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DE OUDSTE GENERATIES PAMA
door

C. PAMA

Toen ik door een gelukkig toeval in 1949 in staat was de genealogie
van de familie Pama te Burum nog een paar generaties op te voeren 1)
stuitte ik op een genealogische puzzle. Hiervoor deed Jhr. Mr. Dr. J. R.
Clifford Kocq van Breugel toen een oplossing aan de hand 2) die bij
nader onderzoek inderdaad juist is gebleken. Tevens was het mogelijk
hierdoor de stamreeks van de familie nog wat hoger op te voeren en
ten slotte bleek dat de oudst bekende stamvader, Jan Pama, inderdaad
uit het nabijgelegen Humsterland kwam, waardoor het verband met de
daar in de 15e eeuw voorkomende Pama's, die hun naam gaven aan de
thans nog bestaande z.g. ,,edele heerd" Pama, weliswaar niet bewezen,
dan toch wel zeer aannemelijk is geworden. Daar geen archieven uit
die tijd van het Westerkwartier van Groningen meer bestaan, zullen
onderstaande gegevens wel het laatste zijn wat over die oudste generaties
te zeggen valt. Door mijn tegenwoordig verblijf aan de Kaap de Goede
Hoop heb ik dit onderzoek niet zelf ter hand kunnen nemen, doch dank
het merendeel van de gegevens aan de heer D. D. Os&nga, die zich zeer
veel moeite in deze getroost heeft.

Voordat we nu tot de stamreeks overgaan, eerst nog een paar woorden
over de schijnbare puzzle. Als uitgangspunt van het onderzoek werd
genomen de in het artikel genoemde Jan Symensz Pama, Mr. Schoen-
maker te Burum. De inventaris van zijn goederen werd in het sterfhuis
opgenomen op 11 juni 1680. Het was reeds gebleken, dat op 6 februari
1681 een kind, met name Jan, als zoon van wijlen Jan Pama te Burum
werd gedoopt. Mijn hypothese, dat het kind door zijn voogden ten doop
zou zijn gehouden omdat ook de moeder reeds zou zijn overleden, bleek
onjuist. In het lidmatenregister van de Burumse kerk wordt n.l. op 19
februari 1682 ingeschreven „Aefke Heeres, weduwe van Jan Pama"
x) Gens Nostra 1949, p. 284.
2) Gens Nostra 1949, p. 325.
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waaruit blijkt dat de gestorven gewaande weduwe van Jan Symensz zo
heette. Uit dit register blijkt ook, dat zij hertrouwde met een Douwt
Willems, eveneens Mr. Schoenmaker te Burum en bij hem nog verschil-
lende kinderen had. Dit is dus de oplossing van de puzzle. Er blijkt nog
meer, n.l. dat Aefke met haar tweede man in het huis van haar overleden
eerste echtgenoot Jan Symens Pama woonde en aangezien hij hetzelfde
beroep had, zal hij dus waarschijnlijk de oude firma op dezelfde voet
hebben voortgezet. Kort na de doop van haar zoon Jan Jansen Pama,
tekent Aefke dan een schuldbekentenis waaruit blijkt dat Jan Symens
Pama in eerste huwelijk gehuwd was geweest met Lysbeth Willems,
wier broeder Albert Willems nog in Oldehove (Humsterland) blijkt te
wonen. Jan Symens Pama is dus als ongeveer vijfentwintigjarige, een
paar maanden voor zijn dood, nog voor de tweede keer in het huwelijk
getreden en uit het posthuum geboren zoontje stammen alle thans leven-
de Pama's. Indien ooit het voortbestaan van een geslacht aan een zijden
draadje hing, dan dus zeker wel hier.

De gegevens over zijn voorouders rangschikkend, komen wij dan tot
de volgende stamrêeks : 3)

I. JAN PAMA
Naar menselijke berekening moet hij ongeveer 1590 geboren zijn,
en daar zijn zoons Gaecke en Pieter nog in Ezinge woonden, is ook
hij zeer waarschijnlijk uit Humsterland afkomstig, had daar althans
sterke familiebanden. In ieder geval is noch over hem, noch over
zijn voorouders in de archieven van Kollummerland verder nog iets
te vinden. Burum lag overigens slechts een uur gaans van Humster-
land. Hij was gehuwd met Sycke Symens die tussen 1660 en 1666
gestorven moet zijn. Uit verschillende acten blijkt dat de familie een
zekere welstand genoot en tot de Doopsgezinden behoorde. Uit dit
huwelijk vier kinderen :
1. Gaycke Jans Pama. Komt in diverse acten voor waaruit blijkt dat

hij in 1666 en '69 te Ezinge woonde. Met zijn broer Pieter wordt
hij in 1666 tot voogd benoemd van Jan Claesen (geb. te Kollum
1660), zoon van hun zuster Diucke (Dieuwke) Jansdr. Pama en
Claes Wabbesz, waartoe zij „den behoorlycken belofte van ge-
trouwicheyt, als mennonijten, met handtastinge, enz. hebben ge-
praesteert".

2. Pieter Jans Pama. Ook hij leeft in 1666 in de Ommelanden.
Waarschijnlijk is de volgende zijn zoon :
a. Cornelis Pytters Pama. Hij wordt in een acte van 1674 als een

volwassen man genoemd.
3. Diucke Jansdr. Pama. Was gehuwd met Claes Wabbesz, Mr.

Schoenmaker te Kollum. Beiden overleden Kollum vóór 1666.
4. Symen Jans Pama. Volgt onder II.

