 

1754. ,,Jacobus Rosseel", hertrouwde te Aardenburg 26 Mei 
1754 met "Carharina de Bakker", j.d. geboren en wonende onder 
het kerkelijk District van Oost-Oostburg, welke vrouw overleed 
30 Augst. 1763, oud 34 jaar en 4 maanden, nalatende 2 kinderen, 
n.l. ,,Susanna" en "Isaak" ,,Susanna Rosseel" is 15 Maart 1775 
getrouwd met "Johannes Nortier", j.m. geboren en wonende te 
Sint-Kruis, alwaar alhier al de "Nortier's" van land van Cadzand 
afstammen. 

"Isaak Rosseel" is getrouwd 18 Mei 1793 j.m. met "Janna 
. Leenders van Noorden" j.d. geboren en wonende onder IJzendijke. 

1764. ,,Jacobus Rosseel" hertrouwde andermaal 23 April 1764 
met "Elizabeth de Muijnck" j.d. geboren te Biervliet, als dochter 
van Abraham de Muijnck en Elisabeth Claassen. 

1769. 26 Nov. geboren op een Zondagmorgen om 2 uur 
,,Jacobus Rosseel", zoon van Jacobus Rosseel en Elizabeth de Muijnck. 

1770. 24 Augst. overleden te Aardenburg "Joh. Rosseel" oud 
-79 jaar, 7 maanden en 9 dagen. 
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1722. ,,Cornelia Rosseel" geboren 7 Dec. 1772 in den Isabella
polder, als dochter van Jacobus Rosseel en Elizabeth de Muijnck, 
huwde 1792 met "Isaak Risseeuw", weduwnaar van Cornelia van 
de Putte, destijds landbouwer op de hofstede, thans bewoond door 
David Almekinders en Elizabeth Termouw in den Eijckenpolder -
Zuidzande. 

Genoemde "Isaak Risseeuw" overleed 3 Dec. 1813. Waarna 
"Cornelia Rosseel" hertrouwdé met Abraham Wage : ,,Cornelia 
Rosseel" overleed te· Zuidzande als weduwe van Abr. Wage, 
18 Febr. 1850, oud 77 jaar. 

Uit het huwelijk van "Isaak Risseeuw" en "Cornelia Rosseel" 
is o.a. geboren te ~uidzande .. 

"Cathalijntje Risseeuw", geboren 1804; gehuwd met "Jannes de 
Hullu" l Dec. 1824. · 

1791. 7 April 1791 ondertrouwd te Aardenburg "Johanna Ros
seel", geb. 19 Oct. 1771 oud 20 jaar dochter van Jacobus Rosseel 
en Elizabeth de Muijnck met "Jannes van de Putte", j.m. zoon van 
Abraham v. d. Putte en Francina Huijsheer. Bovengenoemd 
echtpaar zijn gaan boeren op de boerçlerij zijner ouders, in de 
Kleine-Sint-Anna-polder onder Nieuwvliet,. waar nu tegenwoordig 
wonen : ,,Abraham de Hullu" en Pieternella de Bruijne : Een 
dochter van bovengenoemd echtpaar genaamd "Anna" is later 
getrouwd· met "Pieter de Bruijne" landb. en Burgemeester Sint
Anna ter Muiden. 

1791. ,,Jacobus Rosseel", huwde 7 Dec. '1791 met "Pieternella 
van de Plassehe", j.d. dochter van François van de Plassche en 
Maria du Mez. 

1799. Overleden te Aarden burg 4 April 1799, ,,Jacobus Rosseel", 
oud 79 jaar, 7 maanden, man van Elizabeth de Muijnck, en zoon 
van Joh. Rosseel en Susanna van Steenkisten. · 
1814. Overleden te Aardenburg 30 October 1814, ,,Pieternella 
van de Plassche" oud 45 j. 5 maanden en 25 dagen zonder kinderen 
na te laten .. 

1815. ,,Jacobus Rosseel", hertrouwde 29 Nov. 1815 met "Jo
hanna Catharina Mullié," j.d. dochter van Abraham Mullié en 
Cathalijntje v. Melle. 

1824. 6 Jub. 1824, op een Zondagavond is geboren "Jacobus 
Rosseel" (mijn grootvader) als zoon van Jacobus Rosseel en Joh. 
Cath. Mullié : 6 dagen na zijn vaders dood. 

