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Tegen liet einde van het derde Verenigingsjaar heeft het Bestuur

besloten tot uitgave van een extra nummer, bevattende 36 pagina's;
de bedoeling hiervan ligt niet alleen in een extraatje voor Kerstmis,
doch in hoofdzaak om van dit nummer een propagandanummer
te maken. Wij nodigen de Leden der N.G.V. uit, dit blad door te
geven aan hun kennissen, die de genealogie reeds beoefenen, en
ook aan hen, die zij kunnen bewegen met onze wetenschap eens
kennis te maken.

Velen toch zijn onbekend met de prettige hand, die de beoefenaren
der genealogie en heraldiek verbindt en de voldoening die men
ondergaat in het persoonlijk vinden van mooie gegevens betreffende
hun familie.

Wij hopen, dat het lezen van ons Maandblad vele nieuwe leden
tot onze Vereniging moge brengen.

leder lid brenge een nieuw lid aan; men vergete niet, dat hoe
groter het aantal leden, hoe meer efficiënt de Contact-afdeling kan
werken, en des te eerder onze plannen om maandelijks met 32 pagina's
te verschijnen, kunnen worden verwezenlijkt.

In Januari a.s. zal een begin worden gemaakt met het publiceren
van de catalogus der boeken in het bezit der N.O.V., welke tegen
een kleine vergoeding aan de leden zullen kunnen worden uit-
geleend.

Op blz. 174 vindt men een prijsvraag door onze Voorzitter, Dr.
Van den Berg, te Utrecht, opgesteld. Wij hopen, dat vele leden en
toekomstige leden met een juist en interessant antwoord zullen
komen. Het beste antwoord hopen wij in het Maart-nuininer te
publiceren.

Vervolgens geven wij enige mededelingen van twee leden, die
voor onze leden van groot belang zijn.

De heer C. Af. L. Nieuwenhuis, Stationsstraat 47 te Zoetermeet
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meldt ons, dat hij met de copie van het Doopboek van Colmschate
(Diepenveen) bij Deventer (Dec. 1659—Aug. 1813), is gereed ge-
komen en zich voorstelt het Trouwboek van deze gemeente eveneens",
té cöpièren, evenals dè Doop- en trouwboeken van Olst en Wijhèt.
Hij stelt te zijner tijd deze copiën gaarne ter beschikking van leden, \
die in deze gemeenten belangstellen. ' f /
. De heer A. P. J.-B. Férmin te Amsterdam schrijft ons bet
Volgende: : - ,

„Zeer vaak komt het voor, dat genealogisch onderzoek vastloopt,
wanneer men te doen krijgt met soldaten, varensmannen en der-
gelijke personen, die veelal geheel van hun bakermat los kwamen
£n elders voor zichzelf en hun nakomelingen nieuwe bestaans-
mogelijkheid zochten.

In verband daarmede lijkt het wenselijk, degenen, die bronnen-
materiaal kennen, of kunnen aanwijzen ,op te wekken tot liet
publiceren van wat zij dienaangaande weten. Om een voorbeeld te
noemen: de heer Van de Venne, verbonden aan het Rijksarchief
in Limburg, wist mij onlangs mede te delen, dat zich op het kasteel
de Neuborg te Gulpen in het huisarchief een monsterrol moet
bevinden van de compagnie soldaten, welke door de kasteelheer
tijdens de 3O-jaiige oorlog werd opgericht. Zulke voorbeelden zullen
er ongetwijfeld meer te vinden zijn. Hierbij kan b.v. gedacht worden
aan de strijdkrachten „ten dienste van H.H. Mog. Staten der Ver-
enigde Provinciën", zowel te land als ter zee en aan het materiaal
op dit gebied, wat zich denkelijk in de Archieven der Oost-Indische
en andere „Compagnieën" bevindt.

Dan dient verder de aandacht te worden gevestigd op het dorp
Smeerenburg op Spitsbergen, dat van 1619 tot ca. 1650 heeft bestaan
en dat in 1633 zijn hoogste bloei gehad heeft als traankokerij voor
de Hollandse walvisvaarders die daar overwinterden. Er was voorts
een kuiperij, een fort (tegen de Duinkerkers!) een kerk en een
kerkhof. Later is dit kerkhof zeer verwaarloosd. Toeristen die
Spitshergen bezochten, plachten zelfs beenderen onzer voorvaders
als reissouvenir mede te nemen! Niettemin rijst de vraag, of van
Smeerenburg wellicht een begraafboek bewaard is gebleven, dan
wel dat mogelijkerwijs van de inscripties op de grafstenen nog iets
te achterhalen valt. Wie iets meer hiervan weet, geve zijn publicatie
in het licht!

Een andere categorie, die nog al eens moeilijkheden oplevert,
zijn de schoolmeesters, welke ook vaak naar elders trokken om de
jeugd te ondei wijzen. Ieder die bij zijn onderzoekingen gegevens
ontdekt, die kennelijk betrekking hebben op personen of feiten
welke men in de betrokken bron niet zou verwachten, worde op-
gewekt zijn vondsten in het licht te geven".

Mogen de leden, die enkele van deze gegevens bezitten, aan deze
oproep gehoor geven; wij zullen ze gaarne in Gens Nostra publiceren.
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Ten slotte wekken wij de leden op, hun contributie ad minimum
ƒ6.50 over 1949 spoedig te willen storten op de Giro-rekening van
onze Penningmeester, de heer J. L. van den Bos te 's-Graven-
hage, No. 392.579.

De Redacteur wenst aan het einde van 1948 de leden prettige
Kerstdagen toe en vormt de beste wensen voor hen en hun familie
en voorspoedige genealogische vondsten in 1949.

W. D. H. ROSIER.
Amsterdam, Kerstmis 1948.

copie pooRteRBoek
staö RotteRöam 1699-17501) (veRvolq)

1346. Robbert Hodson; I. 27-11-1713. — gbv. Londen.
1347. Pieter Barnard; II. 5-12-1713. — gbv. Brugge.
1348. Daniel van Krimpen; II. 8-12-1713. — gbv. Krimpen.
1349. Johaii Sollenaer; III.88) 14-12-1713. — gbv. Zutphen.
1350. Hendrik Janse Santbergh; III. — gbv. Maasdam.
1351. John Harling; 1. — gbv. York (Eng.).
1352. Matthijs Winkelman; III.88) 15-12-1713. — gbv. „Beutsum

in 't Keurvurstendom van Hanover".
1353. Thomas Jong; I. — gbv. Shaftcsbnrg (Eng.).
1354. Otto van den Heuvel; III.90) — gbv. Leeuwarden.
1355. Willem van Rodenburg; 11. 19-12-1713. — gbv. Loosduinen.
1356. Jan Wijtkamp; II. 22-12-1713. - , gbv. Hillegersberg.
1357. Hendrik Bol; I. 3-1-1714. — gbv. Dordrecht.
1358. Isaac van Aelst; II. 5-1-1714. — gbv. Gorinchem.
1359. Gillis Vonk; I. 6-1-1714. — gbv. Oudewater.
1360. Laurens Smits; I. — gbv. „Koinxliooffden in 't land van

Gulick".
1361. Hendrik van der Linden; I. — gbv. „Hensberg in 't land

van Gulick".
1362. Jan de Heijde; 1. 8-1-1714. — gbv. Sas van Gent.
1363. John Smitli; I. 9-1-1714. — gbv. Londen.
1364. Symoti Allen; I. 11-1-1714. — gbv. Londen.
1365. Pieter Gonst; II. 12-1-1714. — gbv. „Willebroek".
1366. Jan (irienier; I. 16-1-1714. — gbv. Gent.
1367. Hendrik de Bruijn; II. — gbv. Gorinchem.
1368. Johannes Imchoor; I. 26-1-1714. — gbv. 's-Gravenhage.
1369. Joost van Waeyenoeye; II. 27-1-1714. — gbv. 77e/.

*) De inleiding van deze publicatie is afgedrukt in „Oeus Nostra",
3e Jaargang (1948) No. 1.
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1370. Jan van Wijk; I. 30-1-1714. — gbv. Yzendoorn.
1371. Ignaie Hubert; I. 21-2-1714. — gbv. Guise (Fr.-Picardie).
1372. Cornelis van Dalen; II. 27-2-1714. — gbv. Zwijndrecht.
1372a. Willem van der Kerck; I. 8-3-1714. — gbv. Nijkerk.
1373. Pieter Ferdinand, Baron Gollart van Ambach; f. 13-3-1714.

— gbv. „in 't land van Luxenburgh".
1374. Dirk Brouwer; I. 20-3-1714. — gbv. Capelle a/d. IJssel.
1375. Cornelis Meij; I. — gbv. Dorsten (Dtsl.).
1376. Mattheus Smith; II. 23-3-1714. — gbv. Highgate (Eng.).
1377. Arnoldiis van Nieuwekuijt; I. 30-3-1714. — gbv. Waalwijk.
1378. Pieter van Dijck; I. 31-3-1714. — gbv. Vlaardingen.
1379. Hendrik Rutters; 1. 6-4-1714. — gbv. Geertmidenberg.
1380. Ary Witteman; I. 9-4-1714. — gbv. Heemstede.
1381. Jacobus van Meurs; I. 10-4-1714. — gbv. Leidschedam.
1382. Marcelis van der Horst; II. 11-4-1714. — gbv. „Megen in 't

Graeffschap van Nijburgh".
1383. Pieter Frena de jonge; I. 12-4-1714. — gbv. Bodegraven.
1384. John Carrier; II. 13-4-1714. — gbv. Londen.
1385. Klaes Koper; II. — gbv. Schiedam.
1386. Ary van Lugten; III.9') 27-4-1714. — gbv. Yzendoorn.
1387. Adriamis Janse Kool; I. — gbv. Papendrecht.
1388. Harinanus van Beek; I. — gbv. Arnhem.
1389. Jan Nederhoff; I. 28-4-1714. — gbv. Nieuwerkerk.
1390. Jacob Andreas Casteleijn; III.92) 1-5-1714. —gbv. Amsterdam.
1391. Leendert Cornelisse Brouwer; III.*3) — gbv. Capelle a\d. IJssel.
1392. Mr. Joan Lastdrager; III.9*) 3-5-1714. — gbv. Purmerend.
1393. Thomas Shaidlow; II. 5-5-1714. — gbv. Londen.
1394. Daniel Ponton; I. —r gbv. Londen.
1395. Cornelis de Grijs; I. 11-5-1714. — gbv. Warmond.
1396. Dirk Petjs; I. 19-5-1714. — gbv. Leiden.
1397. Gillis Ronge; II. 24-5-1714. — gbv. „Rosendael".
1398. Matthieu Pastorel; I. — gbv. Langnedoc (Fr.).
1399. Jan Vlierbootn; I. 25-5-1714. — gbv. „Levena in 't Luynen-

burgerland".
1400. DirkSchalke; II. 2-6-1714. — gbv. „Bussen in 'tlandv. Allena".
1401. Thomas Snoek; I. 7-6-1714. — gbv. Temple-Combe (Eng.).
1402. Nicolas Francais Penaij; I. 8-6-1714. — gbv. Verviers.
1403. Jacobus Sterckenburg; II. 11-6-1714. — gbv. Oude Wetering.
1404. William Claare; I. 18-6-1714. — gbv. Waterford (lerl.).
1405. Isaac van der Schel; II. 27-6-1714. — gbv. Dordrecht.
1406. Jan Overink; I. 29-6-1714. — gbv. Zwolle.
1407. Abraham de Swier; II. 6-7-1714. — gbv. Wageningen.
1408. Jacob Bremer; I. 9-7-1714. — gbv. Hoorn.
1409. jean Geneste; I. 24-7-1714. — gbv. La Parade (Fr.).
1410. Matthijs Haegdoorn; I. 1-8-1714. — gbv. Bergen op Zoom.
1411. Adriamis Otgeus; I. 8-8-1714. — gbv. Oudenbosch.
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1412. Anthony Decker; I. — gbv. Breda.
1413. Wijbrand Nolkens; I. 14-8-1714. — gbv. Dordrecht.
1414. Christiaen Bartelingh; II. — gbv. Lingen.
1415. Allart Loenen; I. 17-8-1714. — gbv. Wcll (Gld.).
1416. Jan Timmerkam; III.95) 22-8-1714. — gbv. Wesel.
1417. Henry Hobbs; II. 29-8-1714. — gbv. Cambridge.
1418. J
1419.
1420.
1421.

an van Esch; I. 4-9-1714. — gbv. Delft.
asper Everwijn; II. 8-9-1714. — gbv. Delfshaven.
an Ferrier; I. 11-9-1714. — gbv. Borrowstounes (ScholL).
'honias Perrin; I. 12-9-1714. — gbv. Londen.