;!) Bij het samenstellen van deze stamrêeks is van de volgende archiefstukken gebruik
gemaakt: Kollumerland : Weesboek R 2i, fol. 27 ; P. 22, fol. 428 ; P. 24, fol. 385 ;
P. 26, fol. 22 ; P. 27, fol. 538 — Prodamatieboek Q. 4, fol. 379 ; Q. 6, fol. 286, 455 ;
Q. 7, fol. 77, 210, 704 — Hypotheekboek V. 11, fol. 554, 555, 557, 570; V. 12, fol.
366, 373 — Authorisatieboek N, 2/4/1674; 9/6/1678; 31/1/1681 — Recesboek
B. 15, 20/11/1666.
Register Gedoopten Burum 1680—1672 ; Register van Lidmaten Burum 1680, 1681.
1682; Lidmatenlijst Burum 1712 en 1717.
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II. SYMEN JANS PAMA
Waarschijnlijk geboren omstreeks 1610. Gestorven te Burum vóór
1666. Mr. Schoenmaker te Burum. Hij huwde met Geertie Willems.
In 1650 worden zij nog als echtelieden te Burum vermeld, doch zij
stierf vóór 2 april 1674. (Na de dood van Symen Jansz. Pama her-
trouwde zij met Pietec Cornelisz, Mr. Schoenmaker te Burum, die
te Burum vóór 2 april 1674 stierf. Voor de zoon uit het huwelijk
zie onder 4 hierna.) Van de nagelaten goederen van Symen bestaat
een inventaris, opgemaakt 10 juni 1669, waaruit blijkt dat hij een,

voor die dagen, welgestelde middenstander was. Uit dit huwelijk
drie kinderen :
1. Jan Symens Pama. Volgt onder III.
2. Sycke Symens de Pama. Geb. Burum ca. 1660, gest. Burum (?) na

1717. Huwde ca. 1680 met Jan Jacobs, Mr. Schoenmaker te Bu-
rum, welke te Burum tussen 1712 en 1717 overleed.

3. Maeycke Symensdr. Pama. Geb. Burum ca. 1662.
4. Cornelis Pytters (uit 2e huwelijk). Geb. Burum ca. 1669. In 1681

nog in leven.

III. JAN SYMENS PAMA
Geb. Burum ca. 1655 en gest. ald. tussen 1 en 11 juni 1680. Mr.
Schoenmaker te Burum. Huwde Ie. Burum ca. 1674 Lysbeth Wil-
lems, gest. Burum 1679; 2e. Burum 1680 Aefcke Heeres. Na de
dood van Jan Symens huwde Aefcke opnieuw te Burum met Douwe
Willems, Mr. Schoenmaker te Burum.
Het leven van Jan Symens Pama moet nogal tragisch geweest zijn.
Nadat zowel zijn vader als zijn stiefvader en moeder gestorven
waren, was hij op 19-jarige leeftijd al wees en niet alleen gedwon-
gen de oude familiezaak voort te zetten, doch ook de zorg op zich
te nemen voor de twee jongere zusjes en ten dele ook voor het nog
jongere stiefbroertje. Waarschijnlijk om deze reden direct na het
overlijden van zijn ouders gehuwd, ontviel ook zijn vrouw hem na
een vierjarig huwelijksleven. Een jaar daarna opnieuw gehuwd,
overleed hijzelf al binnen een jaar en zijn enig kind werd dan ook
pas na zijn dood geboren. Hij had een voor die dagen behoorlijke
bibliotheek, waarin enkele typische Menniste-boeken. Hij komt ech-
ter in 1680 in het lidmatenboek van de Herv. Kerk voor en zijn zoon
wordt in die kerk ook gedoopt. Deze zoon blijkt later echter weer
tot de voorvaderlijke Doopsgezindheid te zijn teruggekeerd.
Ondanks de vroege dood van zijn ouders en zijn eigen korte leven,
blijkt uit de inventaris van zijn goederen dat hij niet onbemiddeld
was. Het door hem bewoonde huis was zijn eigendom en de waarde
van het leer, gelooid en ongelooid, wijst op een druk beklante zaak.
Zijn boekenbezit wijst op een intellectuele belangstelling, die men
in het Burum van die dagen misschien niet zou zoeken.
Zijn enig kind is :

Jan Jansz. Pama, ged. Burum 6.2.1681 ; gest. Surhuisterveen 1737.
Mr. Schoenmaker en vervener te Surhuisterveen (Fr.). Hijzelf
en zijn afstammelingen zijn reeds elders behandeld.4)

4) Zie Genealogisch Repertorium : Pama.
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Het feit, dat reeds de oudste generatie de naam Pama voert terwijl
in Burum voorts vrijwel uitsluitend patronymia voorkomen, zomede de
tamelijke welgesteldheid duiden ongetwijfeld ook op de samenhang met
de 15e eeuwse Humsterlandse Pama's. Hier moet ook het verband liggen
met de Amsterdamse Pama's, die eveneens uit Burum en Humsterland
kwamen. Daar de vader van Jan Pama (I) zeer waarschijnlijk een Pieter
of een Gaecke was en de naam Pieter ook bij de Amsterdammers over-
heerst, is het verleidelijk de hypothese te stellen dat onze stamvader Jan
en de Amsterdamse stamvader Andcies (die een zoon Pieter had), beide
zoons waren van deze hypothesische Pieter. Doch dit is een onvruchtbare
gissing want bewijzen ervoor of ertegen zullen bij gebrek aan archieven
wel nooit te leveren zijn.

Kaapstad, oct. 1956.

HERALDISCHE POËZIE
Onze zeer geachte medewerker, Ds. E. van Alphen Azn., te Ambon, die de ver-

dienste heeft een copie te maken van de doopboeken en grafschriften op Ambon, welke
gedoemd zijn te vergaan, heeft op zijn tochten tussen de eilanden der Molukken de tijd
gevonden gedichten te maken op enige bekende wapens; hij deed ons het genoegen er
enige te zenden, waarvan wij hieronder die op het wapen van wijlen ons erelid R. T.
Muschart plaatsen.

DE STROOIEN BIJENKORF
Bij het Wapen: Muschart

Tien nijvere bijen, om, een korf van stro gevlochten —
op zilver — met daaronder een grasgroene grond;
Twee zilveren zwaarden op keel, gelijk ze eens vochten
gekruist in het schildhoofd — maar met niemand gewond.