1824. Op ·31 Mei 1824 is te Aardenburg in den Isabellapolder 
overleden "Jacobus Rosseel" man van Joh. Cath. Mullié, oud 54 
jaar, 6. maanden en· 5 dagen en begraven den 3 Juni daaraan 
volgende in de Sint-Baafskerke aldaar des middags om twaalf 
uren, nalatende 4 kinderen : 

Elizabeth Susanna, geb. 14 Sept. 1816. 
Johanna Catharina, geb. 21 Oct. 1818. 
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Cathalijntje v. Melle Rosseel, geb. 4 April 1820. 
Jacobus, geb. 6 Juni 1824. 
1826. ,,Johanna Catharina Mullie", weduwe van Jacobus 

Rosseel, hertrouwde 29 Maart 1826 met Willem Cornelis van de 
Vijver j.m. zoon van Simon van de Vijver en Elizabeth Almekin
ders. Kinderen uit het huwelijk W. C. v. d. Vijver- Mullie: 

1829. Geboren te Aardenburg 13 Juni 1829 : An(honij. 
1834. Geboren te Aardenburg 26 April 1834: Sara Susanna. 
1826. Overleden te Aardenburg 8 Febr. 1826 "Elizabeth de · 

Muijnck" oud 85 jaar, weduwe van Jacobus Rosseel. 
1838. Getrouwd te Aardenburg 11 Januari 1838: ,,Elizabeth 

Susanna Rosseel" oud 21 jaar met "Johannes de Muijnck" oud 
29 jaar, geboren 14 Nov. 1808 te Sint-Margariete van beroep 
landbouwer, wonende te Sint-Kruis, zoon van Jacob de Muijnck 
en Sara Beun. 

1838. Getrouwd te Aardenburg 12 April 1838. 
·,,Johanna Catharina Rosseel", oud 19 jaar met "Pieter Ver

sprille", oud 28 jaar, geb. te Aardenburg van beroep timmerman, 
zoon van Isaak Versprille en Elisabeth van de Plassche. 

1843. Overleden in den Isabellapolder Aardenburg 24 Dec. 
1843 "Willem Cornelis van de Vijver" oud 42 jaar, man van Joh. 
Cath. Mullié. 

1878. Overleden te Aardenburg 16 Januari 1878 Johanna 
Catharina Mullie oud bijna 82 jaar geboren te Aardenburg, 3 April 
1796. 

1844. Getrouwd te Aardenburg 15 Augst. 1844 "Cathalijntje 
van Melle Rosseel" oud 24 jaar met "Samuel Lako" oud 29 jaar 
geboren 25-2-1815 te Heille, als zoon van Abraham Lako en 
Tanneke Aartsen, landbouwer aldaar op de "Blauwe Hofstede" 
bewesten Eedepolder benoorden. 

1849. Getrouwd te Aardenburg 11 Mei 1849 "Jacobus Rosseel" 
j.m. ·oud 24 jaar met "Martina Petillon" j.d. geb. 14 Maart 1826 
te Aardenburg als dochter van Merkus Petillon en Janneke 
du Bois. 

1853. Overleden te Aardenburg 14-2-1853 in den Isabella
polder Anthonij v. d. Vijver, oud 24 jaar. 

1863. Geboren te Aardenburg, 2 Dec. 1863 "Jacobus Merkus 
Rosseel" zoon van Jélcobus en Martina Petillon. 

1894. Getrouwd te Aardenburg, 4 Mei 1894 "Jacobus Merkus 
Rosseel" j.m .. met "Carharina Butijn", als dochter van Jacob 
Butijn en Pieternella van Strien. 

I 903. Overleden te Aardenburg 12 Dec. 1903 "Martina 
Petillon," oud bijna 78 jaar. 

1919 .. Overleden te Aardenburg 13 Sept. 1919 "Jacobus Rosseel" 
oud 95 jaar, 3 maanden, 7 dagen. · 

Medegedeeld door Jacobus Rosseel. 
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h€t huis Ryswyk të GRO€SS€n (q€LO.) 
Neemt men te Arnhem den treif\ naar Winterswijk, dan komt 

men bij het tweede station te Groessen, een zeer oud plaatsje, 
met een zeer oude, geschiedenisrijke kerk. In de parochie ligt het 
Huis Ryswyck, thans geheel omgebouwd tot boerderij ; toch· zijn 
er nog deelen aan te wijzen van het oude slot. 