1422. Jan Janson; II. 13-9-1714. — gbv. „Lecth in Schotland".
1423. Jean Parmentier; I. 15-9-1714. — gbv. St.-Valery („in de

provincie van Picardie").
1424. John Guilbaiid; I. 20-9-1714. — gbv. Londen.
1425. Joris Bondewijnse; I. — gbv. Sluis.
1426. James Hinderson; I. 22-9-1714. — gbv. „Lourin Parisch in

7 Gracffscliap van Marrens in Noord Brittange".
1427. Maurees Delbec; II. 27-9-1714. — gbv. Doornik.
1428. Barent Wijntjes; I. 28-9-1714. — gbv. Dordrecht.
1429. Harmanus Nieuwenhuyse; II. 3-10-1714. — gbv. Leiden.
1430. Govert Jans Scheer; II.98) 13-10-1714. — gbv. niet ingevuld.
1431. Johannes Terlaen; II. 18-10-1714. — gbv. Zevenhoven (Z.H.).
1432. Lambertiis Lein; I. 19-10-1714. — gbv. Huissen f Gld.).
1433. Jacobus Stominis; I. 20-10-1714. — gbv. Roosendaal (N.Br
1434. Isaac Orenier; I. 25-10-1714. — gbv. Fumel (Fr.).
1435. Gerrit van Renen; I. 26-10-1714. — gbv. 's-Gravenliage.
1436. Hendrik Kool; II. 30-10-1714. — gbv. Nijmegen.
1437. Aert Ouweleen; II. 1-11-1714. — gbv. Capeile a/d. IJssel.
1438. Jan Stael; I. 2-11-1714. — gbv. Groningen.
1439. Arent van Marie; III.87) 3-11-1714. — gbv. 's-Gravenhage.
1440. Potihis van der Steng; I. — gbv. „Saerdam" (Zaandam).
1441. William Hart Atkinson; I. 8-11-1714. — gbv. Stockton (Eng.).
1442. Barent Sterkers; \\.—gbv. „Gilhuysin 't Graeffschap Bentem".
1443. Cornelis Janse van der Pot; I. 12-11-1714. — gbv. Enkhuizen.
1444. Christiaen Boonen; I. 14-11-1714. — gbv. Dordrecht.
1445. Joh. Wilson; II. 21-11-1714. — gbv. Borrowstounes (Schotl.).
1446. Pieter Braekman; I. 3-12-1714. — gbv. Kleef.
1447. Ary Vonk; I. 6-12-1714. — gbv. Streefkerk.
1448. Ary van Dijk; II. 10-12-1714. — gbv. Krimpen.
1449. Pieter Janse van Maeswinkel.»8) — 13-12-1714. — gbv.

Waddingsveen.
1450. Thomas Porter; II. 4-1-1715. — gbv. Londen.
1451. Johannes Hoes; I. 8-1-1715. — gbv. Leiden.
1452. Willem Holtus; II. 16-1-1715. — gbv. Zevenaar.
1453. Jean Boueues; I. 21-1-1715. — gbv. „Uses in de provincie

Languedotr.
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1454. Jacoh, Baron van Leefdael; III. 26-1-1715. — gbv. Meeuwen
(N.Br.).

1455. baniel Teunisse Oldrino; I. — gbv. Vianen.
1456. Martimis Kalff; I. 27-1-1715. — gbv. 's-Hertogenbnsch.
1457. Boudewijn Vermeulen; I. 28-1-1715. — gbv. Leerdam.
1458. Symon van Noord; II. 31-1-1715. — gbv. Vlaardingen.
1459. Willem Claesse van Noord; I. — gbv. Vlaardingen.
1460. Ary Janse Kleynman; I. 4-2-1715. — gbv. Zevenhuizen.
1461. Andreas Mc. Farlan; II. 18-2-1715. —gbv. Stirling (Schotl).
1462. Gijsbert van Nieuwekuijk; II. 19-2-1715. — gbv. Waalwijk.
1463. Frans Jacohse Schreder; I. — gbv. Nijmegen.
1464. Marinus van den Bosch; I. 21-2-1715. — gbv. „Rosendael".
1464. Joris Bagijn; I. 22-2-1715. — gbv. „Luynen in Branden-

burgerland"'.
1466. Jan Priynibooin; I. 27-2-1715. — gbv. Rijsbergen (N.Br.).
1467. Thomas üraet; II.99) 4-3-1715. — gbv. Cnyk.
1468. Diderik Johan van Hogendorp; III. 6-3-1715. — gbv. 's-Gra-

venhage.
1469. Philip Blow; II. 8-3-1715. — gbv. Londen.
1470. Dirk van der Stam; I. 13-3-1715. — gbv. Zevenhuizen.
1471. Pieter Marchal; II.100) 14-3-1715. — gbv. Oudenbosch.
1472. Isbrant van Marode; I. 15-3-1715. — gbv. „Rosendael".
1473. Hendrik Teilemans; I. 18-3-1715. — gbv. Xanten (DtsL).
1474. Charles Ie Vier; I. 20-3-1715. — gbv. Senlis (Fr.).
1475. Hendrik Wijntjes; I. — gbv. Utrecht.
1476. Antony Jacobse Kuyper; I. — gbv. Breda.
1477. Gideon Benoist; I. 21-3-1715. — gbv. Londen.
1478. Huybert van Riemsdijk; I. 23-3-1715. — gbv. Varik.
1479. Gerrit Pieterse; I. 28-3-1715. — gbv. Delfshavèn.
1480. Jacques van den Kerckhoven; I. 29-3-1715.
1481. Herman van Gele; I. 5-4-1715. —gbv. Dordrecht.
1482. Cornelis Bouwense Lelyvelt; I. 20-4-1715. — gbv. Aarlan-

derveen.
1483. Casimir Philipp Neuborg; III. 24-4-1715. — gbv. „in 't Graeff-

schap Lippe in Duytsland".
1484. |acob in den Pas; 1. 27-4-1715. — gbv. Stralen (DtsL).
1485. Maarten Persoons; I. 29-4-1715. — gbv. Delft.
1486. Willem Tomson; I. 30-4-1715. — gbv. Oudewater.
1487. Willem Hendrik Verbrugge; III. 2-5-1715.—gbv. 's-Gravenhage.
1488. Leendert Leendertse Koevoet; I. 3-5-1715. — gbv. Capelle

a/d. IJssel.
1489. Michiel Anthon Zapff; III.1»») 7-5-1715. — gbv. Wismar (DtsL).
1490. Louis Sommievre; III.101) — gbv. Heusden.
1491. Rijk Janse Hey; III.102) — gbv. Dodewaard.
1492. Hendrik te Boekei; I. 9-5-1715. — gbv. Aalten.
1493.,Pieter Uijlhoorn; II. 10-5-1715. — gbv. Leiden.
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1494. Jan Milius; II. — gbv. Utrecht.
1495. Joost Sips; II. 13-5-1715. — gbv. Breda.
1496. Adriaen Hollander; I. — gbv. Zevenbergen.
1497. Jurriaen Kloet; II. — gbv. Parchim (Dtsl).
1498. Pieter Janse Backer; I. 4-6-1715. — gbv. Schiedam.
1499. Dirk van Hengelen; II. 6-6-1715. — gbv. Maastricht.

VGravenhage, Aug. 1948. C. POSTMA.

M) „Grates, als sijnde de lijff knegt van den Hr. Burgemeester Hogen-
dorp".

»•) „Gratis, als sijnde de knegt van de Burgemeester Groenhout".
M) „Gratis, als sijnde de koetsier van den heer Burgemeester De Mey".
M) „Gratis, als sijnde de koetsier van de Burgemeester Casteleyn".
»2) „Gratis. Is de soon van de Burgemeester Casteleyn, doch sal den

eed doen soodra hij sijn jaren van discretie sal hebben bekomen".
M) Gratis, als sijnde de knegt van de Burgemeester Groen houd. Is Poorter

aangenomen, dog vermits sijne jonkheijd sal den eed daer toe staencle
moeten doen, soodra hij sijn jaren van discretie sal hebben bekomen".

•*) „Gratis, volgens Contract in dato den 16 April 1714".
•») „Gratis, als sijnde geweest knegt bij wijlen de zoon van den heer

burgemeester De Mey".
••) „Segt geboren te zijn op de buyte Rotte onder de Jurisdictie deser

stadt".
•') „Gratis, als sijnde de koetsier van de Hr. Burgemeester Groenix".
M) „Vermits de armoede hebben de Hr. Burgemeesters geaccordeert

maar te betalen f4.6.—.".
••) „Heeft een burgers weduwe" (getrouwd).

10°) „De Vo bij de heeren Burgemeester gerernittcert, derhalve maer
f 6.—.—.".

101) „Gratis, als sijnde de lijffknegt van de Heer Burgemeester Van
Nijevelt".

*02) „Gratis, als sijnde de coetsier van de Heer Burgemeester Nijevelt".

het katoenöRukkeRsqesUcht wrjöooqen
te

I. Daniël Jansz. van Haarlem trouwt Machteld Lucas.
Uit dit huwelijk:
II. Jan Daniels, gedoopt 18-12-1622 (geref.) te Haarlem, lint-

werker, huwt in 1642 te Amsterdam met Marritie Cornelis.
Den 6 September 1642 compareerden:

geen ouders hebbende. w.g. Jan Daniels.
M
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Uit dit huwelijk:
1 Cornelis Jansz. Wijdoogen, volgt UIA,
2 Annetje Jansd. Wijdoogen, geboren 1650,
3 Abraham Jansz. Wijdoogen, volgt IIIB.

HIA. Cornelis Jansz. Wijdoogen, lintwerker, sjouwer, opsiender
O.I.C., geboren in'1645, huwt Ie 24 Mei 1670 met Jacobi Abrahams
Verkruyze 2e met Jannetje Wouters 3e met Johanna Brouwer.

Den 24 May 1670 Compareerden :
Cornelis Jans Wijtdogen, van Amsterd., lintwercker, out 25
jaer geasst met sijn vader op het cuyperspadt en Jacobi Abra-
hams Verkruyze, out 24 jaer, ouds doot, geasst haer broeder
Gerrit Abrahams buyten de houtsagerspoort.

w.g. Cornelis Jansz. Wijdoogen,
Jaapie Abraham verkruys.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren:
Isaak, gedoopt 24 October 1677 in de Oosterkerk te Amsterdam,

getuigen bij deze doop waren Abraham Jansz. Wijdoogen en Annetje
Jansd. Wijdoogen.

In het poorterboek staat ingeschreven:
23 Jan. 1700 Isacq Wijdogen, schoolmeester, soon van Cornelis

lans Wijdogen, opsiender van O.I. Compagnie en poorter, is poorter,
belastende etc.

Den 9 Juny 1702 Compareerden :
Cornelis Jansz. Wijdogen van A.; sjouwer, wedr Jaapie abrams
verkruysse op Marken en
Jannetje Wouters van swartsluys, wede. hartnen nieijer, Int hol.

w.g. Cornelis Jansz. Wijdooge.
x

Vrijdagh den 29 Augustus 1710 Compareerden voor de heren
deutz, bikker en van Collen, Commissarissen Cornelis Janse
Wijdogen van A. opsiender wedr Jannetje Wouters, inde
Vijselstraat & Johanna Brouwer van A. wed. daniel van
kouwenberg inde Lijdtse dwarsstraat.

w.g. Cornelis Jansz. Wijdoogen,
johanna Brouwer.

IIIB. Abraham Jansz. Wijdoogen, lintwerker, gedoopt op 19 Febr.
1652 in de Zuiderkerk te Amsterdam, huwt met Maartie Willems.

10 May 1681 compareerden:
Abram Jansz. Wijdoogen van A., out 28 jaren, buyten de
Utregtse poort, ouders doot, geassistrt met jaapie Abramsen
en Maartie Willems van Nieuwveen, out 24 jaren, op de heere-
gragt, ouders doot, geassisteert met Margriet van den burgh.

w.g. Abram Jansz.
Maritie Willems.
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Zijn poorterinschrijving luidt: 24 febr. 1682.
Burgemeesteren van Amsterdam is; gebleecken dat Abram

•Jansz. Wijdogen, lintwercker, soon van Jan Danielsz., in sijn
leven mede lintwercker en poorter alhier, is een ingebooren
poorter der zelve stad, belastende etc.

De kinderen uit dit huwelijk waren o.a. :
Jan Abrahamsz Wijdoogen, geboren | in 1684, volgt IV A,
Willem Abrahamsz Wijdoogen, geboren in 1685, volgt IV B,
Krijn Abrahamsz Wijdoogen, i
Marretje Abrahamsz Wijdoogen. j

IV A. Jan Abrahamsz Wijdoogen, katoendrukker, geboren in
1684, trouwt in 1712 met Heiena Stevens Smit.

19 February Ao 1712 compareerden:
Jan Abrahamsz Wijdoogen van Am. Catoendrucker; oud
28 Jare, buyten de Uyterse Poort, geasst met sijn vader
Abraham Wijdoogen en Heiena Steevensz Smit van Am., oud
25 Jare op de Nieuwendijk, haar Moeder Gerbregt
niet bij haar verstant.

w.g. Jan Abrahams Wijdoogen,
Lena Steeven Smidt.

hun kinderen waren:
1 Abraham, gedoopt 6 April 1714 in de Oude Kerk, jong over-

leden,
2 Marritie, gedoopt 13 Juli 1715 in de Zuiderkerk,
3 Gerrebreg, gedoopt 28 Dec. 1717 in de Nieuwe Kerk,
4 Abraham, gedoopt 4 Maart 1721 in de Nieuwe Kerk, jong

overleden,
5 Abraham, gedoopt in de Nieuwe Kerk op 7 Dec. 1723, volgt V.