Heirode dekkleden gevoerd met. zilveren draden —
Als Helmteken de Bij van volharding en vlijt;
Voor ons vereeuwigd in een van de Gens Nostra bladen —
Aan Rudolphe Theodore Muschart toegewijd.

'k Heb altijd dit Wapen veelzeggend en mooi gevonden,
gevoerd door een Heraldicus in merg en been;
Door zijn Moeder met het Geslacht Van Alphen verbonden,
Zo blijft hij steeds bij ons al ging hij ook van ons heen.

Ambon, 15 sept. 1956 E. VAN ALPHEN Az.
Gewijd aan de Nagedachtenis van de
Heraldicus Rudolphe Theodore Muschart.

AANBIEDING
In mijn bezit is een in klei geboetseerde buste en reliëf voorstellende een manspersoon,

gekleed in een blauw jasje met bronzen knopen, met een enigszins opstaand» aan de
binnenzijde, rode kraag. Om de hals draagt hij een van voren geknoopte witte das of
sjaal.

Onder de buste is een opschrift aangebracht, waarop in schrijfletters staat te lezen:
„hendrik van Velsen, geboren 10 Sep: 1728, nu Zig Selfs gecopieert int jaar 1795

= 4 October."
Het geheel is gevat in een houten, min of meer geïmproviseerde ovale medaillon met

een zwarte achtergrond.
Het formaat is: 30 x 22 cm. aan de buitenzijde. Binnenzijde is : 24,5 x 17 cm.
De figuur geeft een geleerde indruk. Mogelijk een dominee ? Heeft diepliggende ogen

met forse wenkbrauwen, uitstekende jukbeenderen, vooruitstekende kin en een kleine
mond met samengeknepen lippen, lang haar met aan beide zijden van het hoofd een
krul".

Wie is deze van Velsen ?
Mogelijke nakomelingen kunnen zich met ondergetekende in verbinding stellen.

S. POS, St. Annastraat 4a, Hilversum
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KWARTERSTAAT VAN Ir. T. GOLDEHOORN
1. Goldhoorn, Ir. Tidde, geb. 25-4-1919 te Zeerijp (Gem. 't Zandt

Gr). Landbouwk. Ingenieur te Zeerijp.
2. Goldhoorn, Pieter Barteld, geb. 25-3-1884 te Middelstum (Gr).

Landbouwer te Steendam.
Huwt 23-5-1918 te Slochteren met

3. Mulder, Jantje, geb. 18-2-1892 te Steendam.
4. Goldhoorn, Tidde, geb. 13-5-1852 te Loppersum )Gr). Overl. 7-6-

1927 te Midelstum. Beroep : Kassier te Middelstum.
Hij huwt 15-5-1883 te ? met

5. De Jager, Anje, geb. 7-3-1861 te Midwolda (Oldambt). Overl. 11-7-
1889 te Middelstum.

6. Mulder, Hero, geb. 8-6-1863 te Sappemeer (Gr). Overl. 8-7-1946
te Spijk (Gr). (Gem. Bierum-Gr). Landbouwer te Steendam.
Huwt 1887 te Slochteren met

7. Rumpff, Martje, geb. 18-6-1861 te Siddeburen. (Gem. Slochte-
ren-Gr).

8. Goldhoorn, Pieter Bartelds, geb. 16-11-1797 te Loppersum.
Overl. 28-7-1872 te Loppersum. Landbouwer op „De Zeeuw" te
Loppersum.
Huwt 1844 te Loppersum met

9. De Boer, Harmke Tiddes, geb. 4-6-1818 te Leermens (Gr). Overl.
2-5-1869 te Loppersum.

10. De jager, Fokke Daniels, geb. 10-9-1830 te Midwolda (Oldambt).
Overl. 25-10-1896 te Loppersum.
Landbouwer te Wittewierum (Gr).
Huwt 4-5-1860 te Midwolda (Oldambt) met

11. Kuiper, Aaffien. Geb. 30-12-1839 te Midwolda (Old). Overl. 10-2-
1905 te Loppersum.

12. Mulder, Gerke Eppes, geb. 18-9-1820 te Sappemeer. Overl. 2-9-1886
te Helium. Landbouwer te Achterdiep bij Sappemeer (Gem. Hooge-
zand-Sappemeer-Gr). Later Landbouwer te Tjuchem en Helium
Gem. Slochteren-Gr).
Huwt 2-6-1849 te Sappemeer met

13. Gruber, Jantje Davids, geb. 3-12-1827 te Sappemeer. Overl. 21-9-
1870 aldaar.

14. Rumpff, Willem Frans, geb. 29-5-1832 te Tjamsweer (Gem. Ap-
pingedam). Overl. 24-7-1897 te Siddeburen (Gem. Slochteren).
Huwt met

15. Brouwer, Jantje Wiltes, geb. 6-9-1837 te Siddeburen (Gem. Sloch-
teren). Overl. 15-3-1864 aldaar.

16. Goldhoorn, Barteld Pieters, geb. 26-12-1762 te Loppersum (Gr).
Overl. 29-9-1808 aldaar. Landbouwer op „De Zeeuw" onder Lop-
persum. Huwt 30-5-1796 te Loppersum met

17. Weert, Tiemke Jans, ged. 2-7-1775 te Westeremden (Gem. Lopper-
sum). Overl. 3-4-1837 te Loppersum.

18. De Boer, Tidde Sieuwkes, ged. 29-10-1793 te Oosterwijtwerd. Overl.
31-3-1861 te Eppenhuizen bij Zandeweer (Gr).
Landbouwer te Zandeweer, later te Eppenhuizen.
Huwt 8-9-1817 te 't Zandt (Gr) met
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19. Bos, Pieterke Jacobs, ged. 19-12-1798 te Bierum (Gr).
Overl. 15-4-1872 te Eppenhuizen.

20. De Jager, Daniël Eises, geb. 1794 te ?
Landbouwer te Midwolda (Oldambt), Burgemeester aldaar.
Huwt 31-5-1815 te Midwolda met

21. Knottnerus, Annigje Samuels. Geb. 1789 te Oostwold (Oldambt).
22. Kuiper, Siepko Warmoldts, ged. 8-11-1803 te Midwolda (Oldambt).