Men bereikt dit huis, door vanuit het station door de Spoorstraat 
te gaan· en zijn weg verder te nemen langs de Achtergaatscheweg ; 
op het einde van dezen weg slaat men rechts een zijweg in en weldra 
staat men voor het Huis Ryswyck. Op de stafkaart wordt dit 
Huis thans nog aangegeven. 

In het jaar 838 wordt er besproken van een curtis dominicata 
in de villa Groessen, die met de Ecclesia dedicata derzelfde plaats 
overgaat (althans wat haar inkomsten betreft) van het kapittel 
van Sint Maarten te Utrecht op een zekeren Graaf Rodgar. Of 
deze curtis dominicata (hof waar een heer woonde) terzelfder 
plaatse zich bevond, als de later als Ryswyck bekende, is onzeker. 
Men is geneigd aan te nemen, dat de curtis gestaan heeft op de 
plaats waar thans "de Hooge Hof" zich bevindt, en dat Ryswyck 
een latere uitgroei hiervan op eenigen afstand is, ~p een plaats 
waar vroeger teenhout (rijshout) groeide. De naam Ryswyck 
immers wordt verklaard, dat een familie een plaats bewoonde, 
waar veel opschietend hout was en wyck is een uitloopende rivier
boezem. Ryswyck is dus een rivierboezem begroeid met opschie
tend hout. De naam Ryswyck treft men dan ook veelal juist op 
dergelijke plaatsen aan o.a. Rees, Calcar, Xanten en ook in ons 
land, -in Gelderland. 

Het goed Ryswyck besloeg oorspronkelijk 37 morgen 237 roeden, 
met de onder Ryswyck ressorteerende grondstukken besloeg het 
in het geheel 63 morgen 132 roeden. , · 

Het is niet zeker of een familie Ryswyck op het adelij k slot ge
woond heeft. Wel komt de naam Ryswyck te Groessen voor, daar 
in de 15e eeuw eèn zekere Lambert van Ryswyck te Groessen het 
kosterschap vervulde, die ook een memorie onderteekend heeft 
met eenige andere heeren en den pastoor van Groessen. En .in het 
begin van de l 7e eeuw werd te Didam de H. Mis in het geheim 
gelezen in de schuur. van een zekeren Johan van Ryswyck. 

In de 15e eeuw wordt het Huis bewoond door de ten Have's 
(Ten Hae/1). Zij hebben met andere leden der Groessensche adel 
deel aan de stichting van de St. Nicolaas-vicarie, en meer naar het 
midden van die eeuw zelfs de nog wekelijks onderhouden Magda
lena-vicarie, waarvan zij de collatie behouden. Hierover vinden 
we in het Kerckenboeck door pastoor Vallick in de 16e eeuw ge
publiceerd, het volgende : 

"Vooreerst over de St. Magdalena-vicarie .... In de eerste soo 
brenght dese fundatie mede, dat die Ten Hae!f die aelste,. die dat 
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huis ende hofstadt bezit tho Ryswyck, soo lange die huysinghe ende 
hofstadt aan den geslachte ende bloed is, soo is deselve collator 
van deser vicarie". 

En als pastoor Vallick schrijft over de goederen, welke op de 
vicariën behooren en waarvan de vicaris moet leven, meldt hij : 
,,Item in den eersten geven Aernt Ten Haeve twee morgen landes, 
op het Loeffensche velt gelegen in 't kerspel van Groessen geheeten, 
die groote ackeT; .... Item noch een hofstede te Loeffen gelegen, 
die benevens Dirrick 't Laers hoffstede legt. Item noch een stuck 
lands omtrent seven hondt dat op die Aa schiet, dat ander eynde 
op den wecht ; dit mach die van Ryswyck bouwden jaarlix voor 
anderhalven alden scilt..' En de diverse vicariën behandelende 
schrijft hij : ,,De eerste fondatores deser vicariën, na inhalt der 
fundatien binnen geweest Joaan ten Haeve etc ..... hebben tot 
desen altaer bewesen alsulke erve als onse voorvaderen tot desen 
altaer gegeven hadden .... noch een · hofstede gelegen toe Ris
wiek; etc ..... 

En vervolgens handelende over de stichting van Sinte Antho
nius-vicary : ,,Item in den jaere Ons Heeren duysent vier hondert 
ende drei en tachtentich de X-dagh Novembris hebben die eer-
entveste Johan ten Haeve e.a ..... gesticht te Groessen in der 
kercken Sinte Anthonius-vicary .... " . 

Het kerckenboeck wordt beeindigd met een memorie van Sinte 
Magdalena-altaer en luidt : ,,Item dese vicarius hoort jaarlicx 
der van ten Haeft haere memorie te balden, nae uytwijzinge der 
fondatien, in der kercken met vigilie ende sielmisse te singen ; 
ende hoort daµ een half malder weyts aen schoon broodt te geven 
den prie'steren met den koster ende cten armen ; hiertoe hoor.t hij 
te geven drie paer schoenen." 

· p. W. TH. RISWICK O.E.S.A. 

onze s1bpQentJ€S 
Naar aanleiding van het artikel "Een en ander over stamboomen' 

van den heer j. Heeren in het laatstverschenen nummer van 
,,Gens Nostra", meenen wij goed te doen op eenige daarin voor-
komende onjuisthèden te wijzen. · 

De schrijver maakt in dit artikel o.a. ook gewag van de bid
prentjes als zijnde belangrijk bij genealogische navorschingen, 
doch maakt hierbij dezelfde fouten, die hij in bijna gelijke bewoor
dingen ook publiceerde in den len jaargang van "Sibbe", op 
pag, 99-tol, Aprilnummer 1941. 

De heer Heeren schrijft namelijk dat de oudste geschreven bid
.prentjes dateeren van omstreeks 1790. Dit nu is in flagranten 
strijd met de werkelijkheid. · 

Het oudst geschreven bidprentje in onze verzameling is dat, 
waarop het gebed ver.zo'cht wordt voor de zielerust van den op 
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21 Juli 1668 als balling te Rees in Kleefsland overleden Stompwijker 
Pastoor Christianus Vermeulen. Verder bezitten wij geschreven 
prentjes van 1685, 1716. 1748 en 1783, terwijl ons nog van derge
lijke prentjes bekend zijn van de jaren 1671, 1674 en 1680. 
. Tot dusver is het prentje van 1668 door een nog ouder exemplaar 
niet naar de tweede plaats verwezen. 

Dat de gedrukte bidprentjes een 30 jaar na "omstreeks 1790" 
in gebruik zijn gekomen, is evenmin juist. 

Gedrukte bidprentjes van vóór 1829, sieren onze verzameling 
(meer dan 200.000 verschillende en naar ruwe schatting een' 
75.000 doubletten) in eenige honderdtallen. · 

Ons oudst gedrukt prentje is eene gravure van C. Galle, waarop 
aan de achterzijde : ,,Bid voor de ziel van Zaliger Margareta 
Elisabeth Ulman, overleeden den 27sten January, 1767 in Am
sterdam". 

In België moet zich een gedrukt prentje van een in 1711 over
leden Mechelschen Aartsbisschop bevinden (Mevr. J. Sterck
Proot in "De Maasbode" van 29 Oct. 1939). Ook zijn ons gedrukte 
exemplaren bekend van 1737, 1753, 1758, 1762 en 1764. Alle 
Amsterdamsche drukken ! 

Volgens onze nauwkeurige onderzoekingen kan Nederland -
nauwer begrensd Amsterdam - als de bakermat van het bid
prentje beschouwd worden ! 

Toen de scherpste punten van het schouten- en schuilkerken
tijdperk wat afgevijld bleken te zijn, werd het bidprentje in zijn 
gedrukten vorm geboren, dat bij een smartvol verscheiden van 
een geliefde doode, de wederopluiking en wederopstanding van 
het Katholicisme, na een kleine twee eeuwen van de meest felle 
onderdrukking, vreugdevol mede mocht helpen inluiden. 

Van Nederland uit zocht het bidprentje z'n weg naar de Zuide
lijke Nederlanden (België), Rijnland en Westfalen. 

Dat de bidprentjes "voor een. goede 70 of 80 jaar nog vrij zeld
zaam" waren - zooals de heer Heeren schrijft - is mogelijk, doch 
onze collectie doet toch wel eenigen twijfel rijzen dienaangaande. 
Wij hebben namelijk ± 25000 ve'rschillende bidprentjes van 
vóór 1875. 

In de toekomst hopen wij een zeer uitgebreide studie de bid
prentjes betreffende aan den drukker te kunnen zenden, doch 
meenen met deze korte uiteenzetting, tevens rechtzetting van 
vele feitelijke onjuistheden, den oorsprong van het genealogisch 
zoo bij uitstek waardevol documentje, het bidprentje, met de 
wapens in de hand, historisch op meer juiste wijze belicht te hebben. 

Rest ons nog te vermelden dat onze verzameling, die in 17 
afdeelingen (Leeken, Echtparen, op een prentje, Pausen, Kardi
nalen, Bisschoppen, Missie-Bisschoppen, Abten en Prelaten, 
Saeculiere ·geestelijkheid, Reguliere geestelijkheid,Diakens en 
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Sub.-Diakens, Zusters, Broeders, Zouaven, 'Merkwaardigheden, 
Kunstenaars en Geleerden, Oorlogsmartelaren (vuurpeleton en 
kampen) en Oorlogsslachtoffers) nog slechts voor ¼ deel op 
alphabet staat, na voorafgaand bericht, voor belangstellenden 
steeds te bezichtigen en te raadplegen is en dat wij voor eventu
eele aanvullingen van dit - ons levenswerk, steeds de meest 
mogelijke ambitie hebben. 
Amsterdam. St. Luciënsteeg 22 LEO J BISTERBOSCH 

zonb€nl1nq€ nam€n 
Als men veel in genealogie werkt, treft men wel eens namen aan, 

waarover men, ondanks alle ervaring perplex staat. Twee voor
beelden heb ik, die ondanks alle pogingen tot onderkenning van 
oorsprong mij een raadsel bleven. Maar wellicht weet een onzer 
lezers raad, die zelfs de LeidscheWalenboekerij met hare uitgebreide 
verzamelingen, niet verschaffen kon, al lijken beide wel aan 
gewe?en voor een onderzoek aldaar. 

De eerste is Dernison, naam in Kennemerland nog veel voor
komend in het begin dezer eeuwe en vroeger. 

In Overveen, nog een e_envoudig dorp in de l 9e eeuw, waren 
buiten de bewoners der landgoederen, zeer weinig notabelen aan
wezig. De vrouwen der ingezetenen heetten Vrouw Tweehuizen, 
van Velsen, enz. De kinderen waren· alom bij hunne voornamen 
bekend. Des te opvallender was het toen reeds voor mij, dat eene 
eerzame huisnaaister, die ook wel voor kleine opdrachten van 
verstelwerk bij mijne moeder kwam, steeds werd betiteld, als 
,,juff_rouw" Dernison, hetgeen zeker moest duiden op betere , 
afkomst. 

Haar broeder evenwel, Albert D., eigenaar van den nederigen 
Bacchustempel, waar thans Hotel Rozendaal staat, werd nooit 
Meneer genoemd, doch altoos Appie Snotkop·. Ik vraag mij af, 
waren het soms Schotten ? 

Dan had men in Haarlem aan de school vau den Heer Hubregtse 
in de Wilhelminastraat, rond 1890 eenen hoofdonderwijzer, ge
naamd Merhotein, waarvan de Haarlemmers Merwetein maakten. 
Meermalen dacht ik aan eene fransche afkomst en verbastering 
van mère hautaine, doch bij de Walen zoekt men vergeefs. 
Ook dacht ik aan het fransche soldatenliedje uit den Spaanschen 
successie oorlog : Malbrouc s'enva'ten guerre Merotin, Merotin, . 
Merotere, enz. 

Later trof ik dien naam nimmer meer aan. 
Weet ook iemand in deze verklaring en oorsprong van deze 

zeker niet-Nederlandsche namen ? 
Hij zegge het en hebbe dank. , BIJLEVELD. 
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meoeoeet,nc;en· van 
B€StUUR en R€Oact1e' 

ouoe nummeas maahöstao srnse 
Verscheidene malen hebben lèden onze bemiddeling verzocht 

·bij het 'ruilen, koopen en verkoopen van oude nummers van het 
maandblad Sibbe. Om deze kwestie zoo snel en doeltreffend 
mogelijk op te lossen hebben wij besloten een uitwisselactie in het 
leyen te roepen. Daarom hebben wij _het volgende verzoek : 

Alle leden, welke oude nummers van Sibbe willen koopen, 
verkoopen of ruilen worden verzocht dit mede te deelen aan het· 
Secretariaat, onder opgave van de dubbele en ontbrekende 
nummers. 

Deze opgaven zullen tot 31 Aug. a.s. worden ingewacht, zoodat 
de leden ruimschoots gelegenheid hebben ons te berichten. 

· 1 Na deze datum zal de ruil, resp. 'koop en verkoop door o_ns in 
behandeling genomen worden. 

Men wordt beleefd verzocht een postzegel voor antwoord in 
te sluiten. · 

De Heer J. J. Polderman te Oud Leusden A. 8 post Amersfoort 
geeft gratis inlichtingen over Zuid Beverlandsche geslachten, 
behalve de stad Goes, uit de 17, 18 en eerste helft van de 19e eeuw. 

Gelieve gefrankeerde enveloppe bij te voegen voor het antwoord. 

"Leden die inlichtingen wenschen uit Schieland vanaf 1659 tot 
1812 kunnen zich wenden tot den Heet C. C. J. Lans, Loosdl!insche
weg 973a, Den Haag, welke na opgave van zo volledig mogelijke 
gegevens en onder insluiting van een postzegel voor antwoord, 
U gaarne van dienst is." 

"Wordt verzocht om allerlei gegevens van geheel Nederland 
over het geslacht : Lans". 
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VRa(j€0RUBRl€k 
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek 

is vastgeloopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding 
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied. · · ' 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het correspondentie-adres 
der N. G. V., Riouwstraat 100, Amsterdam•O 

Johannes Verheul, schooJmeester te Herkingen, is overleden te 
Melissant 13 Dec. 1825. In de overlijdensacte zijn niet de namen 
van zijn ouders vermeld, hij zou in 1772 te Sint Maartensdijk zijn 
geboren. Zijn doop is te Sint Maartensdijk niet te vinden, had 
misschien in een omliggende gemeente plaats. Hij trouwde om
streeks 1796_ met Pietertje V_eth uit Papendrecht, wier kwartieren 
bekend zijn. Gevraagd worden trouwdatum en kwartieren van 
Johannes. Verheul. J. L. Braber, Ring D 63, Dreischor (Z.) 

Gegevens gevraagd betr. gesl. Harthoorn, ook recente geg. 
Contact gezocht,met personen van die naam,-of met hen, die zich 
ervoor interesseeren. P. A. Harthoorn, Sumatraplantsoen 76, 

1 
Amsterdam-_ü. 

Gevraagd ouders van Jan· Gijbers, geb. te Ede, gest. te Lunteren 
30/7/1810. Hij huwde 4/11/1777 te Wageningen met Alide Peper
kamp, geb. Andelst, gest. 27/12/1809 te Wageningen. Beiden waren 
Gerefomeerd. J. H. Bekouw, Heerengracht 124-128, Amsterdam. 

Everdine van aaien, geb. 3/10/1756 te Alkmaar, was een dochter 
van jan van Galen, van Alkmaar en.Anna Massingh, van Alkmaar. 

Gevraagd wordt hun geboorte- en sterfdata en datum· en plaats 
van huwelijk. J. H. Bekouw, Heerengracht 124-128, Amsterdam. 

Hermanus Wensing, geb. te Dinxperlo, overleden te Den Haag 
7/5/1779. Hij was Katholiek. Wie waren zijn ouders. 
· R_einier Buene (of Bueno), geb. te Nijmegen (R.K. ?). Hij huwde 
20/2/1766 te 's-Gravenhage met Elisabeth Schellens. J. H. Bekouw, 
Heeren'gracht 124-128, Amsterdam. 

Gegevens gevraagd omtrent de volgende geslachten : Zwolstra, 
Borger, Weidijk, Kuiper, Deil, Tibery, Pletting, van Ooyen, Schuit, 
Dikslage, Metselaar, van Orden, Valk, Molenaar, Bongaardt, 
Boogaard, Hoe/nagel. M. T. v. d. Molen, Berkelschelaan 5a, Rot
terdam. N. 

