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891. Sybrant Jacobse Verkaey ; I. — 29-4-1709. gbv. Berg-Ambacht.
892. Adam Lind; I. — gbv. Old-Meldrum (Schotl).
893. Jan Struyk; I. — 30-4-1709. gbv. Delfshaven.
894. Willem van der Del; I. — gbv. Leiden.
895. Jacobus Boskoop; I. — 1-5-1709. gbv. Overschie.
896. Jan Boskoop ; I. — 2-5-1709. gbv. Overschie.
897. Pieter Houtwipper; II. — gbv. Utrecht.
898. Hendrik Alifs; II. — gbv. „Stralen in Gelderlandt".
899. Dirk Cornelisse Backer; I. — 4-5-1709. gbv. Wilsveen.
900. Adam de Backer; II. — 6-5-1709. gbv. Gorinchem.
901. Hermanus Mechelen; II.69) — 8-5-1709. gbv. Wesel.
902. Andries Stietman ; II. — 11-5-1709. gbv. „Henros in Schotland".
903. Jacob Croes; III. — 21-5-1709. gbv. Hamburg.
904. Nicolaes Heems; I. — 28-5-1709. gbv. Maarsen.
905. Cornelis Vonck ; III. — gbv. Reeuwijk.
906. Willem Ramsey; I. 31-5-1709. gbv. „Nieuhals in Schotland".
907. Steven van E s ; I. — 1-6-1709. gbv. Dordrecht.
908. Willem Kort ; I. — 4-6-1709. gbv. Schoonhoven.
909. Richard Decon; I. — 10-6-1709. gbv. Londen.
910. Aelbert Stolk; I. — 11-6-1709. gbv. Nieuwerkerk a/d. IJssel.
911. William Boiles; I. — gbv. „Weynwut in Engelandt".
912. Cornelis Jacobse Vous; II. — 11-6-1709. gbv. Delfshaven.
913. Jacob van Wiely; I.60) — 12-6-1709. gbv. Schiedam.
914. Jan Cornelisse Boskooper; I. — 13-6-1709. gbv. „Noortseveen,

gelegen onder de Jurisdictie van Moordregt (= Moordrecht).
915. William Davids; I. — 15-6-1709. gbv. Cork (lerl.).
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916. Gerrit Teunisse Karreman; II. — 19-6-1709. gbv. „Hasert"
f = Hasart N. Br.).

917. James Creagh; I. — 29-6-1709. gbv. Limerick (Ierl.).
918. Cornelis Leendertse Pluymgraeff; II. — gbv. Katwijk ajz.
919. Willem Pieterse van der Tak ; I. — gbv. Kralingen.
920. Steve Jacobse Stekelenburg; I. — 1-7-1709. gbv. Boskoop.
921. Pauwei Baptist van Ellemeet, heer van Dalem ; III.61) — gbv.

's-Gravenhage.
922. Philippe Garnaud; I. — 4-7-1709. gbv. Moncoutant (Fr.).
923. David Berne; II. — 11-7-1709. gbv. Aberdeen (Schotl.).
924. Frans van Alphen ; I. — 15-7-1709. gbv. Hillegersberg.
925. John Gallewey; I. — 23-7-1709. gbv. Londen.
926. Dirk Veel; I. — 25-7-1709. gbv. Gouda.
927. Fredrik Evertse ; II. — 29-7-1709. gbv. Haarlem.
928. John Salmon; I. — 22-8-1709. gbv. Londen.
929. William Frame; I. — 27-8-1709. gbv. Londen.
930. Esias Galandor; II. — 5-9-1709. gbv. „Lorges in Vrankrijk"

( — Lorgues).
931. Edmond Lofftus; I. — 18-9-1709. gbv. Limerick (Ierl.).
932. Adam Dobbertijn; II. — 18-9-1709. gbv. Wesel.
933. Dirk Dirkse van Nieuwland; I. — 20-9-1709. gbv. „Diete iv

Gelderland" (= Dieden ?).
934. Bartel Wilton; II. — gbv. St.-Maartensdijk.
935. Ary Janse van Dorp; II. — 23-9-1709. gbv. „by de Hooge

Heulbrug buyten dese stad, onder 't ambagt van Cool".
936. Huygo Driel; I. — 27-9-1709. gbv. Werkhoven (Utr.).
937. Cornelis de Stichter; I. — 30-9-1709. gbv. Gorinchem.
938. Thomas Hawkins; I. — 2-10-1709. gbv. Londen.
939. Hubert Halet; II. — 9-10-1709. gbv. Luik.
940. Casper Fritsch; I. — 17-10-1709. gbv. Leipzig.
941. Henry Bishop; I. — 28-10-1709. gbv. Odiham (Eng.).
942. Arnoldus den Exter; I. — 30-10-1709. gbv. Geertruidenberg.
943. Willem Hendrik Sels; I.62) — 5-11-1709. gbv. Zutphen.
944. Hendrik Jan van Eps; II. — gbv. Lochem.
945. Jan Jacobse de Schepe ; III.83) — gbv. „Druyden in Gelderland"

(= Druten ?).
946. Guillaume Joseph Mutselier; I. — 19-11-1709. gbv. Walen-

ciennes (Fr.).
947. Jacobus Souwenaer; I. — 23-11-1709. gbv. Overschie.
948. Jan Daniel Hartig; I. — 25-11-1709. gbv. Frankfort a/M.
949. Jan Hoogeweg; I. — gbv. „Berckeloo in Overijssel".
950. Cornelis Verhoeff; II. — 29-11-1709. gbv. Krimpen.
951. Antony Hendrik Smits; I. — 2-12-1709. gbv. Soerendonk

(N.-Br.).
952. Daen Ariense van der Grient; I. — 3-12-1709. gbv. Zevenhuizen.
953. Adam Grigg; I. — 18-12-1709. gbv. Suffolk (Eng.).
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954. Thomas Harper; I. 19-12-1709. gbv. Wexford (lerl.).
955. Matthieu Servet; II. — 20-12-1709. gbv. Nérac (Fr.).
956. Leendert Bastiaanse van der Meer; I. — 23-12-1709. gbv.

Stompwijk.
957. Abraham Meynsdershagen; I. — 24-12-1709. gbv. Keulen.
958. Roeloff Eelboo; I. — gbv. Dordrecht.
959. Abraham van den Brande; I. — 30-12-1709. gbv. Dordrecht.
960. Cornelis van Rijn; I. — gbv. Maasland.
961. Laurens Bosschaers; I. — 31-12-1709. gbv. Antwerpen.
962. Leendert van der Kae; II. — gbv. Gorinchem.
963. Johannes Bosch; I. — 2-1-1710. gbv. Gouda.
964. Jacob van Oosten; I. — 4-1-1710. gbv. Overschie.
965. Jan Brouwers; I. — 6-1-1710. gbv. 's-Gravenmoer.
966. Jan Adriaense ; I. — 18-1-1710. gbv. Campen (Zeel.).
967. Harman Verhoek ; I. — 20-1-1710. gbv. Tienhoven (Z.-H.).
968. Nicolaes Ie Coutieux; I. — 22-1-1710. gbv. Parijs.
969. Cornelis Klaesse Root; II. — gbv. Volendam.
970. Fredrik Kroonenberg ; I. — 7-2-1710. gbv. „Erbervelt in Bergs-

land".
971. Jacob Laffrens; I. — 8-2-1710. gbv. Amsterdam.
972. Joshua Ranson; I. — 12-2-1710. gbv. Wivenhoe (Eng.).
973. Jan Breedijk; I. — 22-2-1710. gbv. „Rekelinghousen gelegen

ontrent Wesel in 't Keulsland (= Rellinghausen ?).
974. Philippus Akenschot; II. — 24-2-1710. gbv. „Kamen gelegen

in 't Mercksland, onder 't gebiet van de Koning van Pruyssen".
975. Huybert Cornelisse van der Vliet; I. — 26-2-1710. gbv. Wad-

dingsveen.
976. Hendrik Moules; I. — 27-2-1710. gbv. Montpellier (Fr.).
977. Jan Hendrikse Vermaes; I. — 3-3-1710. gbv. Arnhem.
978. Jan de la Sabel; II. — 4-3-1710. gbv. Goesr
979. Aelbert van Hat tum; I. — 10-3-1710. gbv. Deventer.
980. Cornelis Cool; II. — 20-3-1710. gbv. „Saardam".
981. Johannes Oiover, „edelman"; I. — 26-3-1710. gbv. Cupar

(Schotl.).
982. Eduard Morray; I. — gbv. Edenburg.
983. Jonas Seneckau; l. 1-4-1710. gbv. Bordeaux.
984. John Gascoyne; I. — 3-4-1710. gbv. Middlesex (Eng.).
985. Thomas Maertin; I. — 8-4-1710. gbv. Londen.
986. Claes Reyerse Blijenburgh; I. — 9-4-1710. gbv. Demmerik

(Utr.).
987. Willem van Wijk; I. — gbv. Rhenen.
988. Christiaen Soeters; III.64) — 12-4-1710. gbv. Schenkenschans.
989. Hendrik Grim; II. — gbv. Tiel.
990. Lambregt Oudewater; I. — gbv. Brielle.
991. Herbert Nagel; I. — 18-4-1710. gbv. Emmerik.
992. Adam Janse; I. — gbv. 's-Gravenmoer'.
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993. Johannes Kop; I. — 23-4-1710. gbv. Arnhem.
994. Jan Janse Vasse; I. — gbv. „Wasbeek" (= Waspik).
995. Duncan Glasfort; I. — gbv. Borrowstounes (Schotl.).
996. William Gough; I. — gbv. Cork (Ierl).
997. Crijn Jacobs Koek; III.65) — 24-4-1710. gbv. Charlois.
998. Dirk Lem; I. — 25-4-1710. gbv. „Lunnepel in 't land van

Cleeff".
999. Dirk Hendrikse van Poelgeest; I. — 28-4-1710. gbv. Hazers-

woude.
1000. Pieter Duyst; I. — gbv. Gouda.

(Wordt vervolgd).
's-Gravenhage, Augustus 1948.

C. POSTMA.

B9) „Heeft op gisteren een borgers weduwe getrout, derhalve maer
f 6.—.—.".

60) „De burgerbrief is ingetrokken en vernietigt — 31 Maert 1732".
61) „Gratis. Is de zoon van den heer pensionaris".
62) „Ordinaris Capitein van ' t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteyt alhier".
63) „Dono. Is de koetsier van den heer Burgermeester Groeninx".
•*) „Gratis, als sijnde de knegt van de burgermeester Coolbrandt".
66) „Gratis, als sijnde de schipper van het jagt van de Burgermeester

Hogendorp".

BijBeUantekeninqen

Deze Bijbel is van Lijbe Cornelisse van der Kooy. Paase 1730.
Binnen deese stadt gehuwt 9 December 1736 met Giel Claesz. van
der Meijden.1).

Deze bijbel heb ik van moeders ontvangen. Ik ben alhier ook
getrout op 6 April 1766 met mijn lieve vrou Trijntje Jans van Keulen
geboore 1741. 20 September 1814 is mijn vrou binne Vlaerdinghe
gestorreve.

Bij tsterve van mij hoeie vader is die bijbel mijns. Hij sterft
2 April 1817 en was houttelder*), terwijl ik geboorthig ben van
1772 en in 1794 in fèbruarie trouwt met mun man Pieter Boon
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die na een val op zee, thuis zijnde schielijk stierf in Juni 1802 in
de ouderdom van 46 jaare.

Mijn moeder Annetje van der Meijden sterft op 6 Januarie de
Bijbel hebbe ik dan3) mijn man is op zee. 5 Septembe 1819 werd
door mij ter wereld gebrogt Annetje, naar de moei, dien ik op
12 September onder de doop hielle. Tiel was op zee. Mijn lieve man
Tieleman van der Geer is op zee gestorve 19 Maart 1829 in de middag
ten twee uure. Heden van de reis thuis komt dit ter ooren tis nu
15 Decemb. 1829 .God hebbe zun ziel. Psalm 103 is voorgeleese
door 4) en nog gebidt.

Onze goeie moei stierf op 16 September 1832 binnen Vlaardinge
smiddags 5 uuren.6) Ik ben getrout op 8 Juni 1842 met mijn lieve Jo.6)

Dit bijbeltje is van Jaan Wapenaar. Westnieuwland 29. Kerstmis
1880.7)

Noot 1. Elizabeth Cornelisdr. van der Kooij huwt te Vlaardingen
(ondertr. 29-11) op 9-12-1736 met Machiel Claesz. van der Meijden,
begraven te Vlaardingen Nov. 1796.

Noot 2. De voorgaande regelen betreffen de zoon van onder noot 1
genoemde: Cornelis van der Meijden, gedoopt te Vlaardingen
27-3-1729 en te Vlaardingen overleden 2-4-1817. Te Vlaardingen
aangesteld tot hout- en bierteller 14-7-1810. Hij huwde te Vlaar-
dingen (ondertr. 21-3) op 6-4-1766 Trijntje van Keulen, gedoopt
te VI. 4-6-1741 en aldaar overleden 20-9-1814, dochter van Jan
Andriesse van Keulen en Sara Pieters van Rosse, beiden te VI.
overleden en aldaar gehuwd 29-11/9-12-1736.

Noot 3. Deze regelen gelden hun dochter Annetje van der Meijden,
te Vlaardingen gedoopt 1-7-1772 en aldaar overleden 6-1-1819.
Ondertr. 24-1 en gehuwd 9-2-1794 te Vlaardingen met Pieter Boon,
zeeman, gedoopt te Vlaardingen 30-11-1755 en na een ongeval op
zee, waaraan hij overleed, te Vlaardingen begraven 10-6-1802.

Noot 4. Deze aantekening is zeker later ingevuld, omdat geen
naam werd vermeld. Dus of een onbekende (b.v. van het reeders-
kantoor o.d.) of een niet meer in herinnering op te halen bekende ?

Noot 5. Dit betreft Trijntje Boon, dochter van hierboven vermelde
Pieter Boon en Annetje van der Meijden, geboren/gedoopt te Vlaar-
dingen 10/18-12-1796 en aldaar overleden 16-9-1832. Te Vlaardingen
gehuwd 26-8-1817 met Tieleman van der Geer, zeeman, gedoopt te
Vlaardingen 30-10-1790. Op de Noordzee overleden 19-3-1829 om
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2 uur. Aangifte te Vlaardingen geschiedde pas 16-12-1829 (de reizen
duurden veel langer destijds!) zoon van Maarten van der Geer
en Adriana Schop.

Noot 6. Deze enkele regel werd geschreven door hun dochter
Annetje van der Geer, geboren te Vlaardingen 5-9-1819 en aldaar
overleden 23-9-1872 en gehuwd te Vlaardingen 8-6-1842 met Jo-
hannes Wapenaar, zeeman, geboren te Vlaardingen 23-8-1821 en
aldaar overleden 5-6-1876 zoon van Leendert Wapenaar en Johanna
van der Berg.

Noot 7. Jaan Wapenaar, dochter van boyengenoemden, werd als
Adriana Wapenaar te Vlaardingen geboren in het huis West Nieuw-
land L 85 op 17-5-1857 n.m. 5 uur. Haar vader was op zee. 31 Mei
d.a.v. werd zij gedoopt in de Grote Kerk. Overleden te Vlaardingen
6-9-1941 v.m. 7 uur in het huis Gedempte Biersloot 166. 20 Maart
1877 deed zij openb. geloofsbelijdenis in de Herv. Kerk. Voorganger
Ds. Riehm. Te Vlaardingen kuwde zij op 2-6-1880 Abraham Bot,
zeeman, geboren te Vlaardingen 7-8-1858. v.m. 10 uur in het Achter-
om C 73, zijn vader was op zee. 15 Aug. d.a.v. werd hij door z'n
moeder ten doop gehouden, omdat vader nog niet thuis was. Hij
overleed na een op zee gevatte kou te Vlaardingen 25-8-1890 n.m.
8 uur in het huis West Nieuwland M 29. Hij was zoon van Johannes
Bot en Maria van der Kuil.

Abraham Bot en Adriana Wapenaar waren mijn grootouders.
Mijn vader, Jan Bot was de enige zoon uit dit huwelijk (en 2 zusters).
De betrokken Bijbel is niet meer. Alleen het schutblad met de aan-
tekeningen werden door mijn grootmoeder bewaard, vele malen
gevouwen in een envelop ! Als jongen nam ik indertijd de gegevens
over, zij wilde het toen niet aan mij afstaan met: wat heb je daaraan!
Toen dacht ik dat de bijbel verschillende malen in andere handen
was overgegaan. Eerst bij het samenstellen van m'n kwartierstaat
bleek de bijbel steeds in de familie gebleven te zijn, alleen in groot-
moeders-moeders-moeders-richting.

Toen ze in 1941 overleden was, bleken de aantekeningen nergens
meer te vinden. Vermoedelijk heeft zij ze vernietigd ? Curiositeits-
halve bewaar ik m'n copie, waarop ik door ruimte destijds aangaf
de verschillende handschriften. De aantekeningen wil ik graag hier
even vastleggen.

Destijds verwonderde het mij, welk een keurig handschrift mijn
voorouders hadden, waar ze allen uit een zeemansfamilie kwamen,
hetgeen als bij m'n grootmoeder betekende tot je 8e k 9e jaar op
een „2 centenschooltje" te gaan. Mijn grootmoeder behield tot haar
hoge ouderdom haar keurig handschrift, terwijl ze met hoofdrekenen
ons als kinderen allen „voor" was!
Vlaardingen, Juli 1948. J. BOT Jr.
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öe BiOQRafre van
johanna petRonelU 6e timmeRimn

ÖOOR pcofessoR johan fReöeRik henneRt,
(anno 1786).

Een groot gemis, dat wordt gevoeld, wanneer het resultaat van
een dikwijls langdurig en intensief genealogisch onderzoek ter hand
wordt genomen, is het ontbreken van biografische notities betref-
fende de personen in de kwartierstaat of de geslachtstabel vermeld.
Zeker is het niet altijd mogelijk om van een ieder feiten te vermelden,
die nauw met de geschiedenis des Vaderlands samenhangen of van
de sterke invloed getuigen, die een der voorouders in een of ander
bestuurscollege had. Na de samenstelling van de genealogie ener
familie zal de bewerker daarom genoodzaakt zijn de nodige bio-
grafische bijzonderheden te verzamelen om zijn werk aantrekkelijk
te maken en hierdoor tevens te trachten een verklaring te geven
van de dominerende karakter-eigenschappen in een familie.

De aangewezen bron voor de verzameling van deze gegevens is
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m.i. de bibliotheek, waar we naast de biografische woordenboeken1),
pamfletten, pro of contra een bepaald persoon, gedrukte reisverhalen,
etc. kunnen vinden. Zijn deze publicatie's niet voorhanden, dan
kan de genealoog zijn werk de nodige fleur geven door een beschou-
wing toe te voegen van de ontwikkeling van een gemeente of de
economische groei van een bedrijf, waarbij leden van het bewerkte
geslacht direct of indirect bij betrokken zijn geweest.

Is de onderzoeker gelukkig en vindt hij in een bibliotheek een
publicatie betreffende een persoon, voorkomende in een door hem
samengestelde genealogie, dan kan hij evenals professor Hennert
schrijven, dat het zeer nuttig is, „de caracters en bedrijven der
menschen van allerlei standen en van beide sexen na te speuren.
Vermits de levensbeschrijvingen een rijke stof aan de menschkunde
opleveren, kan men dezelve schier niet genoeg vermenigvuldigen,
om zoo wel aan mannen als aan vrouwen leerrijke voorbeelden te
verschaffen". Johan Frederik Hennert, professor in de Mathesis en
Philosofie, schrijft deze woorden niet in de proloog ener genealogie,
maar in het bloemzoete voorwoord, dat hij aan de uitgave van de
nagelaten gedichten van zijn tweede echtgenote, Petronella Johanna
de Timmerman, laat vooraf gaan. Professor Hennert werd op
19 October 1733 te Berlijn geboren, als zoon van de Hofraad bij
de Hoge Rekenkamer. Zijn vader wenste, dat hij rechten zou
studeren, doch in zijn jeugd studeerde hij met veel ijver wiskunde,
letteren en wijsbegeerte. In het jaar 1755 vertrok de jonge man
naar Parijs om onder leiding van Nicolais Joseph Delisle „astronome
de la Marine" zich met astronomische studiën bezig te houden en
tevens zijn wiskundige kennis bij de beroemde Lammnier te ver-
rijken. Lang bleef de begaafde jongeling niet in de Franse hoofdstad,
waar hij temidden van vele geleerden, o.a. Réaumur een studentikoos
leven leidde. Het schijnt, dat hij zich sterk tot de Republiek voelde
aangetrokken, waar hij zich in 1757 te Leiden vestigde. Om in zijn
levensonderhoud te voorzien, begon hij met privaat les in de wis-
kunde te geven. De jonge geleerde met zijn prettige omgangsvormen
voelde zich in de studentenstad Leiden spoedig thuis en slaagde
erin om vele jongelieden als leerlingen en vrienden om zich te ver-
gaderen. Zo zien we als zijn leerlingen o.a. J. H. van Swinden,
later hoogleeraar te Franeker en te Amsterdam en de jonggestorven
J. J. Blassière. Het zal voor Hennert ongetwijfeld een voldoening
zijn geweest, toen hij in October 1765, na het vertrek van professor
J. de Castillon naar Berlijn, tot gewoon hoogleraar aan de Utrechtse
Universiteit bevorderd werd, nadat de Senaat hem eershalve de
titel van Philosofisch Doctor et Liberalium Artium Magister ver-

x) Zie voor een opgave van belangrijke handboeken O. N. jrg. 2 no. 2,
blz. 235 vv.
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leende. Zijn buitengewoon en gewoon hoogleraarschap aanvaardde
Hennert met de redevoeringen respectievelijk getiteld „Over hét
vernuft van den wiskundige" en „Dat een degelijke studie van de
wiskunde met de opvoeding gepaard behoort te gaan". Hennert is
ongetwijfeld een humoristisch man geweest; dit blijkt bijvoorbeeld
uit de titel van zijn rede, gehouden in '1769, toen hij voor de eerste
maal het rectoraat overdroeg, getiteld „dat de vermaken niet on-
bestaanbaar zijn met het karakter van een fatsoenlijk man".

De nieuw benoemde professor besteedde nu zijn tijd nuttig met
de samenstelling van het eerste leerboek der wiskunde. Naast zijn
vele werkzaamheden vond onze geleerde evenwel nog tijd in het
Frans een boek over de fortificatie-kunst en over de schootswijdte
van bommen te schrijven en ontwierp in 1794 een plan om officieren
in krijgsdienst van de staat wiskunde te onderwijzen.

Professor Hennert's tweede echtgenote, Petronella Johanna de
Timmerman, geboren te Middelburg 2 Februari 1724, eerst gehuwd
met Abraham Haverkamp, is voor haar tijd een geleerde en begaafde
vrouw te noemen, die haar na overlijden op 1 Mei 1786 door haar
gemaal op melancholieke toon herdacht wordt in het voorwoord,
dat aan haar nagelaten gedichten voorafgaat. De sentimentele
hoogleraar noemt zijn overleden huisvrouw „een brave gade, een
kleinood aan de borst van haaren egtgenoot, de steun van den
vermoeiden held, de verkwikking des geschokten staatsmans, de
drijfveer der pogingen van geletterden, van kunstenaren en koop-
lieden". Na haar sterven is Hennert geestelijk gebroken en drama-
tiseert, „ik zal deeze bladen voor 't laatst gebruiken; mijne oogen
van den starren-hemel aftrekken en op haare silhouette, op hare
urne nederslaan, en slegts verheffen om de ylugt der Capelle nae
te zien". De gestorvene was uitermate zuinig. Ze bewaarde „alle
stukken en snippers van linten en neteldoek en andere stoffen",
en wist al deze rommelarij systematisch weg te bergen, zodat haar
man na haar dood „verrukt was over de treffelijke orde van schik-
king". Haar „cabinetten maakten de vertoning van welgeschikte
winkels". Petronella Johanna was niet vlug van geest, doch bezat
ongetwijfeld het geduld om haar leerstof lang te bestuderen. Zij
had moeite met algebra, waarvan haar echtgenoot schrijft „deze
wetenschap vereischte een zekere vlugheid van geest, die aan de
geduldige overpeinzing dikwijls ontsnapt. Deeze vlugheid van geest
was mijn vrouw niet eigen. Zij had tijd noodig om iets te vatten".

Toen Hennert's liefde voor haar ontvlamde „was zij met de ver-
handeling der kogelsneeden van den Heer Blassière, onzen vriend
en mijnen leerling bezig ; en hier meede staakte zij haare wiskonstige
oefening, waarlijk ver genoeg gebragt voor eene huishoudelijke
vrouw". Haar astronomische experimenten staakte zij, met als
laatste rekening de doorgang van Venus door de zon in het jaar
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1769. „Gelukkig jaar — gezegende maand Junij", filosofeert onze
professor, „wanneer ik haar als bruid kon begroeten. Ik leidde haar
als bruid op den starretoren om de vereeniging van Venus met de
Zon te zien". De nieuwe Mevrouw Hennert was goed onderlegd in
de astronomische wetenschap en haar opgetogen echtgenoot deelt
trots mee, dat ze „gemakkelijk een verrekijker van veertig voet
(kon) stellen". Het gedichtje, getiteld „Op de staartstar, zich ver-
toonende in de jaren 1743 en 1744", dat in 1746 door haar gemaakt
werd, getuigt van haar langdurige belangstelling in de astronomie
en geeft ons een indruk van de „dichtkunst" in haar tijd.

„Gewiekte star, wat sleept ge een streek van glans
In 't goud gepruikt, door 's Hemels blaauwen Trans
Borduursel van 't onzachlijke Alvermogen" etc.

Als gade heeft Petronella Johanna de Timmerman haar wis-
kunstige en astronomische kennis niet meer uitgebreid, in deze
periode van haar leven vulde zij haar ledige uren met het lezen van
de werken van haar „Lievelingspoëten", waaronder Molière, Racine
en Voltaire. Haar vordering in de dichtkunst werd gewaardeerd
door het dichtlievend genootschap te 's-Gravenhage, dat haar ver-
eerde met de titel van Honorair Lid.

De serie gedichten, waar titels in zijn te vinden als „Verschonings-
bede van mijn hondje aan mijne zuster" en „Brief van mijn katje,
aan haar oude vriendin Joli, het hondje van mijn broeder", is niet
van een hoge litteraire waarde. Als meest geslaagde pennevrucht
mogen we aanmerken het gedichtje van 1756 opgedragen aan haar
jeugdvriendin Betje Wolff x) en getiteld „Aan de geestrijke jufvrouw
Elizabeth Bekker". Petronella Johanna de Timmerman was voor
haar tijd een zeer ontwikkelde vrouw, die naast de werken van haar
geliefde letterkundigen een intensieve studie maakte van de natuur.
Haar hooggeleerde gemaal vertelt, dat ze met grote ijver de natuur-
kundige werken bestudeerde van Van Musschenbroek, Nollet en
het zo populaire Schouwtoneel der Natuur. Practische kepnis werd
opgedaan in het bos bij Maarsen, waar de professor een buitenverblijf
bezat. „Een capel, een wormpje, een rupsje wierden al wandelende
gegrepen en bezien, doch niet gedood; na de proefneming wierden
de diertjes in hun element terug gebracht", luidt het yerslag van
een verblijf in professor's Utopia. De Schepping Gods imponeerde
de geleerde vrouw steeds, waarop zij dan wees „zonder fiemelarij
en angstvallig gebaarden".

*) Elisabeth Becker, 1783—1804, gehuwd met Ds. Wolff in de Beemster,
schreef o.a. in 1782 met Aegje Deken haar eerste roman „Sara Burgerhart".
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In de zomer van 1786 zou het echtpaar naar het buiten te Maarsen
vertrekken, „zij had zich voorgenomen de waarnemingen der rader-
diertjes, welke de Heer Watervliet in het elfde deel der verhandelingen
van het Zeeuwsche Genootschap bekend gemaakt heeft, dezen zomer
na te speuren", „vermits zij eene groote begeerte liet blijken, om
van dit verschijnsel een ooggetuige te worden". Bij het sluiten van
een koffer werd zij door een beroerte getroffen en ontrukt aan haar
echtgenoot, die in diepe droefheid achterbleef en uitriep „Nooit
heb ik de dood zeer gevreesd, thans vrees ik hem in 't geheel niet.
Koom, goede dood, verhaast uw vonnis over mij. Gij hebt mijn
vrouw opgenomen, waar zij is, wil ik gaarne wezen. Met haar heb
ik de gelukkigste dagen in het woelig rijk der levenden doorgebracht".

Professor Hennert verliet „het woelig rijk der leevenden" niet,
maar moest veel weerstand bieden aan politieke aanvallen, die men
op zijn Oranjegezindheid deed. In December 1786 vroeg hij ontslag
uit zijn ambt en vertrok naar Hanau, nadat zijn leerlingen hem een
gipsen afgietsel van zijn beeltenis hadden aangeboden. Het „koom
goede dood" mocht geen weerklank vinden en de goede Hennert
schikte zich naar de omstandigheden en trouwde op 11 Mei 1787
te Hanau, Constantia Agnetta de Reder, die hern als derde gade
vergezelde op zijn levenspad.

Inmiddels was in de Republiek veel veranderd. De omwenteling
door de komst van de Pruisen teweeg gebracht, plaatste de Oranje-
partij weer op het kussen. Ook Hennert keerde terug op uitnodiging
van de Utrechtse Magistraat. Er volgde nu een periode in zijn leven,
waarin hij geduldig met zijn echtgenote en zijn kinderen, uit dit
derde huwelijk geboren, zijn levensdagen sleet, tot 1798, toen
zijn vrouw kwam te overlijden. Langzamerhand ging ook zijn ge-
zondheidstoestand achteruit. In 1802 verloor Hennert als gevolg
van een ontsteking zijn linkeroog, terwijl het rechteroog verzwakte.
Zijn arbeid viel hem nu zwaar, waardoor hij genoodzaakt werd in
1804 ontslag uit zijn functie te vragen, hetgeen hem eervol verleend
werd. Tot zijn opvolger werd benoemd professor J. F. van Beeck
Calkoen.

Op 30 Mei 1813 stierf Johan Frederik Hennert, professor in de
Mathesis en Philosofie, ten gevolge van een beroerte. Een onbekende
maakte het hiernavolgende epigram:

„De grijze Hennert zat aan zijn gewone taak,
De ontwikkeling van een vraag door wiskunst voorgeschreven,
Toen hem de dood verraste en stoorde in zijn vermaak,
„Wat", zegt hij, „doet gij daar op 't eind nog van Uw leven,
Daar gij toch geen figuur of letterschrift meer ziet".
Maar Hennert graauwt hem toe : „scherminkel, 't raakt U niet.
Ik zie veel meer dan gij; mijn ziel kan lezen, schrijven,
En wat zij leest of schrijft, zal eeuwig waarheid blijven."
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Veel waardevolle en wetenschappelijke geschriften waren door
hem uitgegeven en bovendien een biografie van zijn echtgenote
Petronella Johanna de Timmerman, waarin we de schrijver leren
kennen als een gemoedelijk en naar de eis van zijn tijd, poëtisch man,
die de stormen des levens op een afstand gadeslaat om ze later in
zijn lyrische en sentimentele ontboezemingen te verhalen.

Den Haag, Juni 1948. C. POSTMA.

N.B. Bij de samenstelling van dit artikel werd o.a. gebruik
gemaakt van de navolgende werken: Nagelaatene gedichten van
Petronella Johanna de Timmerman, etc. door haar echtgenoot
Joh. Fred. Hennert, etc, Utrecht, 1786. F. Bezemer Sr., Nieuws
uit oude boeken, Rotterdam, z.j. Diverse biografische woorden-
boeken. Gedenkboek universiteit Utrecht, 1936; Alg. en Nieuwe
Konst- en Letterbode. 1814 dl. 1, p. 198 vv.

18e eeuwsche
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Door een onzer leden wordt kosteloos ter beschikking gesteld,
een 6-tal 18e eeuwse, originele, wapengravures, waarvan men de
afbeelding hierboven vindt; belangstellenden en belanghebbenden
kunnen zich wenden tot de heer J. T. van der Ham, Riouwstraat 100,
Amsterdam.

1. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Paul Sebastiaan Ie Leu de
Wilhem, Hr. v(an) Besoyen, 1731".

2. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Dideric v(an) Hogendorp,
1731".

3. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Herman Vingerhoet, 1735".
4. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Witte Gevers, Borgermr.".
5. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Gerard van der Dussen".
6. Het wapen van: „De Hr. en Mr. Henric van der Stael".

öe saksen van zevenBURqen
zijn uit hollanö naAR honqaRije veRtRokken

Een Rotterdams blad bracht enige tijd geleden een studie over
de Saksen in Transylvanië (Hongarije). Hierin werd betoogd, dat
dit volk uit Nederland afkomstig is. Dit is inderdaad zo, ook ik
heb verschillende bewijzen hiervoor.

Men beweert nu dat die mensen oorspronkelijk gewoond hebben
tussen de Rijnmond en Greyelingen en zich tijdens de regering van
koning Géza II in Hongarije gevestigd hebben. (1141-1161).

Van een vooraanstaande Hongaar hier te lande heb ik van de
naam „Gravolin" (Grevelingen) gehoord en ook volgens hem is
deze volksstam uit Nederland afkomstig. Verder weet hij mede te
delen dat zij vanuit Holland naar Westfalen zijn getrokken, van
hier naar Saksen en de Pfalz. Ziekte en hongersnood dwong hen
echter weer tot verhuizen, en nu trokken ze, daartoe uitgenodigd
door de regenten van Géza II, naar Hongarije. De Hongaren noemden
hen, waarschijnlijk naar hun tweede vaderland, Saksers.

Het is opmerkenswaard dat er duidelijk overeenkomst bestaat
tussen de taal der Zevenburgers en die der Hollanders. Tal van
eigennamen en spreekwoorden kan men tot het Nederlands terug-
brengen.

Dit volk moet wel een volledige vrijheid genoten hebben om hun
taal tot op de huidige dag zo zuiver te hebben kunnen bewaren.
Enkele frappante voorbeelden volgen hier: (deze zijn zelfs over-
gegaan in het algemeen beschaafd Hongaars).

Molen — Malom ; Molenaar — Molnar ; Schuur — Csur ; dit wijst
er tevens op dat de Hongaren het molenbedrijf van die mensen
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geleerd hebben. Van de andere kant bewijst de gelijke constructie
der oud-hollandse en oud-hongaarse molens, dat deze uit Nederland
afkomstig moeten zijn.

In de zeventiende eeuw stierf in Utrecht een zekere Bernard, die
enige beurzen stichtte voor Protestantse jongelingen uit Zevenbergen
en de Pfalz. Dr. van Ven doet veronderstellen dat de heer Bernard
een Hongaarse vrouw gehad heeft en uit piëteit de beurzen gesticht
heeft.

Wij houden niet voor onmogelijk dat de heer Bernard ingelicht
is door aldaar studerende jongelui, over de herkomst van dat volk.
Zijn legaat is te meer gemotiveerd omdat er in de Pfalz ongetwijfeld
een gedeelte van dat volk is achtergebleven. B. HOLTAPPEL.

Bovenstaand artikel vond ik in de „Hongaarse Courant", Ie jaar-
gang, no. 6 van 1 December 1929. Ik neem dit artikel van de heer
B. Holtappel in zijn geheel over.

Als ik o.a. doorlees het geschriftje van Dr. Joh. Theunisz over de
„Nederlandse kolonisatie in Europa", blz. 9 en 10 kom ik echter tot
twee groepen Nederlanders die naar Hongarije zijn getrokken. De
eerste groep: door de verschrikkelijke hongersnood, in het Luikse,
(tijdens de regering van Bisschop Wazo, in de elfde eeuw), en in
een groot deel der aangrenzende landen namen velen de vlucht.
Zij vonden een onderkomen in Hongarije en wel bij Erlau, 100 k.m.
ten noord-oosten van Budapest. Zij spraken in 1536 nog hun eigen
dialect en zijn waarschijnlijk later door de Turken, die in 1552
en 1596 dit gebied verwoestten, vernietigd. Het is wel eigenaardig,
dat ditzelfde gebied bij Erlau, later in de achttiende eeuw 1752-1753
werd bevolkt door Westfalen, boeren uit Sauerland.

In aansluiting op de eerste groep kunnen wij de aandacht vestigen
op een tweede, die een eeuw later zich in Hongarije vestigde, nu
niet van Luikenaren, maar van Vlamingen. Deze hebben zich ge-
vestigd in de provincie Zips en het komitaat Honth. Gewoonlijk
vat men deze immigranten samen onder de naam Saksers. Sommigen
vestigden zich in Zevenburgen of in Transylvanië ; zij maakten van
hun nieuwe vaderland, dat zij als een woestenij aantroffen, een
bloeiend land.

Hier in Zevenburgen is dus wel degelijk sprake van Nederlanders,
evenals in Ugocsa, een komitaat ten noord-oosten van Debreczen,
waar onze landgenoten in het begin van de dertiende eeuw zich
hebben gevestigd. J. T. v. d. HAM.

Voor onze leden die iets meer willen weten over de Nederlandse
kolonisatie in Europa hebben wij een zestigtal exemplaren van het
geschriftje van Dr. Joh. Theunisz beschikbaar. Kosten / 0.30 in
postzegels, te zenden aan J. T. v. d. Ham, afd. Bibliotheek der
N.G.V., Riouwstraat 100, Amsterdam.
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Op het Algem. Rijksarchief te 's-Gravenhage bevinden zich sedert
kort ter raadpleging:

Gecopieerde Doop- en Trouwboeken en Gaarderregisters van Hendrik-
Ido- en Sandelingen-Ambacht en Pernis door J. P. Medema.

HENDRIK-IDO- en SANDELINGEN-AMBACHT.
Doopboek 1625-1712.
Trouwboek, 1625-1719 en Lidmatenboek, 1625-1711.
Alphabetische Klapper op het Trouwboek van 1625-1719.
Alphabetische Klapper op het Lidmatenboek van 1625-1711.
Alphabetische Klapper op het Doopboek van 1625-1712.

PERNIS.
Doop-, Trouw- en Lidmatenboek, 1668-1765.
Doop- en Trouwboek, 1766-1811 en Lidmatenboek, 1766-1782.
Begraafboek van de Koster, 1784-1812.
Register van het Trouwen voor het Gemeentebestuur, 1805-1811.
Gaarderergister, 1695-1762.
Gaarderregister, 1763-1805.

BoekBesppekinq
Thuring Waltter, Berner Wappenbuchlein, 1612. Neu-
druck. Lausanne, Editions Spes, 1946.

De bekende Zwiterse heraldicus D. L. Galbreath heeft het goede
idee gehad, het oude wapenboekje van de Berner glasschilder
Thuring Waltter opnieuw uit te geven. Het is op één na het oudste
gedrukte wapenboekje van Zwitserland het is echter tevens het
zeldzaamste.. Wij Nederlanders bezien dit boekje niet zozeer als
heraldische bron, doch meer uit een oogpunt van heraldische kunst
en dan zijn deze krachtige houtsneden een lust voor het oog. Wij
bezitten zo weinig van materiaal als dit, dat iedere uitgave een
ontdekking is. In het bijzonder voor dit boekje moeten wij dankbaar
zijn, dat Galbreath het voor ons toegankelijk gemaakt heeft. Ook
de uitvoering door de Editions Spes is zeer aantrekkelijk. F. P. B.

Katharine A. Esdaile: English Church Monuments 1510
to 1840. With an introduction by S. Sitwell. London,
B. T. Batsford, 1947.

Mej. Esdaille heeft in Engeland een overeenkomstig werk gedaan
als de heer Belonje hier nu al jaren in Nederland doet, n.l. zich be-
kommeren om de oude monumenten die in vaak vergeten kerken
aan de aandacht van het grote publiek ontsnappen. In Engeland
is geen 1795 geweest en de monumenten, grafstenen e.d. zijn er
over het algemeen beter bewaard gebleven dan bij ons. Onder de
artisten, die deze graftomben maakten, spelen de Nederlanders
een grotere rol dan men zou denken. Gerard Janssen uit Amsterdam
heeft niet minder dan vijftig monumenten op zijn naam staan en
hij had twee zoons die hetzelfde vak uitoefenden. En zo waren er
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meer. Het is onmogelijk in dit klein bestek de inhoud van het boek
ook maar bij benadering weer te geven. De schrijfster verstaat het,
een geheel nieuw gebied voor ons te doen opengaan, een rijke aan-
vulling van onze genealogische en heraldische kennis en bovenal
een aanvulling van de kunsthistorie. Niet minder dan 150 afbeel-
dingen verluchten de tekst, waarvan sommige in kleur, en Batsford
heeft het op zijn eigen goede manier uitgegeven. Een pracht boek
om te bezitten. F. B. P.

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 de Redacteur van Gena
Nostra, Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C.

Gegevens gevraagd en aangeboden betreffende de families Graven-
daal en Landzaat; ik bezit gegevens teruggaande tot 1650 en ben
gaarne bereid deze uit te wisselen tegen nieuwe gegevens.

C. J. W. Gravendaal, Krugerplein 18 III, Amsterdam.
Wie heeft gegevens of kwam deze namen weieens tegen. Woberziel

of Woeberziel. ± 1805 Henning. ± 1815 overleden beiden Middel-
burg. Willemina van Dijk ± 1779. Johannes Meiira i 1779. beiden
van Middelburg. Waar komen bovengenoemde personen vandaan.
Door brand zijn registers vernietigd. Hoe kom ik verder ?

Joan Bakker, Iependaal 163, Rotterdam.
Albertus van Dorsten uit Neuenhaus (Graafschap Bentheim)

koopt 1 Juni 1676 het klein burgerrecht van de stad Groningen.
Vermoedelijk was hij een zoon van Herman van Dorsten, burge-
meester van Neuenhaus en Elisabeth Geerlichs. Dit echtpaar had
althans o.m. een zoon die Albert heette.

Op 4 Mei 1710 laat Hendrik Pluim te Groningen zijn leerjongen
Jan van Dorsten inschrijven, die 6 jaar bij hem zou dienen als
leerling-goudsmid. Deze Jan van Dorsten woonde in de 18e eeuw
als mr. goudsmid te Arnhem, alwaar hij 20/6 1723 huwde met
Geertruida van Kreethuysen. Hun 2e zoon Albertus werd geboren
te Arnhem 22/4 1725. Jan van Dorsten stierf te Arnhem 1778.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Jan van Dorsten vermoedelijk
een zoon was van eerstgenoemde Albertus van Dorsten, die af-
komstig was uit Neuenhaus en dat Jan van Dorsten vermoedelijk
omstreeks 1695 te Groningen is geboren. Dit blijkt echter niet uit
de Groningse doopboeken. Wie kan mij hierover inlichten ? '

De genealogie van Dorsten Neuenhaus is bekend en ook die van
de nakomelingen van Jan van Dorsten in Arnhem. Helaas is de
verbindingsschakel onzeker.

A. van der Marel, Jacob Obrechtstraat 79 hs, Amsterdam
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