Overl. 9-11-1878 te Eexta (Gem. Scheemda-Gr). Landbouwer te
Midwolda (Old).
Huwt 20-12-1827 te Ten Boer (Gr) met

23. Coolman, Anje Hendriks, geb. 27-1-1808 te Enumerwolde (Gem.
Ten Boer-Gr).

24. Mulder, Eppe Richts, Molenaar, later Landbouwer te Sappemeer.
25. Kuipers, Martje.
26. Gruber, David Hansen, ged. 5-2-1795 te Sappemeer.

Landbouwer aan het Achterdiep bij Sappemeer. Overl. 31-1-1832
ald. Huwt 29-4-1819 te Sappemeer met

27. Kalkema, Sibbele Jans, geb. 31-10-1788 te Kleinemeer bij Sappemeer.
Overl. 19-3-1848 te Sappemeer.

28. Rumplf, Frans, ged. 3-2-1790 te Heerenveen (Frlnd). Overl. 31-
10-1832 te Tjamsweer (Gem. Appingedam-Gr).
Kweker te Tjamsweer.
Huwt 22-10-1819 te Appingedam met

29. Vos, Anna Derks, ged. 14-12-1794 te Tjamsweer (Gem. Appinge-
dam). Overl. 24-11-1858 te Siddeburen (Gem. Slochteren) .

30. Brouwer, Wilte Areuis, geb. 4-11-1812 te Siddeburen (Gem. Sloch-
teren). Overl. 1868 aldaar.
Landbouwer te Siddeburen (Gem. Slochteren).
Huwt 27-6-1835 te Slochteren met

31. Bijmolt, Martje Eppes, geb. 4-3-1813 te Siddeburen. Overl. 1868 ald.

KWARTIERSTAAT VAN A. HOFT te Appingedam
1. Holt, Auke, geb. 20-9-1923 te Appingedam (Gr). Leraar R.H.B.S.

Lich. Oef. M.O.
Gehuwd 5-7-1947 te Groningen met Frederika Petronella Wibina
Smith, geb 25-11-1924 te Dalen (Dr).

2. Hoft, Jan, geb. 9-9-1889 te Groningen. Overleden 3-8-1948 te Zuid-
laren (Dr). Begr. 7-8-1948 te Haren (Gr).
Leraar M.O. Lich. Oef. aan R.H.B.S. te Appingedam.
Huwde 29-8-1918 te Groningen met

3. De Waard, Hemma, geb. 9-1-1888 te Groningen. Overl. 16-10-1944
te Haren-Gr. Begr. 20-10-1944 aldaar.

4. Hoft, Auke, geb. 14-12-1854 te Berlikum-Fr. Overl. 1-4-1948 te
Groningen. Begr. 6-4-1948 ald. Granitobedrijf.
Huwde 24-11-1881 te Groningen met

5. Paap, Annechien, geb. 11-11-1858 te Veendam. Overl. 17-4-1925
te Groningen. Begr. 21-4-1925 ald.

6. De Waard, Tammo, geb. 25-10-1860 te Groningen. Overl. 22-4-1935
ald. Begr. 26-4-1935 ald. Hoofdconducteur N.S.
Huwde 19-5-1887 te Groningen met
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7. De Waard, Grietje, geb. 4-9-1859 te Midwolda (W.Kw.) Gem.
Leek. Overl. 10-12-1938 te Groningen en begr. 14-12-1938 ald.

8. Hoft, Hendrik, geb. 15-5-1829 te St. Jacobi-Parochie (Frlnd).
Overl. 4-8-1866 te Farmsum (Gem. Delfzijl-Gr) aan de cholera.
Beroep : Koopman.
Huwde 23-7-1851 te Menaldumadeel-Frlnd. met

9. Tolsma, Nieske Aukes, geb. 24-3-1831 te Beetgum-Frlnd.
Overl. 23-6-1896 te Groningen.

10. Paap, Jan Janszn., geb. 2-11-1811 te Veendam. Verdronken 1869.
Zeeman.
Huwde 6-12-1843 te Veendam met

11. Zoutman, geb. 27-11-1818 te Veendam. Overl. 4-4-1907 te Gro-
ningen.

12. De Waard, Harm, geb. 6-3-1824 te Zuidhorn. Overl. te Enumatil
(Gem. Zuidhorn). Koopman.
Huwde 17-9-1854 te Groningen met

13. Houtgast, Hemke Tammes, geb. 2-10-1820 te Groningen.
Overl. te Hoogkerk.

14. De Waard, Jacob, Geb. 1-5-1830 te Zuidhorn-Gr. Overl. 15-11-1915
te Lettelbert (Gem. Leek-Gr). Beroep: wegwerker.
Huwde te Leek in 1853 met

15. Poll, Trijntje, geb. 5-8-1828 te Midwolda (W.Kw.-Gem. Leek-Gr).
Overl. ald. 12-6-1907 en begr. ald. 16-6-1907.

16. Hof f, Jacobus, ged. 6-10-1802 te Leeuwarden. Was kleermaker te
St. Jacobi-Parochie. Overl. ??
Huwde 11-5-1828 te Leeuwarden met

17. Kingma, Pietje Sieessens. Ged. 29-12-1803 te Franeker.
18. Tolsma, Auke Doekeles.
19. Popma, Lijbrig Sjoerds.
20. Paap, jan Janszn, ged. 10-6-1781 te Wildervank-Gr. Schipper.

Huwde te ? met
21. Joosten, Annechien Hindriks.
22. Zoutman, Evert Everts, ged. 9-11-1783 te Veendam. Schipper.

Huwde te ? met
23. Kruizinga, Albertje Seyes, ged. 30-1-1785 te Veendam.
24. De Waard, Sytse Jacobs, ged. 21-3-1790 te Niehove (Gem. Olde-

hove (Gr). Overl. te Roden (Dr).
Koopman.
Huwde 29-4-1813 te Oldehove met

25. Schucinga, Grietje Harms, ged. 25-5-1788 te Niezijl (Gem. Grijps-
kerk). Overl. te Oostwold-W.Kw. (Gem. Hoogkerk).

26. Houtgast, Tamme, ged. 31-1-1770 te Hoogezand.
Koopman.
Huwde 3-5-1818 te Groningen met

27. Swartwold, Gerhardina. Geb. 7-2-1789 te Scheemda en ged. 15-2-89-
aldaar.

28. is 24.
29. is 25.
30. Pol, Pieter Tjebbes, geb. 1791 te Aduard (Gr.). Ged. 27-11-1796 op

vijfjarige leeftijd te Aduard. Boerenknecht.
Huwde 6-10-1827 te Oldekerk (Gr) met

31. De Jager, ged. 24-3-1803 te Hoogkerk.
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Aangezien ik nog steeds brieven ontvang met het verzoek om inlichtingen uit mijn
kartotheek, deel ik nogmaals mede, dat ik deze heb overgedragen aan het Centraal
Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18 te Den Haag. Men schrijve dus om inlich-
tingen aan dit bureau.

De klappers op de Notariële- en Rechterlijke archieven van Zuid-Holland blijven in
mijn bezit. Een lijst van de geklapperde gemeenten verscheen in Gens Nostra october
1953. Hierbij kunnen de volgende klappers gevoegd worden:

HAZERSWOUDE (notarieel)
LEIMUIDEN • (notarieel)
MAASDAM (notarieel)
MOLENAARSGRAAF (notarieel)
NIEUW LEKKERLAND (rechterlijk)
NOORDELOOS (notarieel)
PIJNACKER (notarieel)
ROCKANJE (notarieel)
eiland ROSENBURG (notarieel)
STOLWIJK (notarieel)
WASSENAAR (rechterlijk)
ZWARTE WA AL (notarieel)

In bewerking: Sassenheim (rechterlijk, Voorburg, notarieel), Ouderkerk aan de IJsel
(notarieel) en Melissant (notarieel).

Op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage vordert het klapperen van de retro-
akten van de burgerlijke stand door werkloze hoofdarbeiders zeer goed: de trouwboeken
1695—1811 zijn gereed. Men is nu aan de doopboeken begonnen. Dat door genealogen
van deze klappers een druk gebruik wordt gemaakt, hoeft geen betoog !

De secretaris van de afdeling 's-Gravenhage en Omstreken,
P. W. PALUDANUS

Frankenslag 327, Telefoon 558109, 's-Gravenhagz

In vervolg op bovenstaande meldt ons de Heer Ir. N. J. Kuiper te
's-Gravenhage onderstaande :

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Bleijenburg 7, 's-Gravenhage.
Geopend 10.00 tot 17.30, 's zaterdags 10.00 tot 17.00.

Op het Algemeen Rijksarchief berusten niet alle doop-, trouw- en begraafregisters
van voor 1812. Een aantal grotere gemeenten heeft nl. zijn eigen registers behouden en
deze zelf geheel of gedeeltelijk geklapperd. Deze gemeenten zijn: Rotterdam (met ge-
annexeerde gemeenten), Schiedam, Vlaardingen, Delft, 's Gravenhage, Leiden, Gouda,
Dordrecht en Brielle. Bovendien hebben Gorinchem en Maassluis klappers gemaakt, die
in de archieven van die gemeenten berusten. Het overblijvendz gedeelte van Zuid-
Holland is ten behoeve van de klappering in 13 districten en twee gemeenten verdeeld

Dit zijn: I Goeree, Overflakkee,
II Voorne-Putten en Rozenburg,
III Beierland, Hoekse Waard,
IV IJselmonde en Eiland van Dordrecht,
V Alblasserwaard,
VI Vijfherenlanden en Land van Vianen,
VII Krimpenerwaard,
VIII Delfland ten westen van Delft,
IX Delfland ten oosten van Delft en Schieland,
X Rijnland (kuststreek),
XI Rijnland ten zuiden van Leiden,
XII Rijnland ten noorden en oosten van Leiden,
XIII Rijnland rondom Woerden,
XIV Rijswijk,
XV Voorburg.
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Op de leeszaal van het A.R.A. staan de navolgende klappers ter inzage:
Huwelijksklappers van de districten I t/m XIII van 1695—1811, van Rijswijk van

1596—1811, en van Voorburg van 1630—1812.
Doopklappers van district I van 1695—1755 (1794),

II van 1695—1715 (1735),
III (van 1716—1735),
VIII van 1695—1794,
IX (van 1716—1735),

.X (van 1716—1735),
XII (van 1695—1715).

(De tussen haakjes geplaatste jaartallen hebben betrekking op klappers, die naar ver-
wachting nog voor het einde van dit jaar gereed zullen komen).

Voorts zijn nog een groot aantal andere klappers door het publiek te raadplegen,
waarvan wij noemen de klappers op de stamboeken van :
Officieren Oost-Indische Leger van 1813 tot ca. 1875,
Officieren Marine van ca. 1750 tot ca. 1850, (stamboeken op het A.R.A.)
Idem van ca. 1850 tot ca. 1900, (stamboeken op het Dep. v. Marine),
Mariniers 19e eeuw,
Schepelingen 19e eeuw,
Indische ambtenaren van 1814 tot 1836 (die na 1836 op het Dep. v. Ov. Rijksd.), ter-
wijl in bewerking zijn de stamboeken van onderofficieren en minderen van 1795 tot 1813.
Een inventarislijst van alle klappers is aanwezig.

De tienjarige tafels vanaf 1812 (of 1811) tot 1842 van alle gemeenten en de betr.
acten van de B.S. zijn te raadplegen.

De tienjarige tafels van 1843 tot 1882 van het Arrondissement Dordrecht (omvat-
tende de districten III t/m VI) zijn eveneens thans reeds te raadplegen, de acten echter
eerst over enige maanden.

Voor mij ligt de Prinsessenkalender 1957, met toestemming van het Koninklijk Paar,
uitgegeven ten bate van de Vereniging Pro Juventute. Ik beveel deze kalender ten
zeerste aan bij onze leden ; de fraaie foto's verwarmen het Nederlandse hart en het
goede doel is evident. ^V. R.

De Leden vinden bij dit nummer ingesloten het prospectus betreffende
de voorgenomen uitgave van de tweede druk van „Ommelander Geslach-
ten, het Nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum en Geer-
truid Cornelis", door K. } . Ritzema van Ikema te Rasquert.

De schrijver heeft deze tweede druk geheel omgewerkt en aanzienlijk
vermeerderd na door hem verrichte onderzoekingen, zodat verkregen is
een standaardwerk van 2 X 900 bladzijden; de meeste akten zijn in ex-
tenso opgenomen, zodat daarin ook voorkomen de getuigen en de be-
zitters van belendende percelen. Voorwaar een belangrijk naslagwerk.

W.R.
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DE OUDSTE VAN WARMERDAMS
door

Mr. J. W. F. X. DE RIJK

Dit R.K. boerengeslacht is, voor zover wij kunnen nagaan, afkomstig uit het rijnlandse
dorp Sassenheim en heeft zich vandaar eerst over de omliggende dorpen en steden en
later over heel de wereld verspreid, zodat bv. op de Olympiade van 1932i een Warmer-
dam voor de U.S.A. de gouden medaille in het discuswerpen won.

Door het ontbreken van de R.K. doop- en trouwboeken voor 1700, het veelvuldig
voorkomen van de namen Cornelis, Jan en Pieter en de verspreiding van de verschil-
lende takken wordt het onderzoek naar de eerste generaties, welke de naam Warmerdam
— afgeleid van de Warmonderdam tussen Sassenheim en Warmond — voeren, zijn wij
door de protocolboeken van Sassenheim uitvoerig ingelicht. De data en gegevens, welke
hieronder zonder meer geciteerd worden, zijn dan ook aan deze protocollen ontleend.
(Rechterlijk Archief van Sassenheim).

De stamvader blijkt dan te zijn Cornelis Jansz., „wonende aan Warmonderdam',
wiens eerste vrouw, Maritje Thonisdr., voor 19 februari 1616 Oude Stijl is overleden.
Uit dit huwelijk zijn dan 5 kinderen in leven, nl. Cors, Jan, Thonis, Dirk en Aaltje,
welke resp. 14, 12, .8, 6 en 2 jaar oud zijn.

Uit het Cohier van het Hoofdgeld (1) zien we dat in 1623 Cornelis Jansz. is her-
trouwd met fannetje Cornelisdr., wier vader, Cornelis Jacobse, voor 13 november 1632
aan de Kerklaan te Sassenheim is overleden. Uit de morgenboeken van Rijnland blijkt,
dat Cornelis Jansz. in 1636 een stuk grond van zijn schoonvader in eigendom heeft (2).

Tussen 13 november 1632, wanneer hij nog als erfgenaam van zijn schoonvader com-
pareert, en 28 april 1633 moet Cornelis Warmerdam zijn overleden, "want op de laatst-
genoemde datum passeren zijn erfgenamen de acte van boedelscheiding, waarbij meer
dan 15 morgen land ter waarde van 21.000 gulden worden verdeeld. Tevens blijkt uit
deze acte, dat uit het 2de huwelijk in 1625 nog een zoon, Jonge Jan, is geboren, en dat
de oudste zoon, Cors II, dan al is* overleden, nadat uit zijn huwelijk met Maritgen
Pietersdr. 3 kinderen zijn geboren. Dit overlijden moet al enige tijd tevoren hebben
plaatsgehad, want op 16 februari 1632 is Maritgen Pietersdr. al weer hertrouwd met
Seger Adriaans, terwijl dan ook blijkt dat de kinderen Pieter, Jan en Cornelis rond
5, 2 en 1 jaar oud zijn.

De weduwe van Cors Warmerdam I is overleden voor 6 juni 1646, want op die
datum is haar 2de man, Jacob Jansz. Warmond, voogd over hun beide minderjarige
kinderen. Bij het verkopen van grond op 16 mei 1648 wordt Aaltje, de enige dochter
van Cors I, bijgestaan door haar echtgenoot Maarten Ariaans, terwijl dan ook al een
der 3 kinderen van Cors // is overleden.

Betrekkelijk spoedig hebben de leden van de familie zich dan her- en derwaarts ver-
spreid, want blijkens een later belastingregister, in het Gemeente-Archief van Leiden
aanwezig, zijn er dan nog maar 2 Warmerdams, nl. Pieter en Jan Cornelis, benevens
de weduwe van Theunis Cornelisz. Warmonderdam, Maartje Pietersdr., in Sassenheim
woonachtig, die als bouwman en bouwvrouw staan vermeld.

Of het hier gaat om de beide zoons van Cors II is moeilijk te zeggen zonder verder
archiefonderzoek. In dat geval kan echter de Cornelis Cornelisz. van Warmondlerdam.
jongeman van Warmond, die op 9 mei 1659 in Leiden voor schepenen in ondertrouw
gaat en op 25 november d.a.v. in het huwelijk treedt met Josyntgen Heindricx, be-
zwaarlijk in deze parenteel geplaatst worden. De beide laatstgenoemden zullen wel
dezelfden zijn als de Cornelis Warmerdam en Josine Belaen, welke op 27 januari 1669
in de R.K. Statie de Zon hun dochter Angélique laten dopen, waarbij Christiaan Bogaert
en Elisabeth Simons als getuigen optreden. (Klapper op de huwelijken en doopboek de
Zon in G.A. Leiden).

Voor uitwisseling van gegevens en aanvulling daarvan houd ik mij aanbevolen.

1 Cohier Hoofdgeld (G.A. Leiden no 7542).
2 Morgenboeken van Sassenheim, 1636 fol. 84) (Archief Hoogheemraadschap Rijnland

in Leiden).

Haarlem. Mr. J. W. F. X. DE RIJK.
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EVERHARD JOHANNES POTGIETER,
de mens, zijn werk en zijn familie

„Toch maar een burgerman",
was de fijn-ironische opmerking,
die de man, aan wie dit opstel ge-
wijd is, maakte, toen hij zijn ge-
schilderd portret voor het eerst
zag. Inderdaad Potgieter was een
typisch vertegenwoordiger der
burgerij, doch tevens ook van de
beste eigenschappen, die deze
klasse, in haar glorietijd, het mid-
den der 19e eeuw, kenmerkte.
Hoe hij zich als kunstenaar boven
het aardse en alledaagse wilde
verheffen, waardoor men in zijn
werk vaak de wiekslag van het
epos bespeurt, geregeld komt de
geest van zijn tijd en omgeving
hem al spoedig weer nedertrek-
ken. Potgieter is typisch een man
van zijn tijd, in de eerste plaats
koopman, en daarnaast (in zijn
vrije uren) dichter en woordkunstenaar. Wellicht schuilt er iets onbillijks
in, dit zowel de tijd als de man te verwijten. Wat toch was het geval ?
Het revolutietijdperk, met de aansluitende Napoleontische oorlogen,
hadden ons land, ja zelfs een groot deel van Europa, dermate verarmd,
dat de navolgende generatie niets overbleef, dan of overzee fortuin te
zoeken, dan wel door stoere arbeid en hoogst sober leven, heel langzaam
aan een zekere welstand terug te veroveren Er is ons jammer genoeg
maar weinig bekend van het huwelijksleven in het eerste en tweede kwar-
taal der vorige eeuw, doch geven onze familiekronieken en herinneringen
de nauwlettende lezer toch aanwijzingen genoeg, om te beseffen, hoe
eenvoudig en sober het leven vergeleken bij dat der 18e en 20e eeuw wel
was. Potgieter zelf had deze tragische lotswisseling als kind ondervon-
den, en de uiterst gevoelige natuur, die onder het oppervlak van de
nuchtere robuste koopman verborgen was, had dit zich zo aangetrokken,-
dat wij menen, niet mis te tasten, door aan te nemen dat Potgieter zich
zelf steeds voorgehouden heeft: In de eerste plaats het materiele, daarna
het ideële, iets wat hem vermoedelijk ook van het sluiten van een huwelijk
heeft doen afzien. De Heer A. Stakenburg is, in het Tijdschrift voor Ned.
Taal en Letterkunde, dl. LXI, van 1941, dieper op de oorzaken van die
financiële achteruitgang ingegaan, en vele der hierna volgende bijzonder-
heden zijn ook aan dat opstel ontleend.

Wij willen thans eerst de; kwartierstaat van de dichter bezien. Het
geslacht Potgieter is afkomstig uit Nordhorn in Bentheim, waar reeds in
1519 een Hermann Potgieter als pachter der Gereformeerde Kerkelijke
goederen aldaar voorkomt. Herman schijnt wel de familienaam bij uit-
stek geweest te zijn, zo komen bijv. in de burgerboeken op 22-2-1649
burgemeester Hermann Potgieter de Jonge en zijne vrouw Schwenne
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Loddert voor. Ook de stamvader der Zuid-Afrikaanse Potgieter was een
Nordhorner, n.l. Harman Potgieter Janszn, waarschijnlijk volle neef van
de tot nu toebekende eerste Nederlandse voorvader van onze dichter,
en op 8—5-1672 te Swellendam in Zuid-Afrika gehuwd met Isabella
Frederiks, uit Amsterdam, weduwe van Nicolaas Vlechtman.

De bovengenoemde Nederlandse stamvader was Hermanus Potgieter,
smid van Nordhorn, werd op 6-8-1672 burger te Zwolle, en aldaar be-
graven vóór 4-5-1716. Hij huwde vóór 1673, niet te Zwolle, met Swaen-
tje Geriits, die op 4-5-1716 te Zwolle begraven werd. Zij zijn de ouders
van no. V/i van onze kwartierstaat.

Toen no. V/5 met Elisabeth Hulsebos huwde zal hij wel niet gedacht
hebben, dat hij met haar zijn zilveren bruiloft zou gedenken en dat zij
hem daarna nog 20 jaar zou overleven. Het Kerkelijk Ondertrouwregister
van Amsterdam toch leert ons, dat op 19-12-1709 )acob Albertse van
Ulsen, nootkaersemaker, oud 26 jaar, wonende in de Munnikestraat,
vergezeld van zijn moeder Hendrickje Hassels tot Ulsen, ondertrouwde
met Aaltje Claasse, van Rouveen, weduwe van Harmen Klunder, op de
Boomsloot, welk huwelijk door Ds. Rippius op 5-11-1710 in de Nieuwe
Kerk voltrokken werd. Deze echt was helaas slechts van korte duur want
nauwelijks 17 maanden later vermeldt het zelfde register op 5-6-1711,
dat ]acob Albertse, van Ulsen, kaarsenmaker, weduwnaar van Aaltjen
Claas, op de Boomsloot, ondertrouw doet met Lysbeth Gerritse ten Kate,
van den Ham, oud 33 jaren, wonende op de O.Z. Achterburgwal, ouders
dood en geassisteerd met haar zuster Femmetje Gerritse ten Kate. Op
de 16-6-1711 voldeed de bruidegom de weeskamer, waardoor wij mogen
aannemen, dat er uit het eerste huwelijk nakomelingschap was, en Aaltje
dus wellicht in het kraambed is overleden. De predikatie van Ds. Rippius
scheen in de smaak te zijn gevallen, want ook ditmaal voltrok deze het
huwelijk in de Nieuwe Kerk op zondag 21-6-1711. Uit de ondertrouw-
acte van het 3e huwelijk op 26-5-1715 leren wij nog, dat de ouders van
Elisabeth dood waren en dat zij een broeder Arend had. Ook dit huwe-
lijk werd ingezegend in de Nieuwe Kerk, thans door Ds. d'Outrijn.
Merkwaardigerwijze wordt in de doopacte van no. V/7, die zelf zowel
als zijn nakomelingen steeds als Rudding voorkomt, zijn vader Jan Ree-
ding genoemd. Deze is waarschijnlijk vóór 1725 overleden, daar ]an Ju-
nior bij zijn ondertrouw slechts geassisteerd wordt door zijn moeder
Annetje Kramp.

No. V/9 was zoon van Claas Jans van Ulsen, gedoopt te Zwolle 3-6-
1660, aldaar overleden 30-7-1708 en van Aaltje Vos, die op 23-7-1725
te Zwolle overleed. Klaas Greve (no. V/11) was zoon van jochem die
op 15-6-1729 te Zwolle overleed en van Berentje Jansdr. Wij konden
niet met zekerheid vaststellen of zij synoniem is met de Berentse die op
17-11-1704, dan wel met degene die op 10-1-1731 te Zwolle als over-
leden ingeschreven werd.

Coenraadt Wolfsen J.U.D., geb. Zwolle 3-5-1636 en de Meppelse
Rodolphina Schickaarts, welke op 29-7-1665 te Zwolle ondertrouwden,
waren ouders van Geesje Wolfsen (V/13). Hoewel no. V/15 zich
later uitsluitend van den Bosch noemde, schijnt bij zijn geboorte de be-
doeling voorgezeten te hebben, dat hij ook de naam zijner moeder zou
voeren. In de Oude Kerk te Amsterdam vond op 16-10-1696 door Ds.
Winter de doop plaats van Willem Goetvriend, zoon van Dirk van den
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Bosch en Maria Goe.tvrie.nd, waarbij V/illem Goetvriend en Gerbrechtje
Bussum getuigen waren.

Tenslotte no. V/16, Geertruyd van\ Ulsen. Dat deze tot het zelfde
geslacht zou behoren als no. V/9, bleek hoewel niet onwaarschijnlijk,
toch niet met voldoende zekerheid vast te stellen. Zij, Gerardina, werd
op 23-4-1703 als dochter van Coenraad van. Ulsen (begr. Zwolle 11-6-
1725) en Maria Kolks, begr. Zwolle 16-1-1754, te Zwolle gedoopt. Dit
echtpaar had reeds twee dochtertjes Gerridina op 17-8-1699 en 18-10-
1701 laten dopen, welke dus vermoedelijk beiden jong gestorven zijn.

In het algemeen meent de leek, dat uit dergelijke doop, trouw, of over-
lijdensinschrijvingen niet veel anders dan een paar nuchtere cijfers te
halen zijn, doch gelukkig is dat vaak anders. Zo vermeldt het begraaf-
register der Zuiderkerk op 14-6-1762 .inzake het overlijden van „Hendrik
Alberts, wonende in de 2e Batavierstraat bij d'Oostersekaay, 5 minder-
jarige kinderen". Een aantekening in margine zegt nog : „26-10-1762
heeft Dirk van der Meer Evertszn., uit naam van de weduwe vertoont
testament d.d. 13-3-1762, gepasseerd voor Not. F. Boese, waarbij de
weeskamer is „gesecludeerd". Hieruit kunnen we afleiden, dat Hendrik
in de winter 1761—1762 al sukkelend was, en zoals men pleegt te zeggen,
zijn einde voelde naderen. Gedachtig aan de Oud-Vaderlandse spreuk :
Een wijs huisvader bestelt zijn huis, en de misschien niet geheel onge-
gronde antipathie zijner tijdgenoten tegen het oorspronkelijk toch zeer
goed bedoelde toezicht en beheer der Weeskamers, delende, stelde hij
vast, dat deze heren hun neus buiten zijn zaken hadden te houden. Er
blijkt ook uit, dat hij als chirurgijn in vrij redelijke doen was, aangezien
het anders de moeite van het testament niet waard geweest zou zijn.

Bij zijn ouders vinden wij een gelijksoortig bericht, dat echter weer een
andere conclusie geeft. Hetzelfde begraafregister vermeldt op 24-5-1740
,,]acob Alberts, op de Regtboomsloot, 2 minderjarige kinderen", en als
kanttekening : „den 13 Juli 1740 heeft Elisabeth Hulsebos, wed. vertoont
het testament van den overledene benevens haar, gepasseerd voor Not.
Mr. Jan Snoek, op den 6-8-1715, waarbij de Weeskamer is geseclu-
deerd." Hieruit kunnen wij dus slechts afleiden, dat de echtelieden reeds
bij het aangaan van hun huwelijk, in vrij behoorlijke finantiele omstandig-
heden verkeerden.

De overlijdensinschrijving van no. V/7 leert ons wederom iets merk-,
waardigs. Het is al weder het begraafregister der Zuiderkerk, dat het
volgende op 29-11-1736 vermeldt: „jan Rudding, op de Oude Schans,
op de hoek van de Ridderstraat, 2 minderjarige kinderen". Deze buurt,
thans welhaast volkomen in verval, was tot de aanleg der trotse grachten-
trits, de plaats waar de Amsterdamse kooplieden woonden, een feit,
waarvan thans nog slechts enkele grotendeels vervallen pakhuizen
spreken.

De kanttekening bij deze acte luidt: „Den 19 Maart 1737 heeft Rey-
nier Clattenburg, in naam van Sytje van der Meer, de weduwe, vertoont
het testament van den overledene benevens haar gepasseerd voor Not.
C. v. Loon d.d. 12-10-1736, waarbij de Weeskamer is gesecludeerd".
Men ziet, onze voorouders waren bedachtzaam, en zodra een ziekte een
ernstige afloop liet vrezen, werden de vereiste maatregelen getroffen.

Seytje bleef in haar huis wonen en was even bedachtzaam als haar
echtgenoot, want blijkens een kanttekening gedateerd 18-5-1738 op haar
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overlijdensacