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Jodenbreestraat 68 - Amsterdam 



l 
l.s. 

Onze getrouwe lezers vinden in dit nummer een belangrijke 
bijdrage van de hand van den Heer C. Postma, adjunct-commies 
bij het Gemeente-Archief te Rotterdam, over echtscheidingen uit
gesproken door het "College van de Weth" te Rotterdam, 2 Jan. 
1725~30 Dec. 1747. 

Deze bijdrage gaat vooraf aan een veel belangrijkere, die wij het 
voornemen hebben in onze volgende jaargang te publiceeren ; 
de Heer Postma heeft ons n:l. toegezegd de copie van het Poorter
boek van Rotterdam, waarvan reeds nu een gedeelte in ons bezit 
is ea dat wij in den loop van het volgende jaar zullen opnemen, 
met dien verstande, dat het geheele Poorterboek in één jaargang 
zal voorkomen. 

Bovendien heeft de Heer Postma zich bereid verklaard op het 
geheel een klapper te maken. 

Door deze publicatie zal ons tijdschrift aanmerkelijk aan belang
rijkheid winnen en wij verwachten voor het volgend vereenigingsjaar 
een aanwas van nieuwe leden, die zich het bezit van deze Rotter
damsche Archivalia niet zullen willen laten ontgaan. 

Bij voorbaat danken wij den Heer Postma voor zijn belangstelling 
in eins werk en voor zijn bereidwilligheid tot een zoo groote bijdrage. 

In verband met de eerstgenoemde publicatie moest de boek- en 
tijdschriftenbeoordeeling tot een volgend nummer bewaard blijven. 

Wij vestigen de aandacht der leden op de hierna volgende be
stuursmededeeling betreffende de Rondwandeling door Amsterdam, 
georganiseerd in medewerking met de Redactie van het Maandblad 
,,Hobby". 

Ten slotte vermeldt ondergeteekende, dat, tot nadere aankondi
ging, zijn voorloopig adres is : 

. Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C. 

Amsterdam, Augustus 1947. W. D. H. ROSIER. 
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Afbeelding van de tabaksdoos door Stadhouder 
Willem V ten. geschenke gegeven aan Gabriël Jacobsz 
van der Kooy (VIII G) 



4€SL\Chtsl1Jst van b€R kooy 
(slot) 

Vlllg. Gabriël Jacobsz. van der K.ooij, zoon van Vlli, ged. 2 Febr. 
1731 te Delft n.k., begr. 10 Febr. 1802 te Delft n.k., bouwman, geh. 
16 Apr. 1758 te Pijnacker met Hester Jacobsdr. van der Kooij, ged. 
25 Juli 1729 te Pijnacker, dochter van Vllf. 

Kinderen: 
1. Elizabeth, ged. 25 Mrt. 1759 op 't Woud, over!. 26 Mrt. 

1816 te Hof van Delft, I geh. 21 Mei 1780 op 't Woud met 
Jacob Paulusz. van der Kooij, zie VIIIe, II geh. 7 Apr. 1793 
te Delft met Jan jacobsz. van Leeuwen ; · 

2. Inge/je, ged. 16 Mrt. 1760 op 't Woud, over!. 26 Oct. 1796 te 
Cool, geh. 29 Apr. 1781 op 't Woud met Simon Gerritsz. 
van der Velde ; 

3. Jacob, volgt onder IXi; . · 
4. Anna, ged. 18 Nov. 1763 op 't Woud, ondertrouwde 30 Mrt. 

1787 op 't Woud met Quirinus Blanke; 
5. }aapje, ged. 24 Nov. 1765 op 't Woud ; 
6. Jacob, ged. 8 Dec. 1770 op 't Woud. 
Vlllh. Johannes Jaco_bsz. van der Kooij, zoon van Vlli, ged. 

6 Jan. 1732 te Delft, over!. 12 Mrt. 1814 te Schipluiden, bouwman 
te Schipluiden, geh. 11 Apr. 1761 te Vlaardingen met Crijna Maan, 
ged. 30 Mei 1734 te Vlaardingen, over!. 8 Jan. 1793 te Schipluiden. 

Kinderen: 
1. Jacob, volgt oncler IXj ; 
2. Pietertje, ged. 27 Jan. 1765 te Schipluiden ; 
3. Jacobus, ged. 15 Jan. 1769 te Schipluiden ; 
4. Cornelis, ged. 1 Juli 1770 te Schipluiden. 
Vllli. Cornelis ljsbrandtsz. van der Kooij, zoon van Vlij, geh. 

13 Mei 1753 te Vlaardingen met Maria Crijnsdr. Gogh. 
Kinderen: 

1. ljsbrant, geel. 6 Mrt. 1754 te Vlaardingen ; 
2. Klaas, volgt onder IXk. 
Vlllj. Dirk Arijensz. van der Kooij, zoon van Vllk, ged. 17 Juli 

1738 te Delft n.k., bouwman onder Vrijenban, geh. 7 Mei 1780 te· 
Delft met Meijnsje van der Kooij, ged. 18 Jan. 1758 te Vlaardingen, 
dochter van VIIIc. 

Kinderen: 
1. Arij, ged. 12 Dec. 1780 te Delft o.k. ; , 
2. Pieter, volgt onder IX 1 ; 
3. Jacob, ged. 22 Juli 1783 te Delft o.k. ; 
4. Jacoba, ged. 2 Gebr. 1785 te Delft n.k., geh. met Hendrik 

Jansz. van den Bergh ; 
5. Klaasijna, ged. 18 Jan. 1787 te Delft n.k. ; 
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6. Trijntje, ged. 15 Mrt. 1789 te Delft n.k., geh. 30 Apr. 1823 tfl 
Vrijenban met Fulps Lugtigheid, geb. 1795 te Schipluiden ; 

7. Pleun, ged. 13 Jan. 1791 te Delft n.k.; 
8. Antje, ged. 15 Juni 1794 te Delft n.k. 
VIIIk. Jakob Arijensz. van der J(ooij, zoon van Vllk, ged. 26 Oct. 

1724 te Delft n.k., geh. met Elisabeth van Noordt. 
Kinderen: 

1. Arij, ged. 12 Juni 1770 te Delft n.k. ; 
2. Dirk, volgt onder !Xm. 
VIII 1. Pieter Arijensz. van der J(ooij, zoon van Vllk, ged. 26 Jan. 

1744 te Delft n.k., overl. voor 1811, geh. 23 Apr. 1780 te Delft met 
}aapje Gerritsdr. van Schie, geb. 22 Apr. 1752 te Akkersdijk, over!. 
5 Nov. 1829 te Pijnacker. 

Kinderen: 
1. Anna, ged. 17 Juni 1792 te Delft n.k., geh. met Matthijs 

Nicolaasz. Olieman ; 
2. Gerrit, volgt onder !Xn. 
!Xa. Job Abrahamsz. van der J(ooij, zoon van Vila, ged. 27 Juni 

1736 te Delfshaven, geh. met Johanna Egberts. 
Kinderen: 

1. Filepiena, ged. 27 Mei 1770 te Rotterdam ; 
2. Abram, ged. 26 Mrt. 1772 te Rotterdam; 
3. Johannes Wilhelm, volgt onder Xa. 
!Xb. Jan Abrahamsz. van der J(ooij, zoon van VIiia, ged. 25 Dec. 

1737 te Delfshaven, geh. 3 Mei 1767 te Delft n.k. met Cornelia 
van der Lee, ged. 28 Apr. 1743 te Delft o.k., over!. 24 Juli 1823 te 
Delfshaven. 

Kinderen: 
1. Maria, ged. 19 Febr. 1768 te Delfshaven, over!. 10 Mrt. 1841 

te Rotterdam, I geh. met Pieter van Leeuwen, II geh. 8 Juli 
1792 te Rotterdam met Gerrit Herfst ; 

2. Cornelis, vqlgt onder Xb ; . 
3. Abraham job, ged. 5 Febr. 1755 te Delfshaven ; 
4. Johannes, ged. 26 Aug. 1778 te Delfshaven. 
IXc. Cornelis Abrahamsz. van der J(ooij, zoon van VIiia, ged. 

22 Apr. 1742 te Delfshaven, over!. voor 1780, geh. met Maria van 
Cal, welke hertrouwde op 7 Mei 1780 te Delft met Cornelis Hoogen
dam. 

Kinderen: 
1. Abram Job, ged. 22 Jan. 1769 te Delfshaven. 
IXd. Jacob Pietersz. van der J(ooij, zoon van Vlllc, ged. 22 Jan. 

1764 te Vlaardingen, over!. voor 1825, bouwman onder Abtsregt, 
later aan de Rotterdamsche weg, geh. 25 Apr. 1790 te Delft met 
Aagje van der Brugge. 

Kinderen: 
1. Pieter, volgt onder Xc ; 
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2. Willem, ged. 12 Febr. 1792 te Delft n.k. ; 
3. Cornelis, geb. 21 Mei 1793, ged. 26 Mei 1793 te Delft n.k. ; 
4. Marija, geb. 23 Nov. 1794, ged. 30 Nov. 1794 te Delft n.k. ; 
5. Jacoba, geb. 1 Mrt. 1796, ged. 6 Mrt. 1796 te Delft n.k., 

geh. 8 Mei 1825 te Vrijenban met Johannis Meijer, geb. 1796 
te Delft; 

6. Jan, geb. 15 Dec. 1797, ged. 31 De_c. 1797 te Delft n.k. 
IXe. Paulus Jacobsz. van der KooiJ, zoon van VIIIe, ged. 24 Mei 

1781 te Delft, over!. 21 Qct. 1819 te Hof van Delft, geh. met Maria 
Ouweleen, ged. 14 Febr. 1781 te Overschie, over!. 14 Sept. 1838 te 
Hof van Delft. 

Kinderen: 
1. Elizabeth, ged. 22 Sept. 1808 te Overschie, geh. met Dirk 

Rodenburg; 
2. Cornelia, geb. 6 Febr. 1810 te Hof van Delft, geh. 10 Dec. 

1834 te Overschie met Louwrens van Mastrigt, geb. 1808 te 
Charlois; · 

3. Jacob, volgt onder Xd ; 
4. Pieter, volgt onder Xe. 
IXf. Simon Ridderusz. van der Kooij, zoon van VIIIf, ged. 27 Mei 

1753 op 't Woud (volgens aanteekening in doopboek te Schipluiden), 
over!. 22 Febr. 1841 te Vlaardingen, geh. met Trijntje Poot, geb. 1759 
te Zouteveen, over!. 9 Aug: 1836 te Vla:1rdingen. 

Kinderen: 
1. Jacob, volgt onder Xf; 
2. Jacobus, volgt onder Xg; 
3. Arie, volgt onder Xh ; 
4. Pieter, volgt onder Xi. 

IXg. Arij Ridderusz. van der Kooij, zoon van VIIIf, ged. 7 Apr. 1759 
te Schipluiden, geh. 24 Apr. 1785 op 't Woud met Adriana Arentsdr. 
van den Berg, geb. op 't Woud. 

Kinderen: 
1. Maria, ged. 22 Dec. 1793 te Delft n.k. ; 
2. Leendert, ged. 6 Mrt. 1796 te Delft n.k. ; 
3. Simon, ged. 28 Oct. 1798 te Delft n.k. ; 
4. Adriana, ged. 30 Mrt. 1800 te Delft n.k. 
IXh. Cornelis Ridderusz. van der Kooij, zoon van VIIlf, ged. 

30 Jan. 1763 te Schipluiden, geh. met Lena van Es. 
Kinderen: · 

1. Ridderus, ged. 13 Mei 1798 te Vlaardingen; 
2. Anna, ged. 12 jan. 1800 te Vlaardingen ; 
3. Ridderus, ged. 25 Mei 1801 te Vlaardingen; 
4. Jan, ged. 24 Apr. 180"3 te Vlaardingen; 
5. Geertrui}, ged. 3 Nov. 1805 te Vlaardingen; 
6. Geertrui}, ged. 15 Ml,'i 1808 te Vlaardingen; 
7. Jannetje, ged. 27 Jan. 1811 te Vlaardingen. 
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IXi. Jacob Gabriëlsz. van der Kooij, zoon van VIIIg, ged. 8 Aug. 
1762 op 't Woud, bouwman, woonde op de groote welgelegen boeren
woning, bekend onder den naam de hofwoning, ten Noordwesten 
van de Kerk van 't Woud (Zie Stads- en Dorpsbeschrijver), geh. 
25 Apr. 1784 te Maasland met Neeltje Philipsdr. Kwalm, ged. 7 Juni 
1761 te Maasland. · 

Kinderen: 
I. Gabriël, ged. 17 Oct. 1785 op 't Woud ; 
2. Anna, ged. 24 Nov. 1786 op 't Woud, over!. .14 Juni 1810 

te Overschie, geh. 1 Mei 1808 op 't Woud met Paulus Simonsz. 
van den Berg ; 

3. Philippus, ged. 22 Oct. 1787 op 't Woud; 
4. Philippus, ged. 13 Nov. 1788 op 't Woud; 
5. Arij, ged. 28 Juli 17_90 op 't Woud ; 
6. Jacob, volgt onder Xj ; 
7. Hester, ged. 29 Nov. 1792 op 't Woud. 
IXj. Jacob Johannesz. van der Kooij, zoon van Vlllh, geb. 22 Jan. 

1764 te St. Maartensregt, ged. 12 Febr. 1764 te Schipluiden, over!. 
24 Jan. 1835 te Schipluiden, geh. 6 Mei 1787 te Maasland met Cor
nelia Philipsdr. Qualm, ged. 10 Juli 1763 te Maasland. 

Kinderen: 
1. Cornelis, volgt onder Xk ; 
2. Krijna, geh. met Willem van den · Berg ; 
3. Philippus, volgt onder X 1 ; 
4. Simon, volgt onder Xm. 
IXk. Klaas Cornelisz. van der Kooij, zoon van Vllli, ged. 1 Aug. 

1762 te Vlaardingen, over!. 4 Febr. 1800 te Vlaardingen, geh. 11 Apr. 
1788 te Vlaardingen met Maartje Jacobsdr. va,i den Berg. 

Kinderen: 
1. Maria, ged. 5 Oct. 1788 te Vlaardingen ; 
2. Jacob, ged. 22 Aug. 1790 te Vlaardingen ; 
3. Cornelis, ged. 19 Aug. 1792 te Vlaardingen. 
IX I. Pieter Dirksz. van der Kooij, zoom van VIIIj, ged. 11 Jan. 

1782 te Delft o.k., geh. 30 A0r. 1823 te Vrijenban met }aapje van 
der Kooij, ged. 24 Dec. 1797 te Delft n.k., dochter van IXm. 

IXm. Dirk Jacobsz. van der Kooij, zoon van VIIIk, ged. 23 Febr. 
1772 te Delft m.k.; watermolenaar, I geh. Oct. 1793 (aanget. 12 Oct. 
1793 te Delft) met Geertje Cornelisdr. Vellekoop, Il geh. 25 Sept. 1822 
te Hof van Delft met Cornelia Hogervorst, geb. 1780 te Berkel, wede. 
van Gebriël de Ridder. 

Kinderen: 
1. }aapje, geb. 22 Oct. 1794 te Hof van Delft ; 
2. Cornelis, volgt onder Xn ; 
3. Jaapie, geb. 16 Dec. 1797 te Hof van Delft, geh. met Pieter 

van der Kooij, zie IX I ; 
4. Elisabeth, geb. 14 Aug. 1800 te Hof van Delft; 
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5. Jacob, volgt onder Xo ; 
6. Jannetje, geb. 20 Aug. 180ote Vrijenban. 
IXo. Gerrit Pietersz. van der Kooij, zoon va1_1 VIII 1, geb. 23 Oct. 

1794 te Hof van Delft, ged. 2 Nov. 1794 te Delft n.k., over!. 19 Sept. 
1853 te Pijnacker, landbouwer en visscher, geh. met Susanna 
Neeleman, geb. 14 Jan. 1799 te Berkel, overl. 11 Dec. 1857 te 
Pijnacker. 

Kinderen: 
1. Pieter, geb. 1824 te Pijnacker ; 
2. Een dochter, geb. te Pijnacker, geh. te Pijnacker met Cornelis 

Weerheim, geb. 1824; 
3. Een dochter, geb. te Pijnacker, geh. te Pijnacker met Cornelis 

de Graaf, geb. 1824; 
4. Gerrit, volgt onder Xp ; 
5. Willem, volgt onder Xq. 
Xa. Johannes Wilhelmus Jobsz. van der Kooij, zoon van IXa, 

ged. 20 Mrt. 1774 te Rotterdam, geh. 3 Mei 1799 te Cool met Hendrika 
van Dam, geb. te Gouda. 

Kinderen: 
1. Job, geb. 21 Mrt. 1802 te Rotterdam ; { te Rotterdam 
2. Anna, geb. 29 Juni 1804 te Rotterdam; Roomsch Katho-
3. Job, geb. 27 Jan. 1810 te Rotterdam. Iiek gedoopt. 
Xb. Cornelis Jansz. van der Kooij, zoon van IXb, ged. 19 Febr. 

1772 te Delfshaven, over!. 5 Mrt. 1806 te Delfshaven, geh. met 
Adriana van Dij!<. 

Kinderen: 
1. Jan, geb. 22 Aug. 1792, ged. 26 Aug. 1792 te Delfshaven ; 
2. Cornelia, geb. 27 Oct. 1793, ged. 30 Oct. 1793 te Delfshaven ; 
3. Abram job, geb. 6 Mei 1795, ged. 10 Mei 1795 te Delfshaven; 
4. Catriena Maria, geb. 3 Nov. 1796, ged. 13 Nov. 1796 te Delfs-

haven; 
5. Pieternella, geb. 5 Juni 1799, ged. 16 Juni 1799 te Delfshaven. 
6. Adriana Wilhelmina, geb. 23 Juni 1802 te Delfshaven. 
Xc, Pieter jacobsz. van der Kooij, zoon van IXd, ged. 13 Jan. 

1791 te Delft n.k., over!. 23 Mei 1861 te Rotterdam, geh. 8 Nov. 1815 
te Maasland met Pietertje Bree, ged. 21 Mrt. 1790 te Kethel, over). 
28 Sept. 1859 te Rotterdam. 

Kinderen: 
1. Aagje, geb. 1 Febr. 1816 te Maasland; 
2. Mijntje, geb. 11 Mei 1818 te Rotterdam; 
3. Jacob, geb. 20 Juli 1821 53 Rotterdam; 
4. Aagtje, geb. 26 Apr. 1824 te Rotterdam; 
5. Pieter, geb. 7 Aug. 1826 te Rotterdam; 
6. Willem, geb. 12 Mei 1833 te Rotterdam. 
Xd. Jacob Paulusz. van der Kooij, zoon van IXe, geb. 28 Sept. 

1811 te Hof van Delft, over!. 12 Dec. 1869 te Vrijenban, veehouder, 
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geh. 24 Apr. 1836 te Kethel met Alida van der Enden, geb. 5 Aug. 
1815 te Kethel, over!. 14 Jan. 1g59 te Vrijenban. 

Kinderen : --
1. Maria, geb. 6 Aug. 1838 te Akkersdijk, 1838 te Akkersdijk ; 
2. Maria, geb. 16 Oct. 1839 te Akkersdijk ; · 
3. Elizabeth, geb. 24 Dec. 1840 te Akkersdijk ; 
4. Daniël, geb. 23 Dec. 1841 te Akkersdijk; 
5. Elizabeth, geb. 11 Juni 1843 te Akkersdijk; 
6. Paulus, geb. 18 Sept. 1844 te Akkersdijk ; 
7. Jacob, geb. 14 Dec. 1845 te Akkersdijk. 
8. Dirk, geb. 16 Mrt. 1847 te Akkersdijk ; 
9. Mensje, geb. 13 Apr. 1849 te Akkersdijk; 

10. Marinus, geb. 9 Mei 1850 te Akkersdijk ; 
1 I. Alida, geb. 12 Oct. 1851 te AkkPrsdijk ; 
12. Cornelia, geb. 16 Febr. 1853 te Akkersdijk ; 

XÓ': Pieter Paulusz. van der Kooij, zoon van IXe, geb. 11 Febr. 
1813 te Hof van Delft, veehouder, geh. met Johanna Klapwijk, geb. 
23 Sept. 1816 te Rijswijk Z.H. 

Kinderen: 
1. Paulus, geb. 17 Nov. 1840 te Hof van Delft ; 
2. Maria, geb. 22 Febr. 1843 te Hof van Delft; 
3. Abraham, geb. 22 Febr. 1843 te Hof van Delft; 
4. Pieter, geb. 15 Jun. 1844 te Hof van Delft; 
5. Catharina, geb. 7 Jan. 1846 te Hof van Delft; 
6. Marinus, geb. 6 Aug. 1847 te Hof van Delft; 
7. Jacobus, geb. 29 Aug. 1849 te Hof van Delft; 
8. Jacob, geb. 7 Juni 1850 te Hof van Delft; 
9. Hendrik, geb. 7 Jun. 1850 te Hof van Delft; 

10. Elizabeth, geb. 11 Juli 1852 te Hof van Delft. 
Xf. Jacob Simonsz. van der Kooij, zoon van IXf, geb. 1790 te 

Vlaardingen, overl. 28 Sept. 1831 te Vlaardingen, geh. met Antje 
Lee/lang, geb. 1794 te Vlaardinger-Ambacht, overl. 26 Sept. 1870 te 
Vlaardingen. 

Kinderen: 
l. Simon, geb. 13 Aug. 1823 te Voorburg; 
2. Arie, geb. 1825 te Voorburg. 
Xg. Jacobus Simonsz. van der Kooij, zoon van IXf, geb. 17 Oct. 

1793 te Vlaardinger-Ambacht, geh. 3 Mei 1828 te Maasland met 
Maartje van der Spek, geb. 17 Febr. 1788 te Maasland. 

Kinderen: 
1. Simon, geb. 1 Aug. 1830 te Maasland. 
Xh. Arie Simonsz. van der Kooij, zoon van IXf, geb. 2 Sept. 1796 

te Vlaardingen, overl. 11 Dec. 1877 te Vlaardinger-Ambacht, geh. 
14 Mei 1823 te Vlaardinger-Ambacht met Neeltje Moerman, geb. 
16 Nov 1797 te Vlaardingen, over!. 10 Dec. 1844 te Vlaardinger
Ambacht, wede. van Jacob Stigter. 
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Kinderen: 
1. Dirkje, geb. 19 Juli 1827 te Vlaardinger-Ambacht; 
2. Simon, geb. 7 Nov. 1829 te Vlaardinger-Ambacht ; 
3. Jacob, geb. 7 Aug. 1832 te Vlaardinger-Ambacht; 
4. Arie, geb. 13 Oct. 1835 te Vlaardinger-Ambacht; 
5. Nicolaas, geb. 8 Mrt. 1837 te Vlaardinger-Ambacht; 
6.. Martinus, geb. 11 Sept. 1838 te Vlaardinger-Ambacht ; 
7. Trijntje, geb. 25 Sept. 1841 te Vlaardinger-Ambacht; 
8. Neeltje, geb. 12 Juli 1843 te Vlaardinger-Ambacht. 
Xi. Pieter Simonsz. van der Kooi}, zoon van !Xf, geb. 12 Juni 

1798 te Vlaardingen, geh. 29 Febr. 1827 te Maasland met J annetje 
Poot, ged. 9 Juli 1797 te Maasland. 

Kinderen: 
1. Simon, geb. 6 Mrt. 1828 te Maasland ; 
2. Trijntje, geb. 25 Febr. 1831 te Maasland ; 
3. Neeltje, geb. 16 Dec. 1833 te Maasland; 
4. Sicmon, geb. 19 Aug. 1836 te Maasland; 
5. Pieter, geb. 4 Apr. 1838 te Maasland; 
6. Pieter, geb. 7 Dec. 1840 te Maasland; 
7. Ridderus, geb. 22 Juli 1843 te Maasland; 
8. Pleuntje, geb. 25 Febr. 1846 te Maasland . 

. Xj. Jacob Jacobsz. van der Kooi}, zoon van IXi, ged. 29 Sept. 1791 
op 't Woud, overl. 28 Febr. 1859 te Maasland, bouwman eerst op 
't Woud later te Maasland, I geh. 8 Nov. 1812 op 't Woud met 
Cornelia van der Spek, geb. 10 Febr. 1789 te Berkel, overl. 27 Aug. 
1822 te Maasland, II geh. 6 Juni 1823 te Maasland met Jannetje 't 
Hart, geb. 29 Juli 1799 te NaçJldwijk, overl. 25 Juni 1866 te 
Maasland. 

Kinderen: 
1. Johannes, geb. 4 Mrt. 1813 te Hof van Delft; 
2. Maria, geb. 23 Nov. 1814 te Maasland; 
3. Anna, geb. 16 Febr. 1816 te Maasland; 
4. Hester, geb. 1 Mei 1819 te Maasland; 
5. Johanna, geb. 22 Juni 1820 te Maasland; 
6. Jacob, geb. 16 Sept. 1823 te Maasland; 
7. Johanna, geb. 15 Dec. 1824 te Maasland ; 
8. Jannetje, geb. 5 Febr. 1827 te Maasland; 
9. Mensclzje, geb. 1 Oct. 1828 te Maasland ; 

10. Gabriël, geb. 17 Oct. 1829 te Maasland ; 
11. Neeltje; 
12. Maartje. 
Xk. Cornelis Jacobsz. van der Kooi}, zoon van !Xj, geh. 3 Jan.' 

1828 te Vlaardinget-Ambacht met Mensje van der Ende. 
Kinderen: 

1. Jacob, geb. 18 Mrt. 1828 t€ Maasland; 
. 2. Abraham, geb. 10 Jun. 1829 te Maasland ; 
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4. Maartje, geb. 24 Febr. 1833 te Maasland ; 
5. Cornelia, geb. 1 Nov. 1834 te Maasland; 
6. Jacoba, geb. 31 Mei 1836 te Maasland ; 
7. Maria, geb. 26 Nov. 1838 te Maasland; 
8. Johannes, geb. 17 Juni 1840 te Maasland. 
X 1. Philippus Jacobsz. van der Kooij, zoon van IXj, geb. 9 Oct. 

1795 te St. Maartensregt, over!. 6 Sept. 1858 te Vlaardinger-Ambacht, 
veehouder, geh. 30 Apr. 1820 op 't Woud met Martijntje van den 
Berg, ged. 5 Mrt. 1798 op 't Woud, over!. 9 Jan. 1881 te Vlaardingen. 

Kinderen: 
1. Jacob, ·geb. 20 Mei 1822 te Vlaardinger-Ambacht ; 
2. Neeltje, geb. 19 Apr. 1823 te Vlaardinger-Ambacht; 
3. Jan, geb. 18 Mei 1825 te Vlaardinger-AmbJcht; 
4. Cornelia, geb. 28 Juli 1827 te Vlaardinger-Ambacht; 
5. Jacoba, geb. 16 Aug. 1828 te Vlaardinger~Ambacht; 
6. Jacoba, geb. 26 Sept. 1829 te Vlaardinge1-Ambacht; 
1. Anna; 
8. Arend. 
Xm. Simon Jacobsz. van der Kooij, zoon van IXj, geb. 26 Oct. 

1797 te St. Maartens regt, over!. 26 Nov. 1869 te Schipluiden, vee
houder te Schipluiden, geh. met Maartje Poot, geb. 20 Juni 1806 
te Kethel. 

Kinderen: 
1. Jacob, geb. 29 Sept. 1835 te St. Maartensregt; 
2. Cornelia, geb. 6 Oct. 1836 te St. Maartensregt; 
3. jan, geb. 26 Aug. 1837 te St. Maartensregt; 
4. Leentje, geb. 17 Aug. 1844.te St. Maartensregt; 
4. Leentje, geb. 17 Aug. 1844 te St. Maartensregt ; 
5. Jacoba, geb. 5 Dec 1845 te St Maartensregt; 
6. Pieter, geb. 22 Juni 1847 te St. Maartensregt; 
7. Simon, geb. 15 Nov. 1848 te St. Maartensregt; 
8. Jacob, geb. 12 Jan. 1850 te St. Maartensregt. 
Xn. Cornelis Dirksz. van der Kooij, zoon van IXm, geb. 19 Sept. 

1796 te Hof van Delft, over!. 11 Jan. 1863 te Hof van Delft, water
molenaar, 1 geh. 17 Nov. 1819 te Hof van Delft met Trijntje van den 
Akker, geb. 1795, II geh. 1832 met Lijntje Lagendijk, geb. 8 Nov. 1800 
te Charlois, overl. 21 Sept. 1887 te Hof van Delft. 

Kinderen: 
1. Geertje, geb. 8 Juni 1823 te Hof van Delft; 
2. Johannes, geb. 27 Mei 1829 te Hof van Delft; 
3. Maria, geb. 29 Juli 1834 te Hof van Delft; 
4. Dirk, geb. 1835 te Hof van Delft ; 
5. Arij, geb. 31 Oct. 1836 te Hof van Delft ; 
6. Lijntje, geb. 11 Dec. 1841 te Hof van Delft. 
Xo. Jacob Dirksz. van der Kooij, zoon van IXm, geb. 2 Juli 1802 

te Vrijenban, over!. 25 Mrt. 1890 te Pijnacker, geh. met Trijntje 
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Sonneveld, geb. 26 Sept. 1805 te Pijnacker, over!. 28 Sept. 1862 
te Vrijenban. 

Kinderen: 
1. Dirk, geb. 1830 te Vrijenban. 
Xp. Gerrit Oerritsz. van der Kooi}, zoon van IXo, geb. 4 Mei 1832 

te Pijnacker, over!. 22 Oct. 1899 te Pijnacker, veehouder, geh. met 
Anna Clazina Snijders, geb. 8 Mei 1832 te Vrijenbanc, over!. 29 Juli 
1891 te Pijnacker. 

· Kinderen: 
1. Willem, geb. 6 Oct. 1858 te Pijnacker. 
Xq. Willem Gerritsz. van der Kooi}, zoon van IXo, geb. 26 Mrt. 

1836 te Pijnacker, over!. 23 Apr. 1907 te Pijnacker, veehouder, 
geh. te Hof van Delft met Anna van der Eijk, geb. 27 Mrt. 1833 te 
Vrijen ban, overl. te Pijnacker. 

Kinderen: 
1. Gerrit, geb. 19 Febr. 1860 te Pijnacker; 
2. Pieter Arie, geb. 9 Juli 1870 te Pijnacker; 
3. Dirk Johannes, geb. 17 Dec. 1875 te Pijnacker ; 
4. Arie Jacobus, geb. 17 Dec. 1877 te Pijnacker. 

Overschie. M. VAN DER KOOIJ. 

een en anöeR oveR stamsoomen 
V€RVOlq (IV) 

Vóór de zeventiende eeuw is er in den regel niet veel officieels ten 
aanzien van familieaangelegenheden te vinden. 

Toch komt het dikwijls voor, dat van bepaalde families, die zekere 
vaste eigendommen bezaten, nog menige bijzonderheid wordt aan
getroffen in schepenregisters, notarieële protocollen, testamenten, 
boedelscheidingen en andere documenten. Deze worden in de 
Rijksarchieven en in de archieven van enkele grootere gemeente.n 
bewaard. 

In het archief van het kasteel van Helmond, dat op het gemeente
huis aldaar bewaard wordt, is ook nog 'n rijke bron voor dergelijke 
gegevens in de cijnsboeken van Peelland, waarvan de oudsten tot 
1380 opklimmen. Hierover hoop ik bij gelegenheid nog iets meer 
te vertellen. · 

Al die genoemde stukken geven doorgaans slechts enkele losse 
gegevens, zonder eenige samenhang. Het is dan ook uiterst moeilijk, 
daarop een vast en feilloos genealogisch geheel te •bouwen. Ook 
worden in die stukken de data van geboorten, huwelijk en overlijden 
in den regel niet vermeld. Maar naast de kerkelijke registers kunnen 
zij dikwijls tot belangrijke aanvullingen van deze dienen. 

Want in de pastoorsboeken komen talrijke leemten voor, duistere 
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plaatsen en andere punten, die tot onzekerheid aanleiding geven. 
Ook waren die kerkelijke registers volstrekt niet zóó nauwkeurig 

en zoo systematisch ingericht als heden ten dage onze streng door de 
Wet geregelde boeken van den Burgerlijken Stand. Dat behoefde 
trouwens ook niet, omdat zij voor een heel ander doel werden 
aangelegd. 

Wat de taal aangaat, zij waren - de katholieke boeken althans -
geredigeerd in het Latijn. Al zijn de inschrijvingen allen vrijwel op 
een zelfde wijze ingericht, al begrijpt ook een leek heel gauw, wat 
zeggen wil "Baptizatus est" (is gedoopt) of "matrimonium contra
xerunt" (hebben een huwelijk aangegaan) of "obiit" (is overleden), 
de talrijke bijgevoegde notities van den pastoor, die vaak opheldering 
en toelichting geven, eischen een behoorlijke kennis van de latijn
sche taal. 

Een tweede moeilijkheid is het oude schrift. Want hoe verder de 
onderzoeker in het verleden doordringt, des te meer wijkt de vorm 
der letters van den onzen af. In de !Se eeuw gaat het nog wel, maar 
in de 17e eeuw wordt het moeilijker. In dien tijd zijn er bovendien 
afkortingen gebruikt of zijn sommige letters zoo raar door elkaar 
geslingerd of aan elkaar gehecht, dat men er op zit te turen als op 
een onontwarbaar kluwen of een onoplosbare puzzle. 

Een derde moeilijkheid, waarop we reeds eerder wezen, zijn de 
talrijke wijzigingen, die tal van familienamen in den loop der eeuwen 
hebben ondergaan. En dit zijn dan nog de gelukkige uitzonderingen, 
- in deze streken althans - die gedurende de laatste drie of vier 
eeuwen een familienaam of "van" gehad hebben! In het andere 
geval stapelen zich voor den genealoog de moeilijkheden als 
bergen op. 

Tal van gemeentebesturen zijn in zooverre aan de genealogen 
tegemoet gekomen, dat zij op talrijke boeken alphabetische klappers 
hebben doen vervaardigen. Maar daarmee zijn nog niet alle moeiHik
heden overwonnen. Het zal ook dan nog dikwijls voorkomen, dat 
men tal van gezochte personen niet vindt. Dat kan zijn, doordat de 
vervaardiger van die indices niet alle veranderingen die in de 
honderden familienamen, welke hij geboekt heeft, voorkomen, heeft 
kunnen aanteekenen. En zou hij dit wel gekund hebben, dan zou het 
nog onmogelijk geweest zijn de talrijke variaties in de schrijfwijze 
van eenzelfden naam bij elkaar te plaatsen. Alvorens dus de klappers 
te raadplegen, diene de genealoog er zich van te voren rekenschap 
van te geven op welke wijze de naam van den gezochten persoon 
voor honderden jaren terug den pastoor, die hem noteerde in de ooren 
kan geklonken hebben. En al die mogelijke variaties kan hij zich 
dan verwachten. 

Het komt ook herhaaldelijk voor, dat een doop, die naar men zeker 
meent te weten in een bepaald dorp heeft plaats gehad, aldaar niet 
in de kerkelijke registers is ingeschreven. Dat kan dan het gevolg 
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zijn van historische gebeurtenissen, die in een bepaalde streek op 
zeker tijdstip hebben plaats gegrepen. Voor Noord-Brabant bijv. 
is de tijd na 1629 en zeker na 1648 de tijd van sluiting van kerken 
en van vervolging van katholieke priesters, ook een ongelukstijd 
voor de geregelde inschrijving van de plaats gehad hebbende doopsels 
en van de gesloten huwelijken. 

De oudste kerkelijke registers van Helmond, die bewaard worden 
op de pastorie van de St. Lambertus-parochie aldaar, leveren on
miskenbare sporen van de kerkvervolgingen, die er in die tijden 
plaats hadden. Tot 1651 werden de doopsels regelmatig ingeschreven, 
doch niet steeds door den pastoor, die de parochie bediende. Deze 
schreef wel eens enkele doopsels in, die een maand of langer geleden 
reeds hadden plaats gehad. Van 1651 tot 1662 werden dikwijls 
doopsels ingeschreven zonder vermelding van peter en meter, 
meermalen werd ook alleen de voornaam van het kind ingeschreven. 
We begrijpen, dat meerdere doopsels uit dien tijd niet zijn inge
schreven ; uit 1658 schreef men er één in, in 1659 vier, in 1660 twee 
en in 1661 zeven. Het lijdt clan ook geen twijfel, of de katholieken 
van Helmond lieten hun kinderen elders cloopen of gingen daar het 
Sacrament van het Huwelijk ontvangen. 

Niettegenstaande het voorschrift van de tweede Bossche synode, 
werden de cloopen eerst ingeschreven op losse papiertjes en later pas 
in een register. De inschrijvingen van buiten-echt-geboren kinderen 
werden meestal niet in het doopregister ingeschreven, maar werden 
eenvoudig op een los papiertje, ongeveer ter plaatse waar de in
schrijving had moeten komen, met een speld in het register vastge
stoken. Andere pastoors schreven de buiten-echtelijke kinderen 
achteraan in het register bij elkaar. 

* * * 

Van overlijden werd aanteekening gehouden door den koster. 
Deze had er belang bij die opteekening te doen, omdat hij van de 
nabestaanden het grafgeld en het luigeld moest beuren. Een enkele 
keer teekende hij den ouderdom ook op, maar dikwijls is zijn opgave 
onjuist. Het kan een verschil van 4, 5 of 6 jaren en nog meer zijn. 
Kan men er zich eigenlijk over verwonderen, dat menschen, die 
lezen noch schrijven konden, ook hun leeftijd niet nauwkeurig konden 
opgeven? 

De vraag dringt zich naar voren, of er bronnen zijn, waardoor die 
leemten en onnauwkeurigheden zijn aan te vullen of te corrigeeren. 

In tal van gevallen zal de oplossing der moeilijkheid met behulp 
van een of ander archiefstuk mogelijk zijn. Vaak kunnen testamenten 
of akten van scheiding en deeling uitkomst geven. Zoo is het moge
lijk, dat bijv. ook in koopakten interessante genealogische bijzonder-
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heden voorkomen, die den weg wijzen in twijfelachtige gevallen en 
allerlei duistere punten ophelderen. 

Bij het nazien van de kerkelijke registers valt het op, hoe talrijke 
families eeuwenlang in dezelfde plaats bleven wonen. We denken 
bijv. aan een familie Hikspoor te Deurne, die daar reeds van de 14e 
eeuw af woont, aan de familie Becx te Helmond, waarvan een 
geregelde stamboom tot in de dertiende eeuw zou zijn saam te stellen 
uit Helmondsche archiefstukken. · 

In de steden was de toestand anders. De bevolking was daar niet 
zoo honkvast maar meer vlottend. De genaloog zal dikwijls tot de 
ontdekking komen, dat de overgroote meerderheid der families 
geen eeuw lang in dezelfde stad blijven wonen. Voor Helmond, met 
zijn gemengde boeren- en arbeidersbevolking is het merkwaardig, 
hoe de eerste - gebonden aan haar grond en bezittingen - eeuwen
lang is na te sporen, terwijl van de andere herhaaldelijk personen en 
soms heele families uit de stad verdwijnen, die dan elders een meer 
winstgevend of loonend werk zijn gaan zoeken. Vooral in tijden van 
crisis had vaak een heele uittocht plaats. 

In de l 8e eeuw trokken heel wat wevers naar Haarlem. Verklaar
baar is het dan ook, dat men in een adresboek aldaar, meerdere 
namen aantreft, die gelijkluidend zijn met die van Helmondsche 
families. 

Bij het naspeuren van die vlottende families komt het er op aan 
na te gaan, waarheen bepaalde huisgezinnen, toen ze de stad ver
lieten, zijn verhuisd, of van waar ze kwamen toen ze er zich vestig
den. Dit is in den regel niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk, wijl 
van dit soort handelingen geen bepaalde registers werden aangelegd. 
De "poirtersboeken", waarin de personen werden aangeteekend, 
die zich als poorter lieten inschrijven, kunnen soms de sleutel geven, 
omdat er dikwijls bij vermeld wordt, waar die persoon vandaan kwam, 
maar lang niet altijd. 
(Slot volgt). J. HEEREN. 

echtsche10mqen 
Ult4€SPROk€n bOOR het "COll€G€ van be W€th" 

te ROtt€Rbam 
2 Januam l725-30 becemBe12 1747 

Het College van de Weth.*), gevormd door Burgemeesteren en 
Schepenen der stad Rotterdam, had de bevoegdheid om huwelijken 

*) Zie voor beschr. van dit college: Bronnen voor de gesch. v. R., 
uitgegeven op last v. h. gem.bestuur; deel I: De Regeering v. Rotterdam 
1328-1892, bewerkt door J. H. W. Unger, archivaris der gem. Rotter

dam 1892. 
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voor Schout en Schepenen of door een Predikant der Gereformeerde 
Kerk gesloten, te ontbinden. 

De aanvraag tot scheiding geschiedde door indiening van een 
request bij bovengenoemd college, dat van de ontvangst in haar 
resoluties aantekening hield en tevens een commissie ad hoc be
noemde om over de zaak te delibereren. 

Waren de requestranten vermogend dan lieten zij in afwachting 
van een gunstig appointement door een notaris de akte van sparatie 
opmaken, welke akte zich op den dag van de uitspraak van de schei
ding in het bezit van het College van de Weth bevond en waar in 
de uitspraak van het college naar verwezen werd. 

Indien een request afgewezen werd dan ontvingen de onderteke
naars· hiervan mondeling bericht ; in de resoluties werd van deze 
handeling geen notitie gemaakt. 

Onderstaande lijst vermeldt de echtscheidingen uitgesproken in 
een tijdvak van 25 jaren te Rotterdam. Voorzoover het uit de 
resoluties of notariële akten bleek zijn de beroepen en het aantal 
kinder~n in deze lijst opgenomen. 
' De afkorting N.A.R. betekent: Notarieel Archief Rotterdam, 
het eerste getal duidt het inventarisnummer van het notarieel 
arêhief aan, daarna volgt het akte-nummer. 

Rotterdam, Juli 1947. C. POSTMA. 

AUBER, Jacobus -, (goudsmid) & Grietje Verheul; 12-6-1731 ; 
N.A.R. 2363/60. 

BAUDERA, Manuel Ferdinandus - & Maria van Rosendael. 
6-8-1735. 

BEEKMAN, Jacobus -, & Agnitje Kronenberg. 6-2-1740. 
BEL, Abraham van der -, blokmaker & Heyltje Hendriks Sigter-

mans. 30-8-1740; N.A.R. 2784/66. 
BIGA, Jan - & Maria Vermuyl. 5-1-1743. 
BLIJ, Hermanus - & Willemyna ter Horst. 18-5-1737; 1 knd. 
BOTER, Willem de - Jansz. & Hillegond Matthijse. 17-9-1743. 
BOUDON, Estienne - & Maria Lalton. 16-6-1736; 3 kndn. 
BOUWENS, Pieter - & Willemina van Est. 8-2-1727. 
BRAAF, Jan Melte - (Den Braven), zakkendrager en kalkmeester 

& Neeltje Stoop. 17-7-1736; N.A.R. 2652/58; 1 knd . 
. BROEKHOVEN, Jacobus - & Neeltje van der Elst. 14-1-1749; 

2 kndn. 
BROEKMAN, Abraham - & Geertruy Nieuwenhuys. 18-9-1728; 

N.A.R. 1754/129. 
'BROMBERG, Gerrit - & Dina Wijnants. 14-9-1745. 

BROUWER, Hendrik - & Lena Wijbrands. 13-4-1737. 
BRUSTIS, Jacques - & Leonora Benjamina Helmuts. 9-12-1747; 

N.A.R. 2830/337 ; 1 knd. 
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BUBBESON, Abraham - & Maria van. Assendelft. 20-10-1742; 
N.A.R. 2786/55; 1 knd. 

BULT, Andries den-, ankersmid & Commerina Mes. 17-10-1741; 
N.A.R. 2795/155. 

BURG, Adriaan van der - & Eva van Heukelum. 2-12-1741. 
BURG, Jacobus van der - &. Lijsbeth Schram. 14-3-1747; N.A.R. 

2829/50. 
BUYS, Ary Dirkse -, tegelbakkersknecht & Ingetje de Jong. 

31-3-1742; 1 knd. 
BIJSTENBURG, Hendrik - & Sara Toorn. 6-12-1735. 
DIRKSZ, Johannes - & Lena Manuel Bredy. 27-2-1734. 
DORSELE, Claas van - & Elsje Maarsman. 27-10-1725. 
DUIVE, Martinus - & Geertruy Maliman. 9-4-1741. 
DIJKHOF, Willem - & Susanna Havré. 14-4-1733. 
ELKERSMAN, Dirk - & Marie van der Elst. 13-8-1740. 
ELSEMANS, Jan - & Ariaentje Erkelens. 29-7-1749; N.A.R. 

2832/193 ; 1 knd. 
ENEKIN, Dirk van - & Cornelia Kragt. 20-2-1731. . 
ENSCHOT, Barend van -, Mr. kladschilder & Catharina Aldwen. 

12-11-1746; N.A.R. 2592/184 1). 

ERFF, Gerrit van der - & Anna Maria Wolferdee. 25-11-1747. 
ES, Jan van - & Maeyke Smits. 4-10-1729. 
ES, Louis van - & Dirkje Velthuysen. 25-10-1732. 
FLAES, Reynier - & Willemyntje Stoop. 1-9-1731 ; N.A.R. 

2640/28 1). 

FORBIES, Robbert - & Marietje Deurs. 26-11-1729. 
GOBIJN, Johannes - & Cornelia Okkers. 25-6-1737; N.A.R. 

2781/82. 
GRAAFF, Johannes van der -, leerbereider & Aaltje Freyn. 

14-3-1747; N.A.R. 2801/25. 
GRIENT, Gerrit van der -, zakkendrager & Magtelt Catharina 

Hoboken. 10-11-1736; N.A.R. 2582/166; 2 kndn. 
GROENEVELT, Lammert - & Magtilda van Hees. 27-4-1726. 
GROENEWOUT, Jacobus - & Elisabeth de Gier. 22-1-1737. 
GROENINGS, Pieter - & Lijsje de Pee. 3-7-1745. 
GROOT, Abraham de - & Hendrina van Antwerpen. 21-1-1749. 
GRUYTER, Claas de-, borstelmaker & Trijntje Spruyt. 16-4-1746. 
HAM, Joris - & Anna Hartinans. 6-11-1734; 1 knd. 
HARDER, Pieter den - metselaar - & Alida van Eysden. 3-6-

1730; N.A.R. 2361/52; 2 kndn. 
HARTIG, Abraham den - & Maria van Leuven. 8-3-1746; N.A.R. 

2466/139 ; 1 knd~ 
HEEMSAAT, Jan - Hermanuszn. & Catharina Croesen. 31-3-1742. 
HEER, Jacob de - & Cornelia Kievit. 6-11-1731. 
HOEK, Engelbertus van den -, zeilmaker & Apolonia Rooken. 

29-8-1733; N.A.R. 2642/56 1); 3 kndn. 
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HOEK, Johannes - & Anna de Groot. 24-6-1741. 
HOEVEN, Martinus van der - & Jannetje Kool. 3-10-1741. 
HOGEVEEN, Jan -, kurksnijder & Maria van den Anker. 26-5-

1742; N.A.R. 2786/22; 3 kndn. 
HOGEVEEN, Cornelis - & Anna Noorloos. 17-4-1736. 
HOLDEN, Richard - & Lena Sinclaer. 12-6-1725; 3 kndn. 
HORST, Marcelus van der -, kleermaker & Sibilla Greskens. 

29-11-1746; N.A.R. 2828/287. 
HOUTHORST, Adriaan van - & Lijsbeth van Hoffland.23-11-1726. 
HULSKAMP, Abraham - & Maritje Barends Severeyn. 11-3-1741. 
JONG, Dirk de - & Elisabeth van eter Bel. 10-8-1726; 1 knd. 
JONG, Gerrit de - & Maritje Verse/zuur. 28-12-1745. 
KALKERT, Pieter - & Beatrix Stoop. 19-7-1725; 1 knd. 
CAMPMAN, Abraham - & Maria van Mullum. 3-6-1730; 1 knd. 
KATER, Johan - & Marie Lenox. 22-9-1739. 
CARTER, Thomas - & Catharina de Vos. 20-4-1726 2). 

CAU, Johan Constantinus-, med. doet. & Anna Maria Everhaarts. 
17-3-1733; N.A.R. 2568/20; 1 knd. 

KERKHOVEN, Willem van - (Kerkhem) & Pieternelletje Hogen
huys. 5-4-1735. 

KEYZER, Cornelis Engelsz -, ,,wonende ontrent Overschie" & 
Neeltje Zonne. 1-7-1732; N.A.R. 2116/214. 

KEYZER, Jacob de - & Huberta Luyten. 19-1-1745. 
CLEYNOOT, Johannes - & Lena Overgaer. 15-4-1730; 3 kndn. 
KOL, Daniël van der - & Cornelia Verbonclt. 21-4-1736. 
COLIJN, Claas - & Neeltje Vermeer. 21-5-1748; N.A.R. 2594/68. 
COLIJN, Wiggert - & Philippina de Haas. 26-5-1742; N.A.R. 

1766/27. 
KOOT, Mets de - & Judit Parel. 24-9-1746; N.A.R. 2828/256. 
KORT, Frans de - & Anna Artois. 27-7-1731. 
COSTER, Jan - & Jannetje Schanje. 4-7-1741. 
CRAEYVANGER, Hendrik - & Hermina van Hattem. 16-8-1735. 
CREBBE, Pieter van der - & Caatje Vroman. 9-12-1741. 
CROMMENTIE, Dirk - & Anna van der Horst. 20-2-1746; 1 knd. 
KRIJGSMAN, Cornelis - & Maria Braaf/. 22-4-1738. 
KUYP, Daniel van der- & Maartje Cornelisz van Waart. 19-11-1729. 
LAKEMAN, Casper - & Lijsbeth de Lange. 5-6-1736. 
LEEFLANG, Jan - & Elisabeth Andriesse. 14-8-1734; 1 knd. 
LEEUW, Wouter van der - & Maria de Coster.15-9-1742. 
LIGT, Cornelis de - & Ignatia Huygens. 24-11-1742. 
LINDEN, Jan van der - & Caatje Tomas (dr.) de Jongh. 13-1-1728. 
LIS, Jacobus van - & Catharina van den Raad. 4-12-1726 3). 

LOGAN, David - & Sebilla de Vries. 24-10-1744. 
LOM, Gerard van - & Rachel Swaanhil. 5-1-1726. 
LOTH, Jan - ,,gewese" molenaar & Marietje van den Enden. 

9-6-1736. 
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LUYX, Jacobus - & Elisabeth Vis. 20-2-1734; N.A.R. 2365/168. 
MALTA, Isaac-, bezemmaker & Francyntje van Rens~. 23-8-1735; 

N.A.R. 2731/63 1). 

MARTINIUS, Cornelis - & Cornelia Baake. 24-4-1742. 
MAZY, Cornelis - ·& Maartje Stoffels. 5-4-1727; 1 knd. 
MEYER, Abraham de - & Anna Maria Autrive. 15-7~1749; N.A.R. 

2696/123. 
MONS, Jan - & Hillegonda van Slig. 1-4-1730. 
MONNIK, Jan de - & Catharina France. 6-4-1726. 
NAT, Simon van der - & Centie Claasz. Zon. 22-8-1733. 
NIEUWLAND, Cornelis - & Petronella Coolbrand. 23-3-1726 4). 

NIJS, Andries de - & Maartje Uyttenbroek. 11-3-1741. 
OOSTERHOUT, Gerrit van - & Adriana Trouw. 19-4-1749; 

N.A.R. 2832/93. 
OTTERVANGER, Rochus - & Yda van der Wolf/. 6-4-1737; 

2 kndn. 
OUTRAED, Cornelis - & Sara van der Kerk. 18-7-1730. 
OUWEKAAS, Cornelis - & Barbera van Schagen. 12-8-1730; 

N.A.R. 2640/230. 
PAARSSON, Joris - & Marie Prijs. 26-10-1737. 
PROONS, Barent - & Maria Eijgel. 7-4-1725. 
PUT, Nicolaas van der - & Catharina Sirrebeek. 22-12-1742; 

N.A.R. 2514/117. 
PUTTEN, Jan van -, Mr. kaars- en glazenmaker & Maartje 

Knegtjes. 14-12-1726; N.A.R. 2357/112. 
RAVESTEYN, Joan van -, koopman & Maria van der Zegen. 

19-3-1740; N.A.R. 2030/20; 3 kndn. 
REAUX, Arnoldus des - & Cornelia Gill. 21-6-1729; N.A.R. 

21 I 1/176. 
REES, Cornelis - & Geertruy Elisabeth van Campen. 23-4-1735; 

I knd. 
ROEKE L T, Jan van - ,,sleeper in de Brouwerij de twee klimmende 

leeuwen (Rdm.)" & Susanna de Wit. 21-11-1733; N.A.R. 2642/ 
78 l); I knd. 

ROLLOK, Matthijs -, vlaggemaker & Maria Paradijs. 13-1-1733; 
N.A.R. 2579/5 ; 4 kndn. 

ROMIEU, Pierre -, ,,gegarneert cornet" & Jeanne Brochet. 10-3-
. 1725. 

'(Wordt vervolgd). 

1) In de akte is een uitgebreide boedelinventaris opgenomen. 
2) Uitspraak geannuleerd 25-5-1726. 
3) Idem 17-12-1726. 
4) Renovatie van de uitspraak 29-6-1723. 
6) Vertrokken naar Engeland. 
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G€S\3.ChtSR€(jlSt€R b€R famtl1€ 3.ffilJ3. 
VOORkomenb€ m b€ kans€LBIJB€l van b€ k€RkZ3.3.l 
van h€t C€ntR3.al (j€BOUW VOOR ChRISt€ltJk€ 
B€lan4en te mJme4en 

1536. Michael Amija geboren bij Roan den 12 October 1536 
sterft den 9 Jullio 1613 binnen Aken en begraven buyten de stat 
genaamt het guese kerikhof. 

1565. 1. is geboren Hermanus Amija binnen aken den 8 july 
1563 sterft den 26 september 1629, was een soon van Michael. 

1588. 2. Hermanus Amija is geboren den 11 september 1588. 
Aken, hij was een soon van den bovegenaemde hermanus. 

1622. Mattheus Amija is geboren 24 augustus 1622 : Amster
dam. was een soon van hermanus den tweede. 

dese matheus had nog twee broeders de eene genaamt Michiel 
geboore 1618 welleke het goet genaamt den bodenhaff buyten 
Aken het eerste heeft geerft van de familie van Croonenburgh 
(en heeft het selleve by testament aen sijn broeder Matheus 
gemaakt fide comis in Finitam) 

alsmede den jongsten broeder genaamt Hermanus gebore de 
jare 1626. 

Laus cteo Anno 1655 in Amsterdam. 
1655. 13 September op woensdach wort mijn Houwelyck 

geslooten met Maria de Marez ten presentie Broeder Michael en 
Hermannus Amija mijnder sijde en Joan de Marez d oude oom 
en voocht, Jacobus de Marez haer Broeder en Isaac Hochepied 
de jonge als swager, 't sijnder Huyse, per Notaris Jan Eggerink 
16 dto op Donderdach syn voor de Commissarissen van houwelickse 
saecke geweest, met Broeder Michael Amija en Joan de Marez 
d oude en Massoeur Johanna Amya en Ida de Marez. 

19 Ditto : Sondach myn eerste gebot gehadt in de france en 
duytsche kerck den : 5 October dingsdach syn getrout in de Niewe 
Kerck door predikant Mensa Johann. de Almogende Godt. sij 
daervoor gelooft en gedanckt en geve dat wij door sijne genade 
de houwelycke staat t samen beleven mogen tot sijn naams 
Eere in bevorderinge onser beyder Euwige Gelucksalicheyt. 

{ 

Steven de Geer 
speelnootJ· es Heyligonda van Beuningen 

Samuel de Marez en 
Cornelia Blauw. 

1657 den 14 Juny: op Donderdach. 's morgens omtrent de clocke 
elf uren is verlost mijn lieve Huysvrouwe voorspoedelyck van een 
cloecke welgeschapen voldragen soon - Godt loff ende 
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15 ditto vrydach ontfangt den Heyligen Doop inde oude kerck 
door domine Ruhovius, en wort genaamt Hermannus, de goede 
Godt geve dat hy den H. Doop Christelyck beleve, 't sijnder 
naams Ecre en eygen salicheyt. 

l 
Broeder Michael Amija 
Broeder Jacobus de Marez en 

getuygen Massoeur Catarina de Marez, 
Huysvrouwe van Broeder Pieter de 

l Marez 
1658 den 9 September op Maendach, 's morgens omtrent de cloèke 
to ure, is verlost myne Lieve Huysvrouwe van eenen cloecken 
voldragen welgeschapen jongen soon. Godt almachtich sij gedanckt 
voor sijne vaderlijcke genade. 

10 Ditto des dingsdach ontfangt den H. Doop in de Niewe kerck 
in de vroechpredikatie, door Do. Schantanus, en wort genaemt 
Abraham, de goede Godt verleene hem syne verdere segen, dat 
mach opwassen ter Eeren syns H. naems, en eygen salicheyt. 

f Swager Reynier van der Beke, 
getuygen 1 Burgemeester tot Middelburg, 

l Suster Ida de Marez. . 
1659 den 16 Juny op Maendach omtrent 12 uren des middach is 
in den Heeren gerust myn soontjen Abraham, naer eenige dagen 
een continuelle koortse en op laetst ettelycke stuypjens gehad te 
hebben - en is den 20 Juni in de Oude kerck begraven, in myn 
eygen graff staende in 't Costers Coor. 
1660 den 14 Hanuary op woensdach savonts omtrent 7 uren is 
verlost myn lieve Huysvrouwe van eene cloecke voldragene wel
geschapene jonge Dochter, de goede Godt sy gedanckt voor ,syne 
vaderlycke genade - en 
18 Dito des Sondach naer middach wort gedoopt in de Suyerkerck 
door Do. Le Clercq, en genaemt Anna Rebecca, den almogenden 
Godt geve sij haren H. Doop Christelycke mach beleven, ten eeren 
sijns H. naems en eygen salicheyt. 

{ 
Broeder Hermannus Aya 

getuygen Suster Ida de Mareez 
Suster Catharina Amya. 

1671 Den 3 april is overleden Mattheus Amya in den ouderdom 
van 49 jaar omtrent en begraaven tot amsterdam in de oude kerk 
in het kosters koor. 
1683 den , 23 September synde donderdag snamiddags is myn 
huwelyk gesloten voor den notaris miechiel servaas met juff. 
catharina de Vogelaar jongste dogter van dhr. secretaris jacob 
de Vogelaar en mevrou Sara Spiegel in presenty van dhr arnout 
huyberts mijn gewesen voogt van mijn sijde, en dandere bruyds 
vader en moeder, mitsgaderd dhren. cts, jsaacus Ie maire, en mr. 
nicolaas Listing, zynde beyde haar ooms van haer seide. God geve 
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dat dit huwlyk mag syn en blyven tot onderling genoegen, voor
spoedt en salicheyt. 
den 28 dito dingsdaags syn wy geassisteert met myn toekomende 
schoonvader en schoonmoeder neffens myn swager en suster 
Harsing voor commissarissen geweest om de gebooden te laeten 
inschrijven. 
den 19 Octob., dingsdaags syn wy in de nieuwe kerk voor cts, 
la maire getrout, geassisteert zynde met myn toekomende schoon
vaeder en schoonmoeder en myn swager en suster Harsing. 
1684 den 10 augusti snagts tusschen woensdag en donderdag 
ten half dry uren is myn lieve huysvrou verlost van een jonge 
dochter. 
den 11 dito vrydag savonts is hetselve door oom La mair inde 
oude kerk gedoopt en genaemt Sara Maria, en syn daervoor als 
getuygen geweest myn schoonmoeder Sara Spiegel en Swager 
care! Harsing. 
den 22 dito dingsdaags morgens ten 7 ttlll en is myn eerste dogter 
Sara Maria aan de stuypjes overleeden. 
den 24 dito donderdag is deselve begraaven in de oude kerk int 
kosters koor in myn vaders gracht. 
1685 den 29 Novemb. 's morgens omtrent 9 uuren is myn lieve 
huysvrou verlost van een jongedogter. 
den 30 dito, vrydag savonts is deselve in de oude kerk door oom 
la mair gedoopt en weder genaamt Sara Maria, de getuygen 
als vooren. 
1686 den 18 Octob. vrydag smorgens omtrent 12 uuren is myn 
tweede dogter Sara Maria in den Heere ontslapen. 
den 21 dito maandag is hetselve in de oude kerk begraaven als 
voren 
1687 den 28 feb. vrydag savonts ten half agten in myn. lievé 
huysvrou verlost van een jongedogter. 
den 2 maart, sondag savonts is deselve door oom La mair in de 
Oude kerk gedoopt en weder genaamt Sara Maria, de getuyge daar 
van was de baron van Friesheim capitain onder de guardes van 
syn hooch. den hr. prins van Oranje, en myn schoonmoeder Sara 
Spiegel. · 
1688 den 5 Feb. donderdag is myn waarde schoonmoeder Sara 
Spiegel smorgens ten 11 uuren na een uytteerende siekte christelyk 
in den Heere ontslaapen. 
den 10 dito dingsdaag savonts is deselve in de nieuwe kerk be
graaven in haar vaders gracht. 
1689 den 5 Juny sondach 's middachs ten half twaalven is myn 
lieve huysvrou verlost van een jonge soon, den 8 dito savonts is 
hetselve door oom La mair inde Zuyderkerk gedoopt en genaamt 
Mattheus David, getuygen neef David Amya en Meuy Geertruy 
Spiegel. 
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den 23 July Saturdag's middags ten half dry uren is myn derde 
dogter Sara Maria aan de stuypjens in den· heer ontslapen. 
den 28 dito is deselve in de oude kerk begraven als vooren. 
1690 den 28 j uny woensdag smorgens teri half twaalven is myn 
huysvrou verlost van een jonge dogter 
den 30 juny vrydag savonts is hetselve door Oom la mair in de 
oude kerk gedoopt en genaamt Sara Constantia, getuygen neef jan 
albert van Friesheim tot aaken en meuy Constantia de Vogelaar 
huysvrou van Oom Isaaq Ie maire, bedienaar des goodelyken 
woorts alhier. 
1691 den 2 february snagts tusschen Woensdag en donderdag 
quart voor sessen is myn soon Mattheus David na een langdurige 
uytterende siekte overleden. 
den 24 February is deselve in de oudekerk begraaven. 
1694 den 6 february saturdag 's na middags ten 2 uuren is myn 
I. huysvrou verlost van een kloeke soon. 
den 7 february sondag na de middag is deselve door do. roepius 
in de nieuwe syts cape! gedoopt en genaemt Jacob, getuygen myn 
schoonvader mr. Jacob de Vogelaar, outsecretaris, meuy camelia 
spiegel, huysvrou van albert del, vendumeester, en nigt rachel 
pelsser, wedue van daniel roemer tot aaken, in wiens plaatse 
gestaan heeft nigt cornelia reimersseh huysvrou van mr. jan 
albert ( onleesbaar), drost tot Leerdam. 
1696 den 13 maart 's dingsdaags 's avonds omtrent half agten 
is myn schoonsuster na een langdurige uytteerende siekte .over-
leden. · 
den 19 maandag'savonts is deselve begraaven in de oude kerk. 
1696 den 27 augustus synde tusschen Sondag en smaandags 
nachts omt. ten 2 uuren is myn waarde huysvrou verlost van een 
jonge dogter, synde een kint van 7 maanden. 
den 29 augusti synde woensdag na de middag so is hetselve door 
.do. Schulting gedoopt in de Suyderkerk en genaemt johanna 
jacoba, getuygen myn swager mr. jan de vogelaar, secretaris der 
zeezaeken en nigt jacoba van erp, wedue van dhr. en mr. cornelis 
rog scheepen en vroedschap deeser steede. 
1697 den 13 juny sondag 's avonts is myn schoonvader mr. jacob -
de vogelaer naar een uytteerende siekte overleeden. 
den 18 juny vrydag s'avonts is myn schoonvader in de nieuwe kerk 
begraven. 
den 19 j uny is myn schoonsuster cornelia de vogelaar uyt de oude 
kerk mede in de nieuwe kerk gebracht. 
den 17 novemb. sondag snagts segge tusschen sondag en maandag 
ten half vier uuren is myn jongste dogter Johanna Jacoba overleden. 
den 21 novemb. donderdag is myn jongste dogter johanna jacoba 
begraven in de oude kerk in myn nieu gekogt graft. 
1698 den 5 april Saturdag 'smorgens ten 8 uuren is myn suster 
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· Anna Rebecca huysvrou van caret hartsink na een siekte van 
5 maander overleden. · 
den 10 april donderdag 'savonts is deselve begraaven in de zuyder 
kerk in het graft van mevrou harsing zaa. 
1699 den (open) is overleede Catharina de Voogelaar huysvrouw 
van den Heer harmanmts Amya in den ouderdom van 42 jaar en 
begraaven in de oude kerk tot amsterdam. 
1700 in augustus is overleede Heer hermannus Am ya ook binnen 
amsterdam in den ouderdom van 43 jaar en begraa ve in de oude 
kerk. 
1727 den 13 april is overleede oom Jan De vogelaar secretaris 
van zeesaken tot amsterdam. En begraaven in de niwe kerk 18 dito, 
welk graf 30 jaar moeten blijven gesloote., 
1719 den 2 Januari is Jacob Amya getrouwt met Anna Susanna 
van kretschmar tot Delft in de oude kerk door Domeni Seeven
hoove. 
1723 den 7 Maart is myn lieve huysvrouw verlost van een soon, 
die in den Hage is gedoopt in de groote kerk en genaamt is Jan 
waarvan peet is oom Jan de Voogelaar secretaris van amsterdam. 
1725 den 26 Desember smorgens ten half vier uren is myn 
huysvrouw verlost van een dogter, ook geboore in 's Hage en 
gedoopt in de groote kerck door Domeni wittebol ende genaemt 
naar haar grootmoeder Anna Susanna waarvan peet zijn broeder 
en suster Louwies Adriaen van Kretschrnar, Die tot Delft woonen. 
Trouwt met den 8 feb. 1746 met Carolus van Gysen M.D. 
1730 Den 6 July savonts by seeven uren is myn man Jacob 
Amya tot Monster op de hofstede de Oeerbron overlede, in den 
ouderdom van 36 jaaren en 5 maanden 5 uren : en begraaven tot 
monster den 11 dito in de kerk int groote koor in Een Eyge graft. 
nomro 40. 
1735 Den 15 maart smorgens ten 3 uren in 's Hage overleeden 
Anna Susanna van Kretschmar wede van den Heer Jacob Amya 
in den ouderdom van 41 jare en vier maanden twee dage. begraave 
den 21 dito in de kloosterkerk in 's Hage 's avons ten half tien 
gelegt in een grafkelder voor aen de deur van 't voorhout. En de 
naam met koopere spikkers geslaagen booven op de kist. 
17 46 Den 8.January is Anna Susan na Amya getrouwt met Carolus 
van Gysen Med. Doet. tot Delft in de Groote kerk door Do. van 
Seevenhoven. 
1750 Den 16 July is Jan Amya Advt. voor den Edele Hove van 
Holland getrouwt met Johanna Elisabeth van der Portzen te 
Keeken door Do. Theodorus van den Kcrkhoff. 
1797 Den 16en April namiddag om halff een uur op de Hooge 
Swaluwe overleeden Johanna Elisabeth van der Portzen, huys
vrouw van Mr. Jan Amya Secretaris van bei de de Swaluwen. 
1797 Den 3 July is Mr. Jan Amya in tweede Huwelyk getreeden 
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met Hendrina Anthonetta Krayenhoff, geboore den 12 April 1756 
te Nymegen, Dogter van Cornelis Johannes Krayenhoff Major 
Ingenieur in Dienst van den Staat, en Vrouwe Clara Jacoba 
De Man. 
Anna Susanna Amya, in tweede Huwelijk getreeden den 20 Augus
tus 1758 met Pieter Theodorus Hollaer, Boekhouder van de Oost 
Indische Compagnie ter Kamer Rotterdam. 
Anna Susanna Amya is te Rotterdam overleeden den 28 January 
1799 in den ouderdom van 74 Jaaren. 

Overgenomen door Ds. K. H. L. VAN SELMS. 

h€R1nneR1nqen aan heeze 
Een kort gesprek onlangs, waarbij aan steller dezer regelen 

werd gevraagd : Je kent immers Heeze ; wie was Ds. Kremer en 
wat weet je van hem ? Aan dat verlangen was spoedig voldaan, 
maar er kwam daarbij met recht zooveel kijken, dat het gesprek 
veel langer duurde, dan een der aanwezigen ooit bedoeld had en 
ten slotte eindigde met een : Schrijf toch op, wat je ons nu verteld 
hebt. Later weet niemand meer van al die dingen en de bijzonder
heden over de plaatselijke toestanden. En nu voldoe ik dan aan 
dat verzoek. 

Een oud en uitgestrekt goed, zooals dit, heeft eene geschiedenis 
van belang, waaraan op allerlei wijzen genoeg eer is bewezen in 
den loop der eeuwen, doch waarop ik thans niet nader zal ingaan. 
Het huidig kasteel in zijne vrij eentonige, langgerekte vormen 
dagteekent van 1665, toen Albert Snouckaert, ridder des H. R. 
Rijks en sinds 3 Febr. 1660 met de_hooge heerlijkheid beleend, 
het voltooide, niet ver van de plaats van een vroeger slot, dat 
grootendeels werd afgebroken, doch waarvan oude en schilder
achtige overblijfsels nog als dienstgebouwen bestaan en den naam 
"den Iemerick" bestendigen. Merkwaardig is in deze, dat de 
dorpskom van Heeze ook Emerik werd genoemd. Eene bevredigen
de verklaring van dat woord is mij nooit ter kennis gekomen. 
De Emer, een oud goed onder Princenhage, dus wel ver verwijderd, 
vraagt in dit verband mede verklaring. Bijna eene halve eeuw heb 
ik, echter tevergeefs, gezocht naar eene afbeelding van Heeze's 
oudere kasteel. 

In het gebouw van 1665 herinneren de ijzeren haardplaten 
door de wapens aan de stichters : Albert Snottckaert en Anna 
Margriet van Randwijck. De elders verkregen a1i1bten brachten 
hun nageslacht er echter reeds in 1732 toe, hun Brabandsch goed 
te vervreemden en wel aan eenen buitenlander Franz Adam von 
Holbach, die het tot 1750 behield en toen aan zijnen te Parijs 
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niet onbefaamden zoon Paul Thierry overdeed. Doch na ¼ eeuw 
keerde het goed weder aan ingezetenen terug en wel in 1759 aan 
Jeanne Elisabeth de Geer ( 1708-1766) weduwe van den Britschen 
officier Sir Walter Senserff, die in den Haag het gebouw der 
huidige Kon. Bibliotheek als winterverblijf had. Zij was hertrouwd 
sinds 1753 met Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken 
van Vleuten (1710-1762) weduwnaar van Ursula Christina Reiniera 
van Reede Athlone. 

De. stalgebouwen, die het massale gebouw aan de Zuidzijde 
voltooien, zijn blijkens de daarop aangebrachte wapens en de 
deuren met de- figuren der de Geer's, tijdens hun huwelijk opge
trokken. De oudste voorzoon, Frederik Christiaan Hendrik 
(1742-1805) ritmeester in Statendienst, was door de vrouwe van 
Heeze, Leende en Zes gehuchten als erfgenaam aangewezen. 
Zijn bijnaam in dienst en bij zijne familie was "de dolle Frits". 
Op zekeren morgen zat hij in de groote zaal van Heeze eenen 
brief aan eenen vriend te beantwoorden en had juist de volgende 
woorden aan het papier toevertrouwd, toen zijn oppasser hem 
kwam wegroepen bij een zijner paarden : Quand la vieille folle 
sera morte nous donnerons des fêtes dans cette salie et nous y 
danserons .... Zijne stiefmoeder kwam binnen, vond den on
voltooiden brief en besloot hem en zijn mogelijk nageslacht voor 
goed te onterven en in zijne plaats te stellen zijnen broeder Reinout 
Diederik (1746-1784), toen nog luit. ter zee. Deze huwde in 1772 
zijne nicht Carolina Ursulina Philippota van Randwijck (1741-
1823) en verkreeg Heeze in 1766. Doch niemand kan nu eenmaal 
na zijnen dood blijven regeeren en ook in dit geval is zulks be
waarheid. De oudste zoon, Jan Diederik, 1773-1834, volgde op 
en was sinds 1796 gehuwd met de Utrechtsche Johanna Catharina 
van Westreenen, (1776-1862). Aanvankelijk vertoefde dit echtpaar 
doorgaans in Utrecht, doch toen de Heer van Heeze, tot houtvester 
benoemd was in zijn gewest, werd zijn Brabandsch bezit, voor 
een belangt ijk deel des jaars het verblijf voor hem en zijn 
gezin. 

Zijne echtgenoote was het, die op de bovenverdieping een 
vertrek met veel stucwerk en naar smaak dier dagen deed inrichten 
en eene kleinere kamer deed verbouwen in empire-stijl met trap 
naar het onderhuis, waar een bad stond opgesteld, voor die dagen 
en die omgeving bij name, eene ongehoorde en ongekende weelde, 
die dan ook niet naliet, vele tongen en ook pennen in beweging 
te brengen. Voor omtrent 30 jaren verwierf ik op eene veiling 
een pakje, waarin ook een aantal geschriften pro- en contra het 
befaamde bad ; in hoofdzaak waren het predikanten, die zich 
met deze aangelegenheid inlieten en een hunner ging zelfs zoo ver, 
dat hij verklaarde, het geen wonder te achten, het land zoo ver
anderd te zien in onrust en tegenspoed, als getrouwde vrouwen 
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dergelijke hemeltergende zonden bedreven. Ik gaf de verzameling 
aan haar, aan wie ik voor bijna eene halve eeuw mijne kennismaking 
met Heeze dank ; helaas heeft zij deze merkwaardige uitingen 
van dien lang vervlogen tijd, blijkbaar uitgeleend en nooit terug
ontvangen, althans werden zij niet in haren boedel teruggevonden 
en ware het beter geweest, als ik wijlen Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse 
van Ijsselt, die ze even inzag, zijnen zin had gegeven en ze had 
afgestaan voor het Prov. Museum. Intusschen heeft het bad, 
ondanks alles, meer dan eene eeuw dienst gedaan en is toen 
vervangen door eene moderner inrichting, doch de empire ver
siering van wanden en trap is nog steeds gebleven. Dit echtpaar 
deed ook hunne wapenen aan de poort aanbrengen ter vervanging 
van die der stichters van het gebouw. 

Na de dood van J. D. baron van Tuyll van Serooskerken volgde 
zijn oudste zoon Mr. Reinout Care! (1798-1882) op. Daar hij 
muntmeester was, werd hij wel gedwongen, zich voortdurend 
in Utrecht op te houden, want op den "Heer van de Munt" 
zooals men dit ambt toen noemde, rustte eene groote verantwoor
delijkheid. Zijne moeder, broeder en zusters bleven echter Heeze 
in de zomermaanden trouw, totdat na zijn overlijden Utrecht 
ook des winters, niet meer werd bewoond. 

De broeder Karel An guste Marie Hypolite ( 1806-1889) was 
innocent, de oudste zuster freule Aimée, geb. 1800 bereikte den 
hoogen leeftijd van ruim 90 jaren en de in 1805 geboren freule 
Ursule Adèle Aurore bleef alleen over. 

Eene trouwe vriendin mijner ouders, Jkvr. H. C. S. barones 
van Tuyll van Serooskerken (1844-1927) had jarenlang gezorgd 
voor de huishouding van een paar hoogbejaarde, volle nichten 
baars vaders, achternichten van de freule van Heeze, doch die 
zij in hare jeugd door gemeenschappelijke Utrechtsche betrek
kingen zeer goed had gekend. Zoo kwam de in Haarlem alleen 
wonende freule Henriette in aanraking met de verre nicht in het 
afgelegen Heeze en werd er eene geregelde gast. Toen de vrouwe 
van Heeze in 1895 haren 90en geboortedag herdacht, werd zij 
door hare dorpsgenooten uitbundig gehuldigd ; natuurlijk was 
ook freule Henriette aanwezig en mijne ouders hadden haar 
vergezeld. 1 

Drie jaren later was mijn vader overleden en niet lang äaarna '\ 
bezorgde onze oude vriendin mij eene uitnoodiging, om ook eens 
een bezoek in deze mij onbekende streek te brengen. Reeds de 1 

aankomst in het Eindhoven van vóór 1900 was om niet te ver-
geten. Geen stad, geen dorp, maar een raar tusschending ; alle · \ 
huizen, doorgaans van ééne verdieping ; een zeer enkel grooter 
viel op, als uitzondering en werd aangewezen als de woning van 
de freules de Maurissens, terwijl al de overige aan de wijdvertakte 
familie Smits bleken toe te komen. 
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Een lange rit in de ouderwetsch-deftige, doch verder strikt 
eenvoudige equipage, bracht mij in den laten, warmen zomer
middag aan het uitgestrekt kasteel met zijne schitterende oprij
laan van eeuwenheugende reuzen, waar het tieerlijk koel was. 
En dan de allervriendelijkste ontvangst door de 94-jarige, die 
nog zoo kras was en vol belangstelling voor allerlei. En wat kon 
freule Ursule aardig vertellen uit hat e jeugd en van heel die eeuw, 
die sterven ging ! Veel was daaronder, dat ook nu nog niet kan 
worden neergeschreven helaas, maar men voelde het toen reeds 
als eene merkwaardigheid aan, als men door eene nog levende 
hoorde getuigen van het geweldig geraas, daar ter plaatse waar
neembaar, tijdens den slag bij Waterloo, die de geheele bevolking 
met ontzetting vervulde en waaraan .velen hoogbejaard, met 
huivering terugdachten, toen de verre echo's der veldslagen van 
den Fransch-Duitschen 001 log tot in Heeze doordrongen. 

Ook waren de verhalen merkwaardig, die betrekking hadden op 
de voor Brabant zoo roerige jaren van 1830-1839; eerst de dagen 
van strijd ,niet zoo ver ten Zuiden van deze streek ; daarop de 
tijd der cantonnementen,toen zooveel manschappen hetBrabandsche 
gewest bezet hielden en dan ten slotte de ellendige gevolgen van 
verwording na oorlogstijd. 

Nooit was het platteland geheel zuiver geweest van de benden 
heidens, of zigeuners en deze werden aanmerkelijk versterkt door 
allerlei gespuis, deserteurs, afgedankte vrijwilligers, enz. Zoo is 
het te begrijpen, hoe de douairière van Heeze ieder jaar weer 
moest waarschuwen, als zij uit Utrecht naar Heeze trok met de 
haren en evenzoo, als in het najaar de terugtocht werd aanvaard, 
om gewapend geleide te verkrijgen van Best tot Eindhoven, 
want daar bij name was het berucht onveilig. Nu is ook dat af
gelegen deel van ons land zoo veranderd en meer bevolkt, dat 
men zich niet meer kan voorstellen, hoe troosteloos eenzaam en 
verlaten die heiden van Braband en van het Kempenland nog 
voor eene halve eeuw waren, zoowel bij dagen van feilen zonne
brand, als wanneer de najaarsstormen daarover zwiepten. 

Heeze was altoos een bevoorrecht dorp geweest, niet .alleen door 
het natuurschoon, maar ook door het vertier, dat het verblijf van 
de Heeren, uit een ander gewest afkomstig, medebracht. En het 
kasteel wa? ruim genoeg, om velen aan familieleden en kennissen 
te herbergen. 

Ook de kleine gereformeerde gemeente was er talrijker en levens
krachtiger,· dan in de afgelegen plaatsjes der Brabantsche uit
hoeken, waar persoonlijke liefhebberijen het eenig behoud vormden 
in het geestdoodend bestaan der voorgangers. 

En nog meer bekendheid kreeg het, toen Os Johannes Leonardus 
Arnoldus Kremer er het beroep in 1825 aannam. Hij was geboren 
in 1798, had zijne opleiding in Utrecht genoten en was volgens de 
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overlevering, door verleende gastvrijheid aan een uitgeweken 
fransch geestelijk, in het bezit gekomen van een schier onfeilbaar 
middel tegen oogziekten. Honderden uit alle oorden des lands 
heeft hij geholpen .en genezen op de meest onbaatzuchtige wijze, 
gedurende die ruim 40 jaren, waarin "de oogen dominee" in Heeze 
tot zijnen dood in 1867 stond. Zijne roep was zoo groot, dat slechts 
het geval van de gebroeders van Wickevoort-Crommelin tot ons 
gekomen is, als van voorbeelden, die zelfs Os Kremer niet genezen 
kon ; doch tot 's mans eer moet gezegd worden, dat het hier 
gevallen gold van erfelijke, op rij peren leeftijd optredende blindheid. 

Toen de predikant van Heeze bij K. B. van 6 Dec. 1846 benoemd 
werd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, was 
dit zeker welverdiend en zulks werd dan ook algemeen gewaardeerd 
en toegejuicht, al wilden booze tongen beweeren, dat deze onder
scheiding niet vreemd was aan het feit, dat de zieleherder tevens 
belast was met het toezicht op illegale spruiten, die de verleener 
met zijn recht Brabandsch hart in dat gewest verworven had. 

Os Kremer was de vader van den bekenden historicus A. j. C. 
Kremer te Arnhem, wiens Hattuarië wij niet gaarne zouden 
missen. 

Het bezoek dier vele patiënten heeft vanzelf ten gevolge gehad, 
dat meer dan een hunner daar ter plaatse terugkeerde, zoodat 
daar reeds lang voordat men dit elders kende, een bestendig 
vreemdelingenverkeer ontstond, die voor de weinig bemiddelde 
bevolking eene bron van welvaart werd. En toch had men zich 
in Heeze weinig op dit gebied te beklagen, want de milddadigheid 
der vrouwe was groot. Voor zichzelf had zij weinig noodig") dacht 
steeds aan anderen en was in hare geheele omgeving, ondanks 
het verschil in geloof, hoog geëerd en geliefd. Mij is bekend, hoe zij, 
reeds lang de 80 j. voorbij, van haren dokter de raadgeving ont
ving, door een winterverblijf in een ander klimaat, de hardnekkige 
aanvallen van bronchitis te bezweeren en hoe zij het plan verwierp 
met een eenvoudig: Dokter, dat kunnen mijne armen niet missen. 

Het is wel merkwaardig, dat tegen het einde der 19e eeuw zich 
het verschijnsel voordeed, dat twee takken der familie van Tuyll 
van Serooskerken op uitsterven stonden. Op het oude familie
bezit Zuylen a. d. Vecht, reeds sinds het midden der 17e eeuw 
verworven, woonde de weduwe van den laatsten Heer uit dien tak. 
Toen deze in 1899 stierf, bleek het belangrijke goeá met zijn 
schoon, historisch kasteel vermaakt aan den stamhouder van den 
middelsten tak, gesticht door den tweeden zoon van den z.g. 
"dollen Frits". Op Heeze had de laatste erfgename hare keuze 
gevestigd op den eenigen zoon van den allerjong~ten tak, stam
!llende uit den derden en jongsten zoon van den genoemde. 
Het was Mr. H. N. C. baron van Tuyll van Serooskerken, burge
meester van Voorburg en sinds 1881 gehuwd met mejuffrouw 
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A. Hoevenaar, · die het tusschen Eindhoven en Heeze gelegen 
Geldrop moest erven en vier zoons had. Toen echter der hoog
bejaarde vrouwe van Heeze minder gunstige berichten omtrent 
den verren neef harer keuze gewerden, besloot zij eene andere 
beschikking te nemen, doch verheelde haar besluit niet. De gedu
peerde erfgenaam, wiens jongste zoon genoemd was naar den half
oom zijns vaders : Jan Maarten Leonard van Bronkhorst, kamer
heer-ceremoniemeester van wijlen Koningin Sophie ( 1825-1901 ), 
meende, doch geheel ten onrechte, dat deze de hand in het ver
anderde besluit der erfstelling had gehad en deed de voornamen 
van dien zoon bij vonnis der Haagschc rechtbank d.d. 1 Nov. 1898 
wijzigen. 

Als erfgenaam verkoos zij eenen, anderen neef uit den jongsten 
tak, doch van eene jongere generatie, die nog slechts drie jaren 
behoefde te wachten op het in bezit nemen van het hem toege
dachte. 

Het was op 22 Nov. 1901, dat de laatste van den tak van Heeze 
de oogen sloot en ik meen te mogen zeggen, dat, als zij kennis kon 
dragen van de gevolgen van haar besluit, zij dit nimmer zou 
hebben betreurd. De overleveringen waaraan zij hechtte, zijn 
volkomen in eere gehouden ; het oude familiegoed, dat zij wel 
noodgedwongen aan het beheer van rentmeesters moest overlaten, 
is verzorgd en verbeterd op eene wijze en met liefde en kennis 
die den nieuwen eigenaar alle eer aandoen, ondanks de groote 
moeilijkheden van twee tijdperken van oorlog, gevallen sinds zijn 
optreden ; gezwegen nog van alle bezwaren aan het beheer van 
uitgestrekte randgoederen met veel boschbezit, in dezen tijd ver
bonden. Doch dit al ligt buiten het bestek van deze herinneringen 
aan eenen tijd en een geslacht, dat voorbijging, juist toen deze 
eeuw begon. J. v. L. 
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meöeöeet,nqen van 
h€t B€StUUR 

Ronbwanöet,nq öooR amsteRöam 
Het is voor het bestuur van de N.G.V. een buitengewoon voorrecht, 

dat de redactie van het maandblad "Hobby" ons met de organisatie 
belastte voor een, naar aanleiding van een artikel over gevelsteenen 
en uithangborden in het maandblad Hobby voorkomende 
wandeling door Amsterdam. 

Deze rondwandeling zal plaats vinden op Zaterdag 20 September 
a.s., des middags half drie, punt van samenkomst Beursstraat hoek 
Damplantsoen (doorgang achterzijde magazijn "De Bijenkorf") en 
staat onder de deskundige leiding van den Heer T. DEN HERDER. 

De wandeling die circa 3 uur in beslag zal nemeµ, belooft zeer 
interessant te worden, daar wij circa 200 gevelsteenen te zien zullen 
krijgen. 

Wij wekken onze leden dan ook op aan deze wandeling deel te 
nemen. 

HET BESTUUR. 

öe n.q.v. GRO€tt 
Eind September zal de oprichtingsvergadering plaats vinden van 

de eerste plaatselijke afdeeling der N.G.V. en wel de afdeeling 
Den Haag en Omstreken. 

Het is ons dan ook een genoegen de volgende Heeren aan U voor 
te stellen, die zich bereid verklaard hebben, zitting te nemen in het 
bestuur dezer afdeeling : 

C. SMALLEGANGE, Voorzitter, 
J. L. VAN DEN BOS, Klepstraat 26, Den Haag, Tel. 119784, 
Secretaris, 
H. j. HEY, Penningmeester, 
G. C. VAN HOERT, Bestuurslid. 
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Door besprekingen met deze heeren zijn wij van meening, dat zij 
· de afdeeling Den Haag en Omstreken tot grooten bloei zullen kunnen 
brengen en wij wenschen hen succes bij hun werkzaamheden. 

Voorts zijn besprekingen gaande tot oprichting van afdeelingen 
in Utrecht, Groningen en Haarlem, welke zoo spoedig mogelijk 
zullen worden gevormd. 

Wie van de leden wil actief medewerken voor afdeelingen in 
Amsterdam en Rotterdam, waar het hoog noodig is, dat plaatselijke 
afdeelingen worden opgericht. 

HET BESTUUR. 

VRaq€nRUBR1€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 

Gegevens gevraagd betr. ges!. Stoel, onverschillig uit welke streek 
van Nederland. Contact gezocht met personen van die naam. 
L. M. N. Stoel, Amstel 175 Il, Amsterdam-C. 

Gedoopt in de Martinuskerk (N.-H.) te Groningen op Vrijdag 
4 December 1795: Tjeerk, zoon van Tjeerk Luppe en Trijntje Jans, 
echtelieden wonende aan de Qamsterkolk bij de Steentilpoort. 

Deze Tjeerk werd genoemd naar grootvader van vaders zijde, 
de achternaam is bij vorige dopen bij de vader ook wel Lippe, voor 
zoover mij bekend heet het nageslacht nu Luppes. Is van de voor
ouders bij deze of gene ook meer bekend ? 

Brieven aan M. M. Boggia-Luppes Jr., Antoni Duyckstr. 155, 
·Den Haag. 

Gegevens gevraagd omtrent ouders en broers of zusters van 
Maerten Adriaensz. van der Ende. Hij was in 1639 gezworene te 
Pijnacker, terwijl zijn broer Jan Adriaensz. in 1651 aldaar dit ambt 
bekleedde. 

Maerten Adriaendz. van der Ende's tweede vrouw was Cijtje 
Jacobs Overgauw. Wie was zijn eerste vrouw? 

Treed gaarne in verbinding met ieder, die gegevens bezit of tegen 
komt over het geslacht "Van der (n) Ende". (Vooral voorkomende 
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in de driehoek, gevormd door de plaatsen Delft, Hoek van Holland 
en Rotterdam). 

Th. J. D. v. d. Ende, Sumatralaan 120, Apeldoorn. 

Gezocht trouwacte tussen Woutelius Sijfveer (Sijtveer) en Maria 
Jacoba v. den Boogaerd welke kort na 15 Oct. 1811 moet hebben 
plaats gevonden. Zij is een R'damse en alles van haar is bekend. 
Ook eventuele herkomstplaats van Sijf_veer is zeer welkom. 

Gezocht trouwacte van Cornelis de Klerk en Aagje Heerdingsvelt, 
beide geb. en wonende te Delfshaven. Eerst bekend kind is op 
9-7-1818 aldaar geboren. Alles verder v. d. familie bekend. 

C. C. J. Lans, Loosduinseweg 973A, Den Haag. 
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