Gaarne gegevens, hoe klein dan ook, over de volgende familie's : _ 
van de(r) Flier, Ker(c)khoven, van Marle, van Noppen. A. van Marle, 
Okeghemstraat 6 11, Amsterdam. 
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Gaarne alle gegevens omtrent het geslacht Draeck, Draek 
Draak, Draaks of Draax in geheel Nederland ; en van het geslacht 
Gardijn welk tusschen 1700 en 1800 zijn naam wijzigt in Du Gardijn 
uitsluitend uit de provincie Noordholland, te zenden aan J. Draak, 
Nieuwendammerdijk 401, Nieuwendam. 

Alle voorkomende gegevens gevraagd over het geslacht en naam 
Markestein ook van Merkestijn. Kan iemand mij de plaats mede
deelen van het huwelijk van Dirk Dirksz. van Merkenstein met 
Zeligje Versluys, die 13/8/1719 het leven schonk aan Pieter van 
Merkenstijn te Meerkerk. 

± 1900 heeft zich ook iemand geïnteresseerd voor het geslacht 
Markesteijn. Bezitten de nakomelingen een geslachtslijst ? 

J. D. Markestein, Groeneveld 23, Rotterdam (Z.) · 

.Hendrik Johanneszoon van Selms (bij zijn huwelijk genaamd 
Salms) huwt als j.m. afkomstig van Ijsselstein te Haaften, 9 Oc
tober 1701, Isabella van Hulsbergen. Tusschen 1670 en 1676 werd 
te Ijsselstein meerdere malen een Hendrik zoon van Johannes (Jan) 
gedoopt, zonder vermelding der geslachtnaam. Is een van deze 
dopelingen met voornoemde Hendrik van Selms identiek ? 

Bestaat er verwantschap tusschen hem en het in de l 8e eeuw 
. in meerdere plaatsen van Utrecht (Zeist, Ijsselstein, Driebergen) 

verspreide geslacht van Selm, waarvan de stamvader is Steven 
van Selm, in de eerste helft der l 7e eeuw woonachtig te Zeist, 
en/of het gelijknamige geslacht in de l 8e eeuw gevestigd in de 
Bommelerwaard en de Langstraat ? 

Voornoemde Isabella van Hulsbergen hertrouwde na het over
lijden van haar man met Daniel_ Innes te-Zalt Bommel 17 April 
1721. Zij was gedoopt te Meteren 30 Maart 1679 als dochter van 
Ltnt. Johannes v.H. en Heylwich van Meurs. Omstreeks 1725 heeft 
zij ipet haar tweede man Zalt Bommel verlaten. Gevraagd worden 
verdere biographische gegevens betreffende dit echtpaar. K. H. L. 
van Selms, Silvolde Gld. 

Johannes Bins, geboortedatum niet bekend, beurtschipper 
Amsterdam-Venlo in 1830 (bij het huwelijk van z'n zoon) woonde 
hij te Amsterdam : overlijden in de registers. van den Burgelijken 
Stand niet bekend en zijn vrouw Wilhelmina Bruyst (Bruist) 
op 7 Februari 1832 ambtshalve afgevoerd naar Schiedam als 
weduwe van Biens van beroep Schipperesse, wonende aan boord ; 
worden van beide personen gegevens gevraagd van de ouders. 
· Van z'n zoon-Petrus Bins, geb. 28/1/1808 te Schiedam (R.K.) is 
niets te vinden. Deze overleed te Amsterdam op 26 April 1875 
en is 27 Juli 1830 te Amsterdam gehuwd met Aletta Catharina 
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Heukenfeld, geb. 2 April 1808 te Amsterdam· en overleden te 
Amsterdam op 13_ Januari 1890. 

Z'n kleinzoon was Franciscus Johannes Gerardus Bins, geb. 
15 Januari 1835 te Amsterdam, aldaar overleden op 25 Mei 1900, 
is op 5 Juli 1866 te Amsterdam gehuwd met Maria Anna-Schilling, 
geb. 20 Juli 1848 en aldaar overleden op 12 Juli 1887. 

Gaarne worden gegevens ingewacht bij : A. B. Wesselo, Leidsche
weg 60, Voor~choten., 

Wie kan mij nadere gegevens verstr~kken over de herkomst 
en ouders van Jan Evertse Boerhout, geb. omstreeks 1725, geb.
plaats onbekend, van beroep bakker en in 1768 en daarna schepen 
te Hilversum. Hij trouwde te Hilversum in 1749 met Petronella 
ten Bosch, geb. te Amersfoort, weduwe van Teunis Kt euning te 
Hilversum. Hij trouwde voor de 2e maal te Hilversum 20-401771 
met Sara Huijgen j.d. van Amersfoort, wonend te Hilversum. 
Rechterlijke en kerkregisters van Hilversum zijn in 1766 verbrand. 
Komt de naam Boerhout omstreeks dien tijd nog in andere plaatsen 
voor dan in Hilversum ? C. Roodenburg, v. Eèdenstraat 9, Hé,larlem. 

F. van Hoogstraten, ,,Het Hof", Hengelo (Gld.), zoekt de volgende 
gegevens: 
Bloemen. Ouders en verdere ascendenten en personalia van Hendrika 

. Bloemen, geb. 25 Aug. 1811 te A'dam (t Utr. 1811), dr. v. Dirk BI. 
-en Maria v. 't Laar. 
v.d. Ven. Idem van Margaretha v. de Ven, geb. A'dam 14 Dec. 1642, 
t (niet te A'd.) 18-12-1693, dr. van Justus v.d. V. en Catha. v. 
der Heerden. 

v. d. Vogt. Idem van Jan v. der Vogt, geb. A'dam 1708/9, t voor 
1769, en o. t. A'd. 23 Apr. 1739 Aaltje Boon (bekend); bun zoon 
Jan v.d. V. ook in 19-2-1744 ent A'd. 10-3-1832. 
Klinkersteen. Idem van Andries Klinkersteen, geb. A'dam 1695. 

v.d. Voort. Idem van Margaretha Catha. v. der Voort, geb. A'd. 
26-12-1786,t id. 24-9-1822, dr. van Anthony Francois v.d. V. en 
Marga. Catha. Angelkot. 29 x A'd. 19 Aug. 1804 Willem Willink 
Willemzn, bankier A'd., voorkomend in Deel feklel butle XXIII, 
maar zonder verdere bijzonderh. , 
Gildemeester. Idem van Charlotte Clarissa Gildemeester, geb. A'dam 
16-3-1793 (X Hrl. 1813 Mr. Martin A. Beels), dr. van Hendrik 
Daniel G. x Catha. Elis. Draveman. 

Haakman. Idem van Cornelia Maria Haakman. geb, A'dam 29 
Mrt. 1787 (x A'd. 12-5-1807) Willem H. Warnsinck, bekend, dr. 
van Isaac Haakman en Helena Adriana Stijger. 

Nonhebel en v. der Berg. Personalia en ascendenten v. Ds. Johannes 
A~raham Christoffel Nonhebel x ..... Joanna Catha. Agatha 
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v. der Burg, wier zoon Ds. Joannes PetrUs Nonhebel predt. is te 
Vaassen, Middelb. en Dordt 1839-'83. 

v. Stockum. Ouders·, ascend. · en personalia van Cornelia Maartina 
v. Stockum, geb. (d: Haag?) ..... 1823, td. Haag, _14 Aug. 18? 
moet voorkomen in N. Patr. 1931/32, 't eenige ex. dat ik mis v.d. 
heele serie. 

le Sentre. Personalia en ouders van Maria ie Sentre (le x met 
Cornelis Trip Lucaszn. t 1764 ; 2e x Jan v.d. Toll Pieterszn. burg. 
v. A'd. Een zoon Lucas Trip wordt in 1720 geboren. 
Boon. Idem van Catha. Boon t 1782, x Monnikendam 7 Jun. 1744 
met Mr. Hubertus Gerardus Nahuys, burgr. A'dam (1725-1771). 

Kan iemat;1d mij helpen aan gegevens inzake de families Lucourd 
(Lucau, Lucov) en Schraap (Scraap) ? 

Alle gegevens zijn welkom. W. Muusse, Brusselsestraat 35, 
Maastricht. 

- ' 
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