IV B. Willem Abrahamsz Wijdoogen, geboren in 1685, huwt
eveneens in 1712 met Maria Magdalena Brinker.

Den 19 February Ao 1712 Compareerden:
Willem Abrahamsz Wijdoogen van Am. Catoendrucker; oud
27 Jare buyten de Uyterse Poort geasst met sijn vader Abraham
Wijdoogen en
Maria Magdalena Brinker van Am. oud 23 Jare in de Angelier-
straat geasst met haer moeder jannetje Bredie.

w.g. Willem Abramsen Wijdoogen,
Maria Magdalena Brinchen.

uit dit huwelijk werd een zoon geboren:
Abraham, gedoopt op 25 Februari 1714 in de Amstelkerk,
hij huwde met Catriena Elisabet Kok.
Den 17 April 1738 Compareerden:
Abraham Willemsz Wijdogen van Am., oud 24 Jaar, Buyten
de Utregtse poort geasst met sijn Moeder Maria Brinhem en
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Catrina Elisahet Kok van Munster, oud 25 Jaar, woond als
voorn, ouds doot, geasst met liendrik van Aggelen.

w.g. Abraham Willemse Wijdoogen.
x

dit echtpaar had drie zoons n.l.
1 Jacobus, gedoopt 28-5-1738 in de Zuiderkerk,
2 Jan, gedoopt 21-11-1742 in de Nieuwe Zijds Kapel,
3 Willem, gedoopt 11-6-1741 in de Zuiderkerk.

V. Abraham Wijdoogen, gedoopt in de Nieuwe Kerk op 7 Dec.
1723, huwde met Anna Krol, dochter van Jan Krol en Nissie van
den Boern. Ook hij oefende het beroep van katoendrukker uit.

Den 10 Mcy 1748 Compareerden :
Abraham Wijdoogen van Am., oud 24 Jaar, in de Loierstraat,
ouds doot, geasst met sijn suster Gerbreg Wijdogen en Anna
Krol van Am., oud 22 Jaar, woont als vooren, ouds doot,
geasst niet Angienieta Marka.

w.g. Abraham Wijdoogen,'
Anna Krol.

uit dit huwelijk:
1 Jan, volgt VI A.
2 Elisabeth, gedoopt 5 Aug. 1750 in de Nieuwe Kerk,
3 Hendrik, volgt VI B,
4 Abraham, volgt VI C,
5 Hambrosius, gedoopt 6 Febr. 1757 in de Westerkerk,
6 Gerret, gedoopt 30-7-1758 in de Nieuwe Kerk,
7 Antoneta, gedoopt 2 Nov. 1760 in de Westerkerk,
8 Willem, gedoopt 14 Aug. 1763 in de Nieuwe Kerk, jong over-

leden,
9 Anna, gedoopt 21 Juli 1765 in de Nieuwe Kerk,

10 Willem, gedoopt 25 Nov. 1767 in de Nieuwe Kerk.

VI A. Jan Wijdoogen, gedoopt 1 Jan. 1749 in de Nieuwe Kerk,
katoendrukker, huwde in 1773 met Johanna Koningsveld, dochter
van Barend Koningsveld.

Den 19 February 1773 compareerden als voren :
Jan Wijdoogen van Amst. Gereformeerd, oud 24 Jaren, in de
Lojerstraat, Geadsisteert met sijn vader Abraham Wijdoogen
en Johanna Koningsveld van Amst. Gerefor. Wed. Roelof
de Vries woont als vooren.

w.g. Jan Wijdoogen,
Johanna Kooniugsveld.

1 Uit dit huwelijk :
1 Anna, gedoopt 22-12-1773 in de Nieuwe Kerk, overleden

12-2-1821, huwt in 1796 met Hendrik Eijsten, timmerman,
den 6 May 1796 compareerden :
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Hendrik Eijsten van Anist., geref., oud 23 Jaren, in de Haasen-
straat, ouders dood, gead. met Caatje Donker in 't Oudemanhuis
en Anna Wijdoogen van Amst., geref., oud 22 Jaren, woont
als boven gead. met haar vader Jan Wijdoogen woont te
Vreeland.

w.g. Hendrik Eijsten,
Anna Wijdoogen.

Te Vreeland was op de buitenplaats Vreedenhorst in de acht-
tiende eeuw een katoendrukkerij gevestigd. Dit bedrijf werkte
volgens het koperplaatprocedé en had zijn personeel, dat uit eerste
klas vaklieden bestond, geheimhouding opgelegd. Rondom de fabriek
stond een dubbele rij bomen ter wering van spiedende ogen.

2 Barend, volgt VII A, \
3 Aaltje, gedoopt 23-7-1780 in de Nieuwe Kerk, begraven 9-4-1783.
4 Jan, volgt Vil B,
5 Aaltje, gedoopt 4-2-1787 in de Westerkerk, overleden 14-1-1817

te Amsterdam, gehuwd met Gerrit Craamer,
6 Helena, gedoopt 7-10-1789 in de Nieuwe Kerk.
VII A. Barend Wijdoogen, katoendrukker, gedoopt 10-1-1776 in

de Noorderkerk, overleden 23-6-1829 te Amsterdam, huwde te
Catrina Daniels, gedoopt 31-1-1773, overleden 5-9-1811 te Amster-
dam, dochter van IJshrand Daniels en Catrina Verley; 2e Maria
van der Bent.

Den 24 October 1793 compareerden:
Barend Wijdoogen van Amst. geref., oud 17 Jaren, op de
prinsengracht in den Elandstraat in de Vetermakersgang,
gead. niet zijn Vader Jan Wijdoogen woont alsboven.
Catrina Daniels van Amst., geref., oud 20 Jaren, in de Dijke-
straat hij de Nieuwmarkt, gead. Ket haar moeder Catarina
Verley woont alsboven.

w.g. Barent Wijdoogen,
Catrina Daniels.

Zijn poorterinschrijving luidt:
1793 10 December, Wijdoge, Barend, Catoendrukker, zoon van

Jan Abrahamse Wijdoge, Catoendrukker.
De kinderen uit het eerste huwelijk zijn:
1 Johanna, gedoopt 5-1-1794 in de Oude Kerk,
2 Eijsbrand, volgt VIII A,
3 Jan, volgt VIII B.
Uit het tweede huwelijk:
4 Aaltje, geboren 20-9-1824, overleden 7-11-1825,
5 Johanna Geertruida, geboren 25-4-1826, overleden 20-4-1829,
6 Barend Jan, geboren 27-7-1829.

VIII A. Eijsbrand Wijdooge, geboren 9-1-1796, gedoopt 13-1-1796
in de Noorderkerk, kantoorbediende, huwt te Amsterdam op
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8-8-1827 met Hendrika van Eek, geboren te Wijk bij Duurstede
als dochter van Jacohtis Theodorus van Eek en Èiizabeth la Pere.
Zij overleed 5-9-1834 te Amsterdam, waarna Eijsbrand trouwde
op 8-7-1835 met zijn schoonzuster Cornelia van Eek.

Uit het eerste huwelijk :
1 Jan, geboren 18-7-1828 te Amsterdam, overleden 16-9-1829,
2 Jan Jacobus, geboren 5-6-1830 te Amsterdam,
3 Cornèlis, geboren 3-7-1832 te Amsterdam,
4 Hendrikus Eijsbrand, geboren 26-8-1834, overleden 6-12-1834.
Uit het tweede huwelijk:
5 Elizabeth, geboren 19-4-1836,
6 Catharina Bardina, geboren 15-4-1837, overleden 25-8-1840,
7 Hendrikus, geboren 23-8-1839.

VIII B. Jan Wijdoogen, huisbediende, geboren 10-12-1797, ge-
doopt 13-12-1797 in de Noorderkerk, overleden 15-5-1860, huwde
te Nieuwer-Amstel met Lammigie Jans Mumlinga, geboren 18-12-
1803 te Amsterdam en eveneens te Amsterdam overleden op
30-7-1883, dochter van Jan Jooghems Muurlings en Aaltje Sijminens.
Hun huwelijk werd voltrokken op 8-5-1825. Het enigste kind was:

IX. Simon Wijdoogen, kantoorbediende, geboren 3-4-1833, ge-
huwd op 8-4-1857 met Elizabet van Gorkom, geboren 9-4-1828 als
dochter van Hendrik van Gorkom en Johanna Wilhelmina Altera.

Uit dit huwelijk:
1 Caroliena, geboren 23-2-1858, overleden 7-10-1943 te A'dam,

gehuwd met H. F. ten Heuvel,
2 Johanna Wilhelmina, geboren 3-5-1860, overleden 11-1-1943,

op 13-2-1896 gehuwd met Franz Adolf Friedrich Olashörster,
geboren 8-9-1857 te Rulle,

3 Elizabeth,
4 Simonetta, geboren 10-3-1867, overleden 25-7-1944, gehuwd

met D. A. Parser,
5 Maria,
6 Jan, deze had twee dochters : Johanna en Maria Wijdoogen.

VII B. Jan Wijdoogen, katoendrukker later behangsel-fabrikant
(vele katoendrukkers schakelden hun bedrijf over naar de opkomende
behangselpapierindustrie, de fabriek van Wijdoogen was vele jaren
gevestigd op de Leliegracht te Amsterdam6. Geboren in 1784,
overleden 18-8-1842. Hij huwde Maria Magialena Kunneke.

Den 25 April 1806 compareerden:
Jan Wijdoogen van Amst., Luters, oud 21 Jaren, Ind Elandstr.
over 't Salmandershofje, boven de Stal, gead. met zijn moeder
Johanna Koningsveld wn alsboven en Maria Magdalena Kunneke
van Amst., Luters, oud 21 Jaren, in d' Elandstr. op 't Metz-
laarshnfje, gead. met haar vader Jolian Christiaan Kunneke.
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Woont alsboyen.
De kinderen uit dit huwelijk zijn:
1 Johanna, geboren 21-7-1807, gedoopt 2-8-1807 in de Nieuwe

Kerk,
2 Johan Christiaan, geb. 10-8-1809, ged. 20-8-1809 in de Nieuwe

Kerk, overleden 5-2-1814 te Amsterdam,
3 Maria Magdalena, geboren 9-9-1811 te A'datn,
4 een zoon, geboren 18-9-1813 te A'dam,
5 Anna Maria Jacoba, geboren 16-12-1815,
6 een levenloze zoon, geboren op 19-10-1819,
7 Jan, geboren 27-7-1821.

VI B. Hendrik Weijdoogen, speelkaartenmaker, gedoopt 9-4-1752
in de Nieuwe Kerk, overleden 17-7-1814, huwde met Anna Ko-
ningsveld.

Hun kinderen zijn:
1 Anna, gedoopt 31-12-1777 in de Zuiderkerk, begraven 8-1-1778,
2 Jan, gedoopt 29-8-1779 in de Nieuwe Kerk, begraven 11-9-1779,
3 Anna, gedoopt 30-1-1782 in de Nieuwe Kerk, jong overleden,
4 Anna, gedoopt 23-10-1785 in de Nieuwe Kerk.

VIC. Abraham Weijdoogen, katoendrukker, gedoopt 1-9-1754
in de Nieuwe Kerk, huwde met Agatha Mulder.

Vrijdagmorgen den 9 Jamiary 1778 compareerden:
Abraham Weijdoogen van Amst., Oereformeert, oud 23 Jaren,
op de Loyersgragt, gead. met sijn vader Abraham Weijdoge &
Aagje Mulder van Amst., gereformeert, oud 23 Jaren, in de
Elandstraat, geadst met haar Moeder Grietje Heijkoop.

Uit dit huwelijk een zoon :

VIIC. Abraham Weijdoogen, wijnkopersknecht, gedoopt 10-2-
1779 in de Zuiderkerk, overleden 8-5-1837, huwde met Dorothea
Groenewoud. \

Deu 27 January 1804 compareerden i
Abraham Weijdoogen van Amst., Roomse», oud 25 Jaren,
op de hoek van de prinsegragt en Runstraat, gead. met zijn
Moeder Agatfia Mulder wede. Abraham Wijdogeu woont als
boven & Dorothea Groenewoud, van Haarlem, Roomsen,
oud 25 Jaren, op de Brouwersgt 't 3e huis van de Klijne Vis-
markt, gead. met haar Vader Willem Groenewoud, woont
alsboven.

w.g. Abraham Weijdoge»,
Dorothea Groenewoud.

Poorterinschrijving: 1804, 21 February
Wijdoogen, Abraham, wijnkopersknegt, zoon van Abraham
Wijdoogen, in Leven Catoendrukker en poorter.
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Uit dit huwelijk:
1 Agatha, geboren 12-3-1804 en gedoopt in de R.K. Kerk

de Krijlherg,
2 Maria Maignreta, gedempt 9-8-1805 in de Krijtherg, overleden

3-11-181(1 te Amsterdam,
3 Cornelis Willebrordus, gedoopt 3-9-1807 in de Krijtberg,
4 Jolianna Dorothea, gedoopt 1-5-1810, overleden 2-1-1812,
5 Hermanus Gijsbertus, geboren 16-7-1812 te Amsterdam,
6 Oijsberttis Tbeodorus, geboren H-I 1-1814 te A'ilam,
7 Jolianna Mória, geboren b-2-1817, overleden 13-8-1817,
8 Jolianna Maria, geboren 10-3-1820, overleden 11-3-1821,
9 Johannes Franciscus, geboren 28-9-1821.

Amsterdam, November 1948. H. O. MEIJER.

öeceniBeR
Genealogeii, Ileraldici,

Historici f U wordt de
prang gesteld; om met
enkele tekeningen, elke.
tekening voorzien van een
korte, tekst, de ga ping in
deze historische, reeks,
Lohengrin A nno 12?'?,

Herberg
't Zwaantje Anno 1948,
te overbruggen.'

De afdeling propa-
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oplossing en een voor
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1 Maar 1949 aan de
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Amsterdam.
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geschiedenis van het AuqustijnenkLoosteR
te einöhoven

her. kloosten niARiënh<\c,e naai* een qcavuRe uit 1799

/. Stichter van Mariënhage.
Als stichter van Mariënhage wordt genoemd Jan van Schoonvorst,

Burggraaf van Montjoie, Heer van Cranendonk, Eindhoven en
Diepenbeek,1) onder de regering van Antonie van Bourgondië
(1406-1415), Jan IV, gemaal van Jacoha van Beieren (1415-1427)
en Philips van St. Pol (1427-1430), een zeer invloedrijk edelman
in het Hertogdom Brabant en tevens hoveling.

In een officieel stuk van 8 October 1419, waarbij het gilde wezen
in Eindhoven geregeld werd, noemt hij zich: „Johait van Schoen-
vorst, borchgrave tot Moenjouwen, heere tot Cranendonck ende tot
Diepenbeecke.2) Johan van Schoonvorst overleed in 1433 te Sichem.

Smits zegt, dat hij na de dood van Antonie van Bourgondië,
die sneuvelde bij Arincourt in 1415, voogd werd van zijn onmondige
kinderen: Jan en Philips, zelfs Gouverneur-Generaal over geheel
Brabant. Hij trachtte verzoening te bewerkstelligen tussen Hertog
Jan IV en zijn onderdanen alsmede met zijn broeder Philips van
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St. Pol en trad daartoe (16 Jan. 1421) in een samenkomst te Eind-
hoven met de lieer van Wesenmaal op, namens Philips van St. Pol.3)

Dr. Acquoy noemt ook als deelhebbend aan de stichting zijn echt-
genote Josine van Rochefort.4)

Smits zegt, dat Jan van Schoonvorst's echtgenote hem tot de
stichting bewoog naar aanleiding van het feit dat vijf burgers
van Eindhoven, met verzaking van de wereld, de Heer wilden
dienen.5)

/ / . Datum van de Stichting.
Als datum van de stichting noemt Acquoy, 2 April 1419 en zegt

dat Hertog Jan IV, de stichting goedkeurde op 19 April 1419 en
dat Willem van Amsterdam, een beroemd doctor in de medicijnen,
gepromoveerd te Praag, de eerste Prior werd in 1420. Ook volgde
de goedkeuring van de bisschop van Luik, Jan van Heinsberg.8)
Hij laat daaraan voorafgaan, dat in een testament van 3 Juli 1401
reeds sprake was van dit klooster. Smits noemt ook 2 April 1419
voor de goedkeuring door Hertog Jan IV van Brabant, 1420 voor
het begin van het betrekken van het klooster door de Regulieren.7)

Houben wil, dat de „woninge die Haghe genoempt" in 1421
nog kasteel is en dat daar 6 Jan. van dat jaar waarschijnlijk de
intocht plaats had.8)

Hoewel het klooster van de aanvang af door Windesheimers
werd ingericht, had de inlijving bij het kapittel, volgens Acquoy
eerst plaats in 1423, na zorgvuldig onderzoek aangaande de finan-
tieele staat van het convent.9)

De kerk niet grote crypte werd aan O.L. Vrouw en aan de H.
Antonius Abt, toegewijd in 1433 door Theodoricus, Wijbisschop
van Luik, van de Orde der Augustijnen.10)

/ / / . De Insluiting.
In het jaar 1422 werd Mariëuliage overeenkomstig de wil van de

stichter ingesloten. Deze insluiting bestond hierin dat het klooster
door een omgrenzing werd omgeven, waarbuiten de kloosterlingen,
bepaalde gevallen uitgezonderd, zich niet mochten begeven. Het
was een instelling ter verscherping van de kloostertucht, welke
oorspronkelijk noch aan de Reguliere kanunniken in het algemeen,
noch aan de Windesheimers in het bijzonder eigen was; doch van
de Karthuizers, die in die tijd in hoog aanzien stonden, was over-
genomen. (Geert Oronte zelf bracht drie jaren na zijn bekering in
het Kartuizerklooster bij Arnhem door, alvorens zijn loopbaan
als boeteprediker te heginnen). Zij vond eerst ingang bij de Bra-
bantse Regulierenkloosters, reeds vóór hun aansluiting bij het
Kapittel van Windesheim, en toen zij zich in 1412 aansloten, werd
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bepaald, dat die conventen, die de insluiting mochten wensen,
daarin niet zouden worden bemoeilijkt. Later werd bepaald door
een Generaal-Kapittel, dat de insluiting geoorloofd, maar tiiet
verplichtend was. De instelling is dan ook steeds meer in zwang
gebleven bij de Zuid- dan bij de Noord-Nederlandse kloosters van
Windesheim. In 1635 werd zij door het Generaal-Kapittel afgeschaft.

Acquoy wijst op een manuscript in de Bourgondische Bibliotheek
te Brussel, afkomstig van het Rockklooster, dat aldus aanvangt :
„Monasteria canonicorum regularium sub capitulo de Wyndesim
existentium no. 84. Et illa monasteria, quibus hic in margine tale
proponitur signum T sunt inclusa". Het gaat natuurlijk te ver,
daaruit te concluderen, dat liet teken T, niet alleen in genoemd
handschrift maar in het algemeen een teken was, dat de insluiting
aanduidt; doch merkwaardig is het toch wel, dat Maiïënhage,
gebouwd om ingesloten te worden, duidelijk dit teken in baksteen
is aangebracht.11)

IV. Plaats, waar het klooster gesticht wordt.
In de stichtingsacte komt hierover het volgende voor: „ver-

clarende, dat wij opgenomen ende in sijnen hebben, op
onser woninge die Haghe genoempt, inder prochiën ons dorp van
Woensel, buyten de stadt Eyndhoven gelegen, te funderen, te stichten
ende te doteren een monster men tot eeuwighen tijde 't onser liever
vrouwen op die Haghe noemen sal".13) Daartoe stond hij af „de
woninge voirs, met luieren gronde, graven, beemden, erfwegen
ende allen anderen toebehoorten, gelic die inder prochiën ende bij
onsere stadt voers. tusgen die Dommel daer vloeyende, den vestgrave
onser voerg. stadt ende erve geheiten de Ravensdonck gelegen
sijn'V3)

Uit „op onser woninge, die Haghe genoempt" trekt Houben de
conclusie, dat dit het kasteel was en hij verwijst naar Knippenberg,
die van „zijn huis castraal" spreekt.14)

Bij anderen wordt dit niet uitdrukkelijk gezegd. Toch is voor die
mening veel te zeggen. Met verwijzing naar Coppens, zegt Smits,
dat het primitieve klooster aanvankelijk op een hoogte was gebouwd,
welke in 1443 werd geslecht. De tegenwoordige ligging wijst dit nog
aan. Klooster en binnentuin liggen nog op een hoogte alleen de kelder,
wellicht vroeger ook de crypte der kerk, liggen met de vloer gelijk
met de begane grond. De slechting in 1443 is dus slechts gedeeltelijk
geweest. Zo'n hoogte in de onmiddellijke nabijheid der stad was zeker
bij uitstek geschikt voor een kasteel. Bovendien zijn bij het aanleggen
van het tegenwoordige kloosterkerkhof de overblijfselen van een diep
gefundeerde, dikke muur gevonden, die wegens haar gebogen loop
moeilijk tot de gebouwen van het klooster kan hebhen behoord,
wel tot een kasteel, dat er vroeger moet hebben gestaan.
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V. De Kloosterkerk van het oude Mariënliage.
De kloosterkerk had een grote crypte en werd in 1433 gewijd.

In een testament van een zekere Jan van Beke (Beek & Donk)
alleen bekend als cnpie, door Gerard* Michaëlis, pastoor van Beek &
Donk, als eensluidend met het origineel erkend, werd aan Mariënliage
o.a. vermaakt: „vijf en twentich postulaets gulden eens te gheven , -
om haer kercke claermede te maken". Als datering wordt door
Schutjes en Acqiioy opgegeven 3 Juli 1401. Doch deze datering
moet foutief zijn, omdat ze niet overeen te brengen is met de datum
van de stichting. Het testament moet gemaakt zijn tussen 1419
en 1433.

De crypte werd èn als kapel èn als begraafplaats gebruikt. Een
groot weldoener was ook Martiiuis van Erckenbroeck van Someren,
weleer secretaris van den Kosclt, later kanunnik van St. Jan, die
in het klooster begraven werd.

VI. De Bouw van liet Windeslteimerlrtoosler Mariënhage.
Om de bouw van Mariënliage goed te verstaan, moet men aandacht

schenken aan de geest van Windeslieim; want de geest van een Orde
uit zich noodzakelijkerwijze in zijn manier van bouwen, van gekleed
gaan enz.

Een klooster van Jesuieten is geen Karthuizerklooster en een
Benedictijner abdij geen huis van Mendicanten. Deze laatste ver- |
schillen zelfs onderling van elkaar. De geest van Windeslieim nu .
was een ingeleefde vurige „godsvrucht". Een armoede bijna zo ƒ
franciscaans als bij de Franciscanen, maar meer met het oog van
nuchtere Noordelingen bekeken — meer evenwichtig. Daarbij in
de beginne tot ongeveer de tweede helft van de XVIe eeuw-geest
van eenzaamheid. We weten dat de Windesheimse wetgeving onder
invloed stond der Karthuizers. Vandaar voor hunne huizen : Ie De
eenzaamheid (zoals Mariënliage aan de Dommel wel geweest is)
2e Een allereenvoudigste vorm — geen grote gebouwen — geen
luxieuze vertrekken, alles netjes en met smaak.

De kerk was geoost — geen toren — een eenvoudig dakziidertje
met één, hoogstens twee lichte klokken. Ten Z. van de kerk lag ge-
woonlijk — niet altijd — het pandhof, omgeven door het kloosterpand
(claustrum). Die hof was veelal de begraafplaats der broeders.
Rondom het pand liggen ten Oosten gelijkvloers, de reguliere
plaatsen. >

Naast de kerk, de sacristie, daarnaast de paittelzaal. In de tweede
vleugel, parallel met de kerk ligl het calefactorium (recreatiezaal)
en twee refters, een voor de Paters en een voor de Broeders. Aan de
Westzijde waren cellen ter beschikking van inwonenden, die het
leven der kloosterlingen volgden. Op de verdieping van deze drie
vleugels waren de cellen der religieuzen gelegen. Boven de sacristie
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en kapittelzaal, in de Oostvleugel, lagen de cellen der copisten,
die de handschriften overpenden. De reden van die ligging was,
dat de Windesheimers na de nietten een tijd moesten besteden aait
copiëren en om de vroege morgenzon op hun werk te krijgen lagen
deze cellen aan de Oostkant.

Helaas is de bouwstijl van het oude Mariënhage jammerlijk
verminkt en buitengewoon slecht hersteld. De spitsboogvensters
van het claustrum missen hun meneleu, die vervangen zijn door een
ijzeren geraamte — boven het claustrum de gang met de stemmige
Kleine ramen.

Het anker dat 1628 aangeeft, bedoelt hiermee niet de datum van
de bouw, maar wel van het herstel en misschien dateert van die tijd
ook de ingangspoort van het huis, langs een kant waar de Windes-
heimertraditie getrouw, geen enkel huis van Windesheini zijn
ingang had. Het jaartal komt trouwens goed overeen met de verval-
periode en de slecht begrepen aanpassiugszucht van onze eenmaal
zo hoog staande Orde. In de buitenmuur komt meermalen het
T-teken voor, waarover we hierboven reeds melding maakten.
Het zou het teken zijn dat bewees dat Mariënliage gelijk vele andere
Windesheimer huizen, een besloten huis zou geweest zijn. Wellicht
is het eenvoudig een zinnebeeld of konographische figuur van de
tweede Patroon van het klooster, dat op de eerste plaats toegewijd
was aan de H. Maagd en op de tweede plaats aan St. Antpnius,.Abt;
vandaar liet gewone teken van die Heilige een Tau (T) in de muur
is aangebracht. Dus geen teken van insluiting.15)

Volgens p. Bon. Kruitwagen O.F.M, is nog nooit iets van het teken
T als kenteken der besloten Windesheimse kloosters gevonden.
Ofschoon de combinatie van de T in het Brusselse huis niet de T
van Mariënliage inderdaad een scherpzinnige vondst is, zou het de
schrijver niets verwonderen, dat een verder onderzoek het als zo-
danig deed uitkomen.

VII. Herkomst der eerste kloosterlingen.
Volgens Acquoy, die zich op Foppens beroept, kwam er een

broeder uit de Agnietenberg, bij Zwolle, het klooster waar toen
Thomas a Kempis leefde. Robide van der Aa noemt hem broeder
Egbert, Schutjes en Smits echter spreken van Pater Egbert. Ver-
volgens een uit Eemstein — in zekere zin het moederklooster van
Windesheini omdat de eerste Windesheimers daar de kloostertucht
hadden geleerd. Het was ingericht door de üroenendaler, Godfried
van Wesel, leerling van Ruysbroeck. Robidé v. d. Aa, Schutjes en
Smits noemen deze kloosterling uit Eenstein, Pater Simon; dan nog
een kloosterling uit Mariënborn hij Arnhem, het tweede klooster
door de Deventer-Windesheimer kring gesticht. Deze Pater (Broeder)
uit Mariënborn was Willem van Amsterdam, een beroemd doctor
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"n de medicijnen, te Praag gepromoveerd, die de eerste prior werd
van Mariënhage en tevoren reeds prior van Groendaal was geweest.
Ten slotte drie broeders uit Corsendonck bij Turnhout, gesticht
door Maria, dochter van Jan III van Brabant en weduwe van
Reinhoud III van Gelder, op aandrang van bovengenoemde Godfried
van Wesel, die ook Eenistein had ingericht. Deze was een regulier
van Groendaal.

Daarbij voegden zich nog Arnoldus Roelofs, kanunnik te Eind-
hoven, biechtvader van Jan van Schoonvorst, volgens anderen
van diens echtgenote. Deze kanunnik werd later dé derde prior
van Mariënliage; ten slotte vijf Eindhovenaren, die het klooster-
leven wilden omhelzen en daardoor aanleiding tot de stichting
hadden gegeven. Schutjes zowel als Smits noemen deze vi j f : Gode-
fridus en Nicolaas Wynants; Antonitis Cuypers; Michiel Constantijns
en Wouter Willemsz. Jac. van Oudenhoven noemt ze eveneens.16)
Hij schrijft aldus: „Jan van Schoonvorst versocht oock voorders
van Jan van Hetisden, Prior van Windesem, en Walter van Gierlen,17)
Prior van Corssendonck (door welckers beleydt dit werck bij der
handt was ghenomen) dat zij Reguliere Canonicken tot dit nieuw
Clooster wilden bestellen ende wierde tot bevoorderinghe van dit
nieuwe werck gesonden Broer Willem van Amsterdam, Doctor in
de Medicijnen, een vermaert Man uit het Clooster van Marie-Fonteyn
bij Arnhem, die Prior was gheweest t' Groenendal, ende den Generael
van Windesem hier tot Prior stelden, bij hem noch voeghende vier
andere uyt het Clooster van Corssendonck.

VIII. Priors van Mariënhage.
1420 Guilielmus van Amsterdam, Dr. i. d. medicijnen, geprofest

i. h. klooster te Arnhem; werd later prior van Groenendaal,
keerde na een jaar terug en stierf als sub-prior in 1452.

14;. Libertus Bierens, van Eindhoven, geprofest te Corsendonck,
overl. 1450.

1452 Arnoldus Roelofs, kanunnik te Eindhoven en eerste geprofeste
van Mariënliage.

14.. Joannes Rijckwijns, vijfde prior, geprofest te Mariënliage,
eerst supprior en procurator, overl. 1470.

1474 Paulus van Hoven.
14.. Wolterus Smulders, waarschijnlijk opvolger van Rijckwijns,

wordt 4 Nov. 1479 en 29 April 1493 prior van Mariënliage
genoemd.

15.. Guilielmus Dickbier, zevende geprofeste van Mariënliage,
overl. 1558.

15.. Petrus de Locht, elfde geprofeste.
15.. Paulus van Zoemeren, veertiende geprofeste, leefde in 1562

volgens Foppens.
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15.. Arnoklus van der Aa, vijftiende geprofeste, was eerst procurator.
15.. Henricus van Haelen, zeven <£ twintigste geprofeste.
15.. Eustachius de Ramcheval, acht <& twintigste geprofeste.
15.. Arnoldus van Roy, zeventigste geprofeste, overl. 1569.
1570 Waltenis van Weert, negen & zeventigste geprofeste.
15.. Rutger van Schijndel, vijf <S tachtigste geprofeste.
15.. Joachim van Hemert, uit den Bosch, negen & zeventigste

geprofeste, heeft als prior van 1600 tot 1621 wijbrieven
geschreven, welke in het arch. van het bisdom berusten.

16.. Joannes Peetersen, honderdste geprofeste, werd 1614 prior
van Bethlehem hij Leuven, later prior van Mariënhage.

16.. Huberlus Seissemaekers, laatste prior van Mariënhage tot
1707."*)

Mariënhage wordt door Wichmans „domus plena religionis et
gloriae" genoemd;19) door Gramay „viroruin snnctissimorum antea
seminarium".

Onder de merkwaardigste professiebroeders van Mariënhage
noemt Acquoy20) Joannes Peetersen, prior van Bethlehem bij
Leuven, secretaris van het Kapittel van Windesheim, in 1614 prior
van Mariënhage. (?)

Voorts noemen Acquoy, Coppens,21) Schntjes, Rohidé v. d. Aa
en Smits nog Antonius van Hulst, geboren in het begin der 16e
eeuw in Vlaanderen, die een werk voor novicen schreef, getiteld :
„Studium Cursoris Christi, aeternae vitae metan sub levi Christi
onere prehcndantis" en gedrukt te Antwerpen in 1556.

Vervolgens Antonius van Hemert, die verschillende werken uit-
gaf: t.w. Speculum perfectionis (Antw. 1547); Vertroostinghe in
alle liden ende teghenspoet (in 't Frans en in 't Latijn vertaald,
3e uitg. in 1560; Dat merch der zielen, een werkje van Taulerus
in 't Duits en Nederlands vertaald; De Evangelische Lanterne;
De XVe Psalm van den Eerw. Vader Joannes, Bisschop van Ro-
chester, uit het Latijn in het Nederlands vertaald. Waarschijnlijk
bestuurde hij enige tijd Zoeterbeek. Acquoy, Coppens en Rob. v. d.
Aa noemen eindelijk nog Gaudentius van Lommei, eerst in Mariën-
hage, later te Weert, die werken iu dichtmaat schreef, o.a. Den
geestelijken Orpheus, den wechwijser tot de seven wenen des Moeder
Uodts en Den toetsteen der tongen.

Houben en Smits a2) maken verder gewag van het feit, dat in een
handschrift van Joannes van Brussel, kanunnik van Agnietenberg,
een schrijven voorkomt aan de reg. kan. van Mariënhage, waarover
toen Paulus van Someren prior was, over liet recht der reg. kan.
om zich naar de H. Augustinus te noemen en waar gezegd wordt,
wie uitvoerige gegevens verlangt, vrage a doctissimo fratre Paulo
vestro, aut ab aliquopiam ex studiosissimis viris vestris.23)

De kanunniken van Mariënhage hebben steeds het bestuur gehad
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over het vrouwenklooster Zoeterbeek, onder Nuenen, dat in 1448
gesticht was.

Rectoren waren o.a.:
14.. Joannes Rijckwijns, overl. 1470.
1470 Marcellis Sampsons, overl. 1485.
1485 Joannes van Best.
1485 jan van Mechelen, overl. 1492.
1495 Reynaert Spee van Sittard, overl. 1505.
1505 N.N. (waarschijnlijk Wouter Molders).
1511 Cornelius van Oosterwijck, overl. 1533, was 22 jaren rector.
15.. Ouil. Dickbier, overl. 1558.
15.. Antonius van Hemert, overl. 1560, bestuurde het klooster

omtrent vier jaren.
1541 Aert van Rode, overl. 1569, was 28 jaren rector.
15.. Theodoricus Janssen van Mierlo, overl. 1590, gedurende

9 jaren rector.
1574 Wilhelm Andriessen, overl. 1604, gedurende 30 jaren rector.
16:. Hubertiis Seijssemaekers, prior, overl.
1634 Waltherus Willemsen van Boxtel, overl. 1640.
1649 Henricus van der Beenden, overl. 20 Febr. 1656.
1656 Antonius Gast, overl. 27 Oct. 1680.
1680 Joannes van Bredael, overl. 26 Maart 1705.
1705 Joannes Verheyden, overl. als prior van het convent te

Deursen 7 Jan. 1745.
Voorts zijn hier als rector werkzaam geweest: Aleff; Oilis; Wilhelm

van llelffter; Antonius van Mechelen; Jan van Eijck; Everaert;
Matheus Heesteyn; Gerardus Kemp van den Bosch; Marcellis
Ariens van Hedïkhuizen; Dirk Meeus; Matheus Loockemans van
Westerhoven, overl. 1605. Van al deze rectoren staat het tijdstip
van hun rectoraat niet aangegeven.

IX. Lotgevallen van Mariënhage.
Ofschoon Mariènhage buiten Eindhoven lag, maar toch in de

onmiddellijke nabijheid, deelde het dikwijls in het lot der stad.
Op Palmzondag van het jaar 1486 werd Eindhoven door Robert

van der Mark, graaf van Asemberg veroverd, geplunderd en groten-
deels uitgemoord en ten slotte in brand gestoken, zodat er slechts
zes kleine huizen overbleven. De omliggende dorpen werden ge-
brandschat, echter werd van het klooster geen melding gemaakt.24)

Maarten van Rossum bestormde 28 Juli 1543 de stad, welke door
hem werd ingenomen en geplunderd. Mariënhage en Zoeterbeek
moesten een zware brandschatting betalen.

In 1545 werden vier kloosterlingen .verdacht van ketterij, naar
Leuven ontboden, onder wie de Supprior en de Procurator. Een
Broeder Hendrik, die ontvlucht was, kwam later terug en ging
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gewillig de kerker in. De Supprior werd spoedig naar Mariënliage
teruggezonden, doch uit zijn ambt ontzet; ook de Procurator lier-
kreeg de vrijheid en veranderde van leven.ar')

Toen in de maand Augustus 1566 de kerk van Eindhoven het lot
onderging der heeldenstormerij, schijnt Mariënhage hiervan bevrijd
te zijn gebleven; er wordt tenminste geen melding er van gemaakt.2")

Op de Ie April 1570 hield het Kapittel van Windesheuii een ver-
gadering op Mariënliage. Naar aanleiding vooral van het verzet
van het Kapittel tegen de toewijzing van velschillende kloosters
aan de bisschoppen der nieuw opgerichte bisdommen, ontving het
Kapittel eert brief van Alva. Deze brief is nog aanwezig in het Rijks-
archief te Brussel (Correspondance de Brabant, Liinbourg et
Malincs tomp X fol. 'M).27) Deze brief is gedateerd I April 1570
en het opschrift luidt: „Den werdigen onsen lieven andechtigen
prioren, supprioren ende anderen religiosen des ordens der Cano-
nicken regulieren des Capittels van Wyndesen, tegenwoordiglijck
te Eyndhoven vergadert". Alva verzocht en vermaande, dat men
den „prior" en zijn kloosterlingen, „ongedreigd en ongemolesteerd
zou laten".28)

Houben citeert nog uit die brief: „Hoewel wij niet en twyffelen
dat ghy in dese uwe vergaederinge ende capittele te Eyndhoven
sult raetslaen, sluyten ende oyck daernae weickelijck doen vol-
brengen ende executeeren, alle 't gene twellick sal moegen dienen
tot beteringhe cude remedie der gebrecken ende scandalen die
bevonden sullen mogen sijn te wezen in uwe orden, ende oyck
versien tegen d'oirsaecken derselver gebrecken ende scandalen voir
den toekomenden tijt, soe ghy wel weet sullicx versien, geordineert
ende gedecreteert te sijn bij het heylich concilie generaal van Trente
ende te wesen die ernste wil ende meyninge des contnx, onses ge-
nediclisten lieeren: hebben nyet connen noch moegen onderlaeten
U tot 't ghene voirschreven is in allen ernst te verniaenen enz.296

In 1577 wordt Eindhoven door Jonkheer van Immerseel, aan-
hanger van Oranje, in bezit genomen, de beeldenstorm herhaalt
zich en de kerk wordt gedurende twee jaren verlaten en in 1580
door Liudauus, Bisschop van Roermond gereconcilieerd. Ook hier
wordt geen melding gemaakt van Mariënhage, dat waarschijnlijk
dus den dans ontsprong.3") In de eerste maanden van 1578 wordt
Imtnerceel door Barlayinont verjaagd.31)

Spoedig daarop wordt Eindhoven weder bezet, thans door de
troepen van Jan Casimir, zoon van de Keurvorst van de Paltz.
Op 11 Februari 1579 vond een slag plaats op de Stratumse heide
en was de overwinning aan .de kant der Spanjaarden, zodat Eind-
hoven in hun handen viel en bezet werd door Haultpenne. Bij ver-
rassing echter werd de stad op 7 September 1581 door de Staatsen
onder Junius (de Jonghe) en burgemeester van Antwerpen en Tempel
genomen. In Mariënhage waren voetknechten gelegerd alsmede een
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compagnie ruiterij, die verwoed op de Staatsen inhieiiwen, docli niet
bestand waren tegen de tienvoudige vijandelijke overmacht. Toen
Haultpenne op liet eind van September 1581 het beleg voor Eind-
hoven sloeg, staken de Staatsen Mariënliage in brand. Zij namen
de religieuzen, ongeveer twintig, „na vele tyranyen" gevangen
en stelden hen op hoog rantsoen. Deze hadden echter van te voren
verschillende goederen van waarde weten te redden, maar moesten
deze alle te gelde maken om zich vrij te kopen. Tevens moesten zij
wegens de dure tijden pachten, renten, huizen en land verkopen.
Zij vluchtten naar den Bosch.32)

'Stormenderhand werd Eindhoven echter op 9 October 1581 door
Haultpenne en Verdugs genomen. Hierna begon men op aandringen
van den Bosch met de sloping der vestingwerken, door toedoen
van Claudius van Barlaymont wordt de stad wel verkleind, maar toch
opnieuw geducht versterkt. Echter bleef het geenszins rustig.
Bonnivet nam de stad als bij verrassing op 27 December 1582.
Deze Bonnivet was in dienst van Karel, Hertog van Anjou. Daarop
volgde een merkwaardige belegering gedurende drie maanden. Alle
krachten werden ingespannen van de kant der Spanjaarden om
Eindhoven te heroveren, van de kant van Bonnivet om stand te
houden, van de kant der Staatsen en het leger van Anjou, onder
Biron, om de stad te ontzetten. Op 22 Januari 1583 komt Karel van
Mansfeld voor de stad om met bevel van Parma Eindhoven te her-
overen. Nu laat Bonnivet de gehele omgeving plat branden. Mariën-
liage wordt een versterking en door Foucquerolles tegelijk met het
stadsdeel bij de Stratimise poort verdedigd. Van Tongelre uit over
de Dommel wordt het beschoten. De voorgevel en de Noordelijke
zijgevel moeten het ontgelden. Eindelijk na verwoede strijd tussen
de verschillende partijen : enerzijds het Spaanse leger, anderzijds
Bonnivet en de Staatsen moest Eindhoven zich overgeven op 13 April
1583. De vestingwerken werden op hernieuwde aandrang van
den Bosch, waarbij zich nu ook Manfeld voegde, geslecht. Alleen
de grachten, poorten en het kasteel bleven in stand.33)

Sinds Mariënliage in 1581 door de Staatsen in brand gestoken
was, leefden de reguliere kanunniken in den Bosch op de Hooge
Steenweg in een huis, dat later de pastorie van St. Pieter werd, in
de hoop nog ooit eens hun klooster te kunnen herstellen en te kunnen
betrekken. Het huis, hetwelk zij in den Bosch bewoonden, behoorde
toe aan Francois van der Borcht Uoossesz, priester en kanunnik
der collegiale kerk van St. Petrus te Boxtel. Het was genaamd
„De Pijnappel" en lag aan de Hooge Steenweg, recht tegenover
de Viss'traat.3*)

Op 8 Juni 1583 beloofden zij in alle stadsaccijnzen van den Bosch
te zullen bijdragen, evenals alle andere geestelijke personen, die niet
onder de jurisdictie en de vrijheid van het Kapittel van St. Jan
stonden, als het hun vergund werd, zich als kanunniken in de
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parochiekerk van St. Jacob te vestigen.35) Een eigenlijk klooster
vestigden zij hier echter niet, maar omstreeks 1615 schijnt ernstig
de vraag gerezen te zijn, wat het meest raadzaam was, óf Mariënhage
(sinds 1583 beschoten) te herstellen, of in den Bosch een klooster
te stichten ? Smits althans meldt met verwijzing naar het stads-
archief te Eindhoven en het Bisschoppelijk Arch. te den Bosch :
„De Commissaris van Windesheim, Paiilus Schoof, prior van het
St. PauluskJooster te Antwerpen, kwam de verwoeste gebouwen
in ogenschouw nemen en verklaarde in 1615, dat de middelen tot
herstel der kloosterpanden ontoereikend waren en dat het veiliger
was, binnen den Bosch een klooster te stichten.36)

Toch schijnt men besloten te hebben pogingen in het werk te
stellen tot herstel van Mariënhage, want hij vervolgt: „Hierop
wendden zich de conventualen bij rekwest tot de Aartshertogen
Albert en Isabella om een octrooi van /16000 van verkochte goede-
ren, opgezegde renten enz. tot hun onderhoud en vooral tot het
bouwen van een kapel en de noodige inrichting van het klooster".
Het is evenwel niet duidelijk of het hier gaat over het herstellen
van Mariënhage of het inrichten van een kapel te den Bosch. De
motivering der gunstige beschikking van de Aartshertogen zou
zelfs aan het laatste doen denken.

„Daar zij nu reeds eenige jaren met toestemming der burgerlijke
overheid in den Bosch verbleven", aldus het antwoord der Aarts-
hertogen, „met grooten dank alle lasten met de burgerij dragende
en aan de gemeente veel dienst bewijzende, daar zij eenige deugde-
lijke jongelingen aangenomen hebben om volgens hunnen regel den
godsdienst volmaakt te onderhouden, van welke zij er drie naar de
universiteit van Leuven hadden gezonden, waarvan sommigen
dadelijk de licentie in de Godgeleerdheid hadden gepasseerd en
alzoo deugdelijke en geleerde personen opkweekten, iets wat in aan
kettersche streken grenzende plaatsen zoo noodzakelijk was, en
daar zij niet genoeg gedoteerd zijn en geen ruimte hebben tot op-
richting eener kapel, zoo verleenden zij het gevraagde octrooi om
erfelijke, onroerende en onlosbare goedereu te koopeu, mits zij aan
de aartshertogen een jaarlijkschen, onaflosbaren cijns van tien
ponden artoys betaalden". Doch door tussenkomst van de heren
der finantiën werd de aangevraagde som op de helft d.i. / 8000
gebracht. i

Later, in 1627, vroegen zij andermaal 4000 ponden artoys te
mogen besteden, hetgeen hun 28 Juli 1627 verleend werd. Ook
hiervoor moesten zij vijf ponden in jaarlijkse cijns betalen.37)

Bij dit tweede rekwest beoogden zij waarschijnlijk het herstellen
van Mariënhage. Het beste bewijs is wel, dat inderdaad in 1628
de voorgevel van Mariënhage hersteld is, juist een jaar ua de
aanvrage.

Op 7 Januari 1628 kreeg de prior Joannes Boutmans het bestuur
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over het nonnenklooster van St. Geertrui te den Bosch.38)
Dit klooster verving in 144?» het klooster der Dominicanessen.

Het was een klooster van reguliere Kanunnikesen van St. Augustinus.
De eerste zusters kwamen uit een klooster bij Maaseyk. Het stond
niet onder het Kapittel van Windesheim. Jac. van Oudenhoven
noemt een reeks adelijke dames, die daar als religieuzen leefden.39)

De naam van prior Boutmans is waarschijnlijk foutief, want
Hubertus Seisemakers was toen prior. De fout komt waarschijnlijk
doordat Schutjes het verkrijgen van het bestuur over het nonnen-
klooster St. Geertrui te den Bosch en het overplaatsen van het
convent naar Weert in 1638 in één zin heeft samengedrongen. Het
laatste geschiedde inderdaad onder Joannes Boutmans, maar niet
van den Bosch naar Weert, maar van Eindhoven naar Weert.

Na de val van den Bosch op 14 Sept. 1629 moesten de conventualen
de stad verlaten. Zij vestigden zich toen weer in Mariëuhage, dat
in 1628 hersteld was. Ten gevolge van de capitulatie van den Bosch
kwam de Meyery in een zeer moeilijke toestand. Artikel 3 der
Capitulatie voorwaarden bepaalde : „dat de H.H. Staten Generaal
en Zijne Prinselijke Excellentie in de voors. stad en de Meyerye,
voor zoverre die aan de stad annex is, zullen exerceeren zodanige
jurisdictie entle gerehtigheyt als de hertogen ende hertoginnen van
Brabant daerinne tot noch toe hebben gehadt". Door de Staten
werd dit verstaan van de gehele Meyery, door Spanje alleen van de
dorpen rondom den Bosch. Vandaar een strijd, die voortduurde
tot de vrede van Munster en vooral verscherpt werd door de gods-
dienstkwestie.

Op aandrang van de predikanten-partij trachtten de Staten het
Calvinisme te verbreiden en gelasten de R.K. Priesters hun kerken
af te staan aan de predikanten, door de Staten te benoemen. Scherp
tegenbevel volgde hierop van Spanje. Van weerskanten scherpe
plakkaten! Pogingen werden aangewend om tot een vergelijk te
komen te Tilburg (1630-31). Spanje nam een onverzoenlijke houding
aan. De predikanten werden verdreven, die van Tilburg en Oisterwijk
gevangen genomen. Dit lokte het plakkaat van retorsie uit; eindelijk
op 2 Dec. 1636 het strenger placaet, waarbij o.a. „alle abten, prelaten,
canonicken, tnonicken ende alle ander dergelijcken, van wat qualiteyt
ofte conditie die sijn" uit de Meyery werden verbannen.40)

Ook de Keguliere Kanunniken van Mariënhage werden door dit
verbanningsdecreet getroffen. Hun vertrek bracht grote ontsteltenis,
zowel onder de armen als onder de meer gegoeden teweeg, zo zelfs,
dat de gedeeltelijk gereformeerde Magistraat het volgende rekwest
aan de Staten zónd :

„Wy Borgemeesters, schepenen ende Raedt der stadt Eindhoven
doen te weten alsdat overmits het vertreck van de Eerw. heer pater
prior ende conventualen der(s) cloosters van de Haghe, gelegen bij
Eyndhoven ingevolge van het placcaat van de Ho.Mo. Heeren
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Staten Generaal der geunieerde provinciën, nvet alleenlijck die arme
luyden, zoo van Eyndhoven als andere omliggende dorpen seer sijn
tachtterdeelt ende compassie wert, alson daer was weeckelijck
uytdeelinge ende dagelijcs vele andere aelmoesen gegeven werden,
waarby daerenboven secr geintereseert sijn, soo de inwoonders der
gemelte stede als andere goede luyden, die welcke liaer kynderen
bij de paters des meer gemelten cloisters hadden frequentaeiencle
ende ter schole gaende hij deselve paters in alle deugden ende goede
wercken wierden geoeffent ende behoirlijck werden geïnstrueerd
ende oversulcx wel supplieren ten eynde die paters mochten werden
gepermitteerd bij hoogerhandt, om lienne residentie wederom te
houden in hun cloister als voor".41)

Hierop volgde een gunstige beschikking, welke tot 1651 van
kracht zou blijven. De paters bleven dus op Mariënhage, maar zagen
ondertussen toch uit naar een verblijf, dat meer zekerheid bood.
In 1633 vestigden zij zich onder prior Joannes Boutnians te Weert,
klaarblijkelijk zonder Mariënhage geheel te verlaten.42)

Na het sluiten van de vrede van Munster in 1648, waarbij de
Meyery aan de Staten kwam, rekende men op meer verdraagzaam-
heid jegens de katholieken, echter werden alle plakkaten vernieuwd,
o.a. op 5 Juni 1648 het verbanningsdecreet van Dec. 1636. Ingevolge
de gunstige beschikking, welke tot 1651 van kracht bleef, mochten
de paters voorlopig op Mariënhage blijven en bleven zij hun goederen
genieten. Toen de termijn verstreken was, werd een nieuw rekwest
naar den Haag gezonden, ondertekend door de Prior Leonard van
den Berg en vier en twintig andere Conventualen, waarin zij ver-
zochten nog enige jaren op het klooster te mogen verblijven.'Daarop
werd 6 October 1653 door Ho.Mo. besloten, dat de paters het vrije
genot hunner bezittingen mochten behouden, totdat het getal der
kloosterlingen zo zou zijn verminderd, dat op „derselver alimentatie
kon worden gedisponeerd, onder voorwaarde nochthans dat zij
jaarlijks 1200 gulden zouden uitkeeren tot subsidie der predikanten
van den gereformeerden godsdienst".

Langzaam verminderend in aantal bleven zij voortleven tot
1686, toen er nog.slechts drie paters w.o. de prior in leven waren.
Hun goederen werden toen aangeslagen en bij 's lands domeinen
getrokken. Aan de drie overblijvenden werd een jaarlijkse toelage
van / 300 uitgekeerd.43)

Volgens Acquoy werd het klooster vervolgens door de rentmeesters
der domeinen bewoond, na 1791 gedeeltelijk verhuurd. De laatste
rentmeester die tijdens de inval der Fransen in 1794 hier woonde,
was Jacob Spoor. Op het einde van dit jaar diende de „neerluiizinge"
(kelder) van Mariënhage tot graanschuur voor het Franse leger,
waarschijnlijk waren er ook, evenals in de kerk, bakovens gebouwd.
Na de restauratie tot 1830 woonde hier de familie Smits; later de
President van de rechtbank Mr. Andreas van Velthoven. Volgens
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v. d. Aa werd liet klooster op 24 Febr. 1834 in het openbaar verkocht.
Kopers waren Jodocus van der Velden en Hendrik van Gennip;
liet gebouw werd bewoond door de familie van der Velden.44)

De ruïne der oude kerk, welke in 1846 nog bestond, is later af-
gebroken en vervangen door een garenmagazijn.46)

Einde 1890 kwam Mariënhage door aankoop in het bezit der toen-
malige Nederlands Augustijnen missie (thans provincie), wettelijk
der St. Augiistinusstichting te Utrecht. Volgens een schrijven d.d.
I Augustus 1890 was de zaak bij de Bisschop van den Bosch be-
sproken op 30 Juli 1890 (dioc. kapittel). De koopacte is gedateerd
29 December 1890 en verleden op het kantoor van Notaris Mr.
W. S. J. Waterschoot van der Gracht te Amsterdam, waar de
koopsom betaald werd.

Op 7 Maart 1891 werd het klooster door de Paters Augustijnen
betrokken. De eerste paters waren: Bernardus'Velder, Prior;
Petrus Kersting, supprior; en Nicolaas Verkuylen.

Het garenmagazijn, dat in de plaats van de ruïne der oude kerk
gekomen was, werd met een nieuwe aanbouw vergroot en ingericht
als noodkerk. Later diende deze ruimte als kapel der studenten
van het Gymnasium Augustinianum en werd als zodanig door de
toenmalige Pater Provinciaal Dr. Leo Beke in 1915 ingewijd. Thans
doet ze dienst als bijkeuken van hetzelfde gymnasium, terwijl de
bovenverdieping gebruikt wordt als refter en recreatiezaal der paters
van het gymnasium.

In Juni 1891 werd op Mariënhage het Noviciaat der Augustijner
missie gevestigd en in October van hetzelfde jaar de cursus der
Philosophie begonnen. Onder de tweede Prior p. Theodorus de Geest
werd in 1898 de tegenwoordige kerk gebouwd en in gebruik genomen
en toegewijd aan het H. Hart van Jesus. De noodkerk werd groten-
deels ingericht tot klaslokalen voor een nieuwe stichting nl. het
Gymnasium Augustinianum, dat in 1908 met één klas begon.

In 1903 werd het noviciaat overgebracht naar het nieuwe klooster
te Witmarsum in Friesland; in 1907 ook tijdelijk de cursus der
Philosophie.

p. Lector W. TH. RISWICK O.E.S.A.

') Cranendonck, een baronie of vrijlieerlijkheid, bestaande uit de
dorpen Soererutnnk en Maarheeze en de buurt Gastel, welke laatste
burg. en ker. onder Budel behoorde (thans onder Soerendonk); Smits,
dl. 1, p. 157.

=) Diepenbeek in Belg. Liinb. Arrond. Hasselt, dl. 1, p. 138.
s) Houben, dl. I, p. 67.
<) Klooster te Woensel, dl. 3, p. 80.
») Smits, dl. I, p. 189.
•) Klooster te Windesheim, dl. 3, p. 30.
') Smits, dl. I, p. 139. ,
») Houben, dl. I, p. 67.
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») Acquoy, dl. 3, p. 80.
10) Theodricus Ouessey (Ouesci, Guessei) O.E.S.A. werd door Joannes

XXIII benoemd tot Episc. titularis „Rosensis" I Juli 1414. Rosseusis
is waarschijnlijk de titulaire zetel van Rhosus (in Ciciliü) in partibus
ultramarinus, suffragaanzetel van Mamintra in Armenië. Vanaf 1427
was hij wijbisschop van Luik en stierf als zodanig 16 April 1433. (Cfr.
Eubel K. Hierarchia catholica niedii eavi, torn. I Monasterii 1913*.
p. 551 ; p . 4 2 3 ; toni. 2 19142, p. 224).

" ) Acqoiy, Klooster te Windesheim, dl. 3 , p . 80.
" ) Smits, dl. 1, p. 139 en Houben, dl. 1, p. 08.
" ) Houben, dl. 1, p. 68.
" ) Hist. eccl. Ducatus Oelriae (Bruss. 1719).
" ) p. Ludov. Goegebuur, Marchienne au Pont.
*•) Beschrijvinge v. d. Meyerye van 's Hertogenbusche p. 92.
" ) Walter van Gierle was vroeger rector geweest van de vermaarde

school der Broeders van liet Gemeene Leven. Hij was de grootste ijveraar
voor de aansluiting der kloosters van het kapittel van Groendaal bij het
kapittel van Windesheim. Reeds vóór de stichting van liet kapittel van
Groenendaal, in 1400, had hij daarvoor geijverd, maar het werd toen belet
door Pierre d'Ailly, bisschop van Kamerijk, Vooral omdat deze tot de
obedientie van Avignon, Windesheim tot die van Rome behoorde. Zo
kwam in 1402 het kapittel van Groendaal tot stand. Doch de voorstanders
der aansluiting bij Windesheim, Walter van üierle, prior van Corssendonck
en Hendrik Zelle, sinds 1409 proost van Groendaal, hernieuwden hun
pogingen. In 1412 had deze aansluiting plaats.

" ) Scluitjes, dl. 5, p. 948 en Foppens, p. 271.
" ) Wichmans: Brabantia Mariana, p. 825. Acquoy, dl. 3, p. 80.
20) Acquoy, dl. 3, p. 81. :
21) Coppens, dl. 4, p. 183 en Paquet, Mem. XI, p. 49.
22) Smits, dl. 1, p. 140 en Houben, dl. 1, p. 69.
2a) Nog schreef Antonius van Hemert een boekje, waarvan het titelblad

luidde:
Van Vrede

Een suyverlyck boexken leerende hoe dat men in deser werelt goede
Vrede sal moeten houden met alle menschen. Gemaact door Heer Antonius
van Hemert Regulier Pater tot Zocterbeeck.

C Jul
Vrede laet ick U minen vrede gheve ick U. lek en gheef U niet ghelyck
die werelt die gheeft.
Gheprint Thantwerpen op die Lombaerdeveste teghen over die gulde
hant. By my Symon Cock. Int jaer ons Meeren MCCCC en de 3 3 3 3
(lees 1553).

Prologhe
Antonius van Hemert Regulier wenscht eenen yeghelycken sonderlinghe
de lieven ghesusreren des convents van Zocterbeeck bliscap ende vrede
iu den Heere.

*«) Houben, dl. 1, p. 71.
M) Houben, dl. 1, p. 129.
M) Houben, dl. 1, p. 141/42.
*') Acquoy, dl. 2, p. 152.
2») Acquoy, ib.
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2B) Hotiben, dl. I, p. 153.
m) Hoiiben, dl. I, p. 172.
»') Pacificatie van Gent 1570; Unie van Brussel 1577; Unie van

Atrecht 1579; Unie van Utrecht 1579.
a !) Smits, dl. I, p. 141 e.v.
» ) Houben, dl. I, p. 211—30.
•*) Coppens: Nieuwe Beschrijving v. h. bisdom den Bosch, afd. 1,

dl. 3, p. 188 ; Schotjes, Smits en v. d. Aa ; Sasse van IJsselt: Voorname
huizen, dl. I, |>. 184.

95) Schutjes, dl. 5, p. 916 ; Smits, dl. I, p. 142 ; Sassen : Charters, p. 137.
*•) Smits: Ueschied. v. Eindh., dl. I, p. 142.
37) Stadsarch. Eindh.
»•) Scjiutjcs, dl. 5, p. 947.
3t) v. Oudenhoven : Beschrijving der stadt van 's Bosch.
*°) Houben, dl. 2, p. 1—30.
«') Houben, dl. 2, p. 31.
«) Coppens, dl. 3, afd. 1, p. 188; Schutjes, dl. 5, p. 947; Smits, dl. 1,

p. 4 4 ; Accnioy, dl. 3, p. 81.
« ) Houben, dl. 2, p. 71.
**) Acquoy, dl. 3, p. 81.
<*) Rob. v. d. Aa.

öe
Wie een goed gedocumenteerd werk wil bestuderen over de

erfgooiers, leze tle Geschiedenis van Gooiland, door Dr. Ü. Th.
Enklaar en Dr. A. C. J. de Vrankrijker.

Erfgooiers zijn de deelgenoten in de nog steeds bestaande marke
van Gooiland.

Een marke is een vereniging van mensen, die gezamenlijk recht
hebben op heide, hos, veen en dergelijke gronden. In Gooiland
spreekt men niet van marke, maar van meent. In hét algemeen
kent men twee soorten marken, de eigen of vrije marken, waarbij
de markgenoten eigenaren zijn van de gronden, tegenover grond-
heerlijke marken, waarbij de gehele mark het eigendom is van een
persoon, doch de markgenoten het recht gekregen hebben de gronden
te gebruiken.

Een marke is verdeeld in waardelen, een vierde waardeel is het
minste dat een deelgenoot tot rechthebbende bestempeld.

De Gooische marke is een grondheerlijke marke geweest en is
omtrent 1300 ontstaan. Het grootste deel van Gooiland behoorde
sinds 968 aan de abdij van Elten en ging in 1280 in eeuwige erfpacht
over aan de graaf van Holland. Onder de abdij van Elten is er nog
geen sprake van een marke. Vermoedelijk de eerste vermelding van
een marke in Gooiland vinden wij in 1307 bij de berechting van een
doodslag: inder meente in des biscops dienst. Zeker bestaat de
marke van Gooiland in 1326 toen op 30 Dec. graaf Willem III af-
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keurde, dat zijn „goede lieden van Gooiland" twee raadslieden van
het gemene land gekozen hadden en dat deze, door op een hoorn te
blazen, een volksvergadering konden bijeenroepen, waar een ieder
op straffe van boete moest verschijnen. Voor 1326 is dus de marke
van Gooiland ontstaan, al weten wij niet lioe en waarom zij is ont-
staan. Maar uit het feit, dat graaf Willem; als eigenaar, de gerech-
tigden het recht betwist om zelf raadslieden, d.i. een bestuur aan
te stellen, blijkt het grondheerlijk karakter van de Gooische marke.

Wij zullen nu de zaak nog eens populair zeggen: de graaf van
Holland is de eigenaar niet, maar wel de erfpachter, wat in de
practijk er op neer kwam, dat hij nagenoeg zich gedroeg als de
eigenaar. Een ieder, die een hoeve had was gerechtigde in de ineente.
Er is echter een eis te stellen aan de eigenaar van een hoeve: hij
moest een in Gooiland geboren zoon van een Gooier zijn. Hij had
rechten: het laten grazen van een vastgesteld aantal koeien, het
steken van turf, het verzamelen van eikels, het zich voorzien van
hout uit de bossen, etc. De deelgenoten waren echter verplicht voor
deze rechten te betalen, zij het een geringe som in vergelijk tot het
voordeel. De burgemeesters van Naarden en de vijf bittirmeesters
van Gooiland inden deze schatting, maar konden zij het niet over
de zaken eens worden, dan besliste de baljuw van Gooiland, de
vertegenwoordiger van de graaf, waaruit dus het grondheerlijk
karakter wederom blijkt.

De ineente was kleiner dan Gooiland en bestond uit weiland in
de omgeving van Naarden, Huizen en Blaricutn en heide in de om-
geving van Hilversum en Laren.

Het aantal koeien dat een ieder mocht laten grazen, het toezicht
op de dieren, de data dat het vee in de weide mocht gaan en wat
dies meer zij, regelden de gerechtigden zelf: door middel van z.g.n.
schaarbrieven. Het naleven hiervan werd nagegaan door acht
schaarzetters, vier uit Naarden en vier uit Laren en Huizen. Zij
werden ook wel buurmeesters genoemd.

Nadrukkelijk willen wij hier nog eens wijzen op het feit, dat
indringers geen rechten konden doen gelden : erfelijkheid is de eerste
eis. Wie geen hoeve heeft, heeft geen recht, wie vertrok uit het Gooi
verloor zijn recht gedurende zijn afwezigheid, van scharende erf-
gooier werd men dan slapende erf-gooier. Het woord scharend is
hier te zien in relatie met de schaarbrief.

Dat het schaarrecht vastzat aan een hoeve is begrijpelijk: wie
geen hoeve heeft, heeft geen vee en het voornaamste recht is het laten
grazen van het vee.

Het publiekrechtelijk karakter van de marke gaat verloren met
de opkomst van de dorps-gerechten en het gerecht van Naarden,
al is de gemeenschap ook niet geheel privaat-rechtelijk, want de
schaarbrieven bevatten publiekrechtelijke sancties.

De grondheerlijke marke bleef tot diep in de 19e eeuw bestaan.
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In 1650 treed voor het eerst op de naam: Vergadering van Stad
en Lande, in 1706 spreekt men het eerst van erfgooiers, hiermede
doelende op de erfelijkheid der rechten.

In 1708 is de eerste LIJST VAN ERFGOOIERS opgemaakt, er
komen 1088 personen op voor, al is deze lijst in die tijd al niet zonder
aanvechting geweest: tot op heden is zij het uitgangspunt voor het
erfgooierschap; de hiervan afstammenden zullen in deze lijsten
gegevens kunnen putten die van genealogisch belang voor hun
geslacht zijn.

In 1809 ontstond de markenwet, waardoor de marke kon worden
opgeheven, maar in 1811 verwierpen de erfgooiers het voorstel van
de regering om over te gaan tot een verdeling van de marke.

In strijd met de historische groei kregen in de 19e eeuw de gemeen-
tebesturen invloed, daar de burgemeesters van Naarden en de dorpen,
benevens twee afgevaardigden uit elke gemeenteraad de vergade-
ring gingen vormen. In 1838 en 1843 vond tweemaal een verdeling
van de gemene gronden plaats; de gronden gingen in volle eigendom
over aan Stad en Lande en het domein-bestuur. Hierdoor is de marke
verkleind, maar is tevens de marke van grondheerlijk vrij geworden.

De markenwet van 1886 ging aan Gooiland zonder gevolgen
voorbij, maar vele nederlandse marken werden hier wel het slacht-
offer van. Toen dan na 1874, door toedoen van de aangelegde
spoorweg, velen zich in het Gooi kwamen vestigen, kwamen in de
gemeenteraden vele niet-erfgooiers en via de gemeenteraden ook
in de Vergadering van Stad en Lande. Zij letten in hun kwaliteit
als gemeenteraads-leden alleen op de belangen der gemeenten en
niet op die der erfgooiers. Deze werden zeer benadeeld en kwamen
in verzet, waarbij gewapend optreden en bloedvergieten wel wezen
op de ernst der gevoerde oppositie.

Hieruit resulteerde de Erfgooierswet van 1912, een prachtig
stuk werk van Gratama als regerings-commissaris, waarin het
historisch gegroeide erfrecht tot erkenning kwam.

De basis van deze wet is, dat de gemeente weiden en heiden van
Gooiland, toen ongeveer 1/3 deel van het Gooi, in eigendom horen
aan Stad en Lande. Speciaal met liet oog op het landbouwbedrijf
wil deze vereniging de welvaart van haar leden behartigen. Leden
kunnen slechts zijn: de meerderjarige erfgooiers, wonende en ge-
boren in het Gooi, en de gebruikers van die enkele hofsteden, die
van ouds het schaarrecht hadden.

Bij vertrek uit het Gooi, gaat het lidmaatschap verloren, doch een
afstammeling van een erfgooier, die in het Gooi wordt geboren en
daar woont, kan zijn recht herkrijgen. Het bestuur bestaat uit:
6 leden, aangewezen door de gemeenten, 6 leden aangewezen door
de scharendeu, 2 door de niet-scharenden aangewezen en een voor-
zitter door de Kroon benoemd.

Toen de Gooische dorpen echter zich sterk gingen uitbreiden,
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ontstond er een tekort aan grond voor gemeente-uitbreiding. De
dorpen wilden toen grond van Stad en Lande kopen, wat tegen de
wet was en waartegen de scharenden zich gingen verzetten.

Men ging toen over tot wetswijziging: voor eenmaal werden
gronden verkocht aan de Stichting Het Oooische Natuurreservaat,
de opbrengst kwam ten goede aan de erfgooiers, en de resterende
gronden bleven aan Stad en Lande, dat ook wel eens wat aan een
gemeente verkocht.

Op heden bestaat practisch alleen nog het schaarrecht, het recht
om tegen betaling van een geringe som een bepaald aantal koeien
op de gemene gronden te mogen laten grazen. Het recht van plaggen
steken, schapen laten grazen e.d. bestaat rechtens nog wel, maar
practisch niet meer.

Wie meer over deze interessante materie tot het begin van de 17e
eeuw wil weten, leze eerstens het in de aanvang genoemde werk,
dat in dit opstel volledig is gevolgd. Deze materie is voor iedere
historicus uitermate interessant, maar ook de genealoog zal, als
hij zich voor een erfgooiers geslacht interesseert, in de lijsten van
erfgooiers nog menig gegeven vinden dat voor hem niet te ver-
smaden is.

F. E. VAN DEN BERG.
Utrecht, Oct. 1948. ,

öe afstamming van canolien haRRiot schieRBeek,
Q6B. 1944, van onze aaRtsvaóeR aöam
in 141 qeneRAties

De heer Mr. J. Kunst te 's-Gravenhage, publiceerde in Juli 1948
in het Nederlandse!) Archief voor Genealogie en Heraldiek een
artikel getiteld „Afstamming van Goden".

De Redacteur had het voorrecht in Aug. 1948 persoonlijk de
genealogische collectie van de heer Kunst te bezichtigen en hem trof
in het bizondcr de door de Heer Kunst opgestelde stamreeks zijner
kleindochter, teruggaande tot Adam, samengesteld uit gegevens
voorkomende in:
Ie. het boek Genesis van het Oude Testament, (generatie 141-130);
2e. A. M. H. J. Stokvis, Manuel d'Histoire, de Genealogie et de

Chronologie de tous les Etats au Globe. Leyde 1888, (generatie
129-17);

3e. Van Leeuwen. Batavia Illustrata;
4e. Het Adelsboekje.

De Redactie heeft gemeend, dat deze afstamming de Leden
der N.G. V. zal interesseren, te meer, daar een eventueel gemeenschap-
pelijk kwartier voor hen tot gelijke uitkomst kan leiden.
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§ = Koning van Ierland; * — Koning van Schotland.
De jaartallen geven bij de koningen aanvang en eind der regering

aan, bij de anderen geboorte en overlijden.

141.
140.
139.
138.
137.
136.
135.
134.
133.
132.
131.
130.
129.
128.
127.
126.
125.
124.
123.
122.
121.
120.
119.
118.
117.
116.
115.
114.
113.
112.
111.
110.
109.
108.
107.
§106.
§105.
§104.
103.
§102.
101.
100.

Adam
Seth
Enos
Kenau
Mahalalel
Jered
Henoch
Metlnisalacli
Lamech
Noach
Jafeth
Magog
Boath
Fenitis Farfaidh
Niul
Gaodhal Glas
Easru
Sru
Eiblier Scot
Beogamon
Ogamon
Tait
Agnamlian
Lamhfinn
Agnonfinn
Eimliear Glas
Nenuaill
Nnadhat
Aldoid
Earcliada
Deaghata
Bratha
Breogan
Bile
Mileadh
Ereamhon
Irial
Eithrial
Pollagh
Tighearnmas
Eanbothadh
Smiorgoill

3761-2831
3631-2719
3526-2621
3436-2526
3366-2471
3301-2339
3139-2774
3074-2105
2887-2110
2705-1755
2205-

1016-1002
999-989
989-969

939-916

§
§

§

§

§
§

§
§

§

§
§

§
§
8
§

§
§

99. Fiachadh 1
98. Aonghus I
97. Maoin
96. Roitheaghtach 1
95. Deman
94. Dian
93. Siorna
92. Oilioll Olcliaoin
91. Giallcliaidh
90. Ntiadhat 1
89. Andhan Glas
88. Siomon
87. Mtiireadhach I

845-821
800-782

758-747

590-569

561-552
540-527

483-477
469-468

86. Fiachadh Tolgrach
85. Duach II 381-371
84. Eochaid Biiadhach
83. Ugaine Mor
82. Cobhthach
81. Melghe
80. Irereo
79. Connla
78. Oilioll III
77. Eochaidh VIII
76. Aoanghus III

330-300
284-267
253-241
228-222
215-211
211-186
181-174
162-130

75. Fiachadh Feafmara
74. Oilioll Earn
73. Fearadhach
72. Forgo.
71. Maine
70. Airindil
69. Rothrein
68. Trein
67. Roisin
66. Suin
65. Deagha
64. lar
63. Oilioll
62. Eoghan
61. Eterscel
60. Conaire I
59. Cairbre Fionmot
58. Daire

41- 1
1 -60
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57:

5ö!
§•54.

53.
52.
51.
50.
49:
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.

* 37.
* 36.
. 35.

34.
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.

Cairbre Cromeinn
Lughaidh Allathaim
Mödha Lamha
Conaire II 212-220
Cairbre Riada
Fearghus' . v ; . ; ' ; ;

A o n g h n s ••••'.•:•:.:> ; :

Eochaidh Muinreamhair
Ere -
Fearghus I
Domhangart
Gabhran
Aodhan
Eochaidh I
Domnall I
Domhangart
Eochaidh II
Aodli I
Eochaidh IV
Alpin
Cinaerïi I
Custantin I
Domhnall IV
Maelcqlaim I
Cinnelli II
Maelcolaim
Bethnc
Donnchadh
Maelcolaim III
David I
Henry
Ada
Willem I v. Holland -1222
Floris IV v.Holland -1234
Aleida v.Holland -1287

22. Jan ir v. Holland -1304
21. Willem III i ;

| < v.Holland -1337
20. Johannav. Holland -1374

- 19, Willem V; Gulik .. -1393
18. Joanna
17. Maria van Arkël -1415
16. Willem s.™

•» v. Egmond 1412-1483
15. Hendrik

v. Egmond
14. Henrica

v. Egmond
13. Jacol)

v. Goltstein -1569
12. Johan

v. Goltstein 1560-1623
11. Sophia v. Goltstein
10. Geertniy Bacx
9. Hendrik van Aalst
8. Leonardtis Henricns

v.Aalst 1698-1759
7. Maria Elisabeth v. Aalst
6. Albertina Maria

Spanjaart 1782-1825
5. Hendrik Jacobns Silver-

gieter Hoogstad 1811-70
4. Paulus Adrianns Silver-

gieter Hoogstad 1852-'39
3. Anna Petronella Silver-

gieter Hoogstad 1879-
2. Piet Schierbeek 1914-
I. Carolien Harriot

Schierbeek 1944-

Deze rubriek Rtaat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek
is vostgeloopen, dun wel diegenen, die met andere personen verbinding
Boeken op genealogisch en liernldisrh gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens
Nontra, Jodenhreefttraat 68 winkel, Amsterdam-C.

1. Te Lekkerkerk ondertr. 30 Sept. 1735 Cornelis Capteijn,
(ged. Lekkerkerk 19 Juni 1705) met Trijntje Dame Jongericel.

Gevraagd geb. plaats, doopdatum en voorgeslacht van Trijntje
Dame Jongeneel.

II

I

498-501
501-505
538-568
574-606
606-629
629-642

-673
697-698
748-778

-781
-834

843-858
862-876
889-900
943-954
971-995

1005-1034

1034-1040
1058-1093
1124-1153

-1152

195



2., De ouders van: bovengenoemden Cornelis Capteijn, ondertr.
4 Nov. 1702 als Jacob Cornelisse)Capteijn met Maria Jans Prins.
7 Vanwaar kwamen zij en wanneer werden zij gedoopt ? .
/: 3. Te Orave werd op 3 Oct. 1745 gedoopt Gerardus, zoon vatl
Gerrit Greve en Oeerlruij Crüihofs. , - • > ' "

Gevraagd gegevens over zijn ouders (huwelijk, geb. plaatsen enz.).
. 4. Te Meppel werd op .19 Juli 1769 gedoopt Geesjen, dochter

van Lambert Jans en Geesjen Cornelis.
Gevraagd gegevens over haar ouders (huwelijk, geb. plaatsen enz.).

r .: ,. C. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem.

Gegevens gevraagd over de namen de Bot, de Both, de Bodt,
Bokslag, Poppelier, Buurman (Buerman, Buurmans, enz.) en
Suykerbuyk, ook uit de tegenwoordige tijd.

H. de Bot, Kon. Emmaplein 4a, R'dam-W.

Gabriel de Kok (ged. 21-8-1749 Leiden R.K.), zoon van Frans
de Kok en C aal je de Haan. Van beroep zaagmolenaarsknecht.
Trouwt op een onbekende datum en plaats met Pelronella Vosse.
Hieruit geboren |oannes de Kok (ged. 12-12-1797 R'dam R.K.)
en Joanna de Kok (ged. 28-9-1782, Zoeterwoude R.K., met als ge-
tuige o.a. Derk Vossen en Joanna Nieuland).

Als zijn genoemde zoon trouwt blijkt, dat Gabriel de Kok reeds
te Overschie woont (1822) en zijn vrouw Petronella Vosse(n) te
Overschie op de 29-8-1808 begraven is (impost / 3,—). Hij, ü . de Kok
overlijd eveneens te Overschie op de 22-3-1827.

Vraag: Trouwacte van G. de Kok en P. Vossen en wie zijn haar
voorouders ?

Joan Frans Zeydel (Seidel(l)) gedoopt 21-10-1753 Vollenhove,
uit Everhard Philip Zeydel en Dirkje Brummelbosch (Evang.).
Zij (D. Brummelbosch) is ged. 15-8-1723 Vollenhove, uit Lukas
Jacobs. Brtimmelbosch en Lijsbeth Kooyman.

Trouwboek van Vollenhove is er niet meer. Uit de doop- en
lidmaten boeken werden echter nog volgende kinderen uit het eerst
vermelde echtpaar (Zeydel/Brummelbosch) gevonden:

Frans, 1755/56, (wordt in 1776 als lidmaat aangenomen);
Elizabeth, ged. 16-1-1757, Peetmoey: Margrieta Will. v. Immink;
Lucas, ged. 30-8-1758; Lucas, ged. 6-I-17(K); Johan Jacob, ged.
3-11-1763; Berend, ged. 9-10-1765, allen gedoopt te Vollenhoven.
Vóór 1753 komt geen enkele Zeydel in de doop- en lidmatenboeken
voor, zodat de Zeydel's uit een andere gemeente moeten komen.

Vraag: Vanwaar komt E. Ph. Zeydell, is daar de trouwacte te
vinden, en wie zijn zijn voorouders ?

Verzoek aan alle leden, om ieder bekend adres en/of gegevens
betreffende de familie's die de geslachtsnaam Lans dragen mij mede
te delen. C. C. J. Lans, Loosduinse weg 973a, 's-Gravenhage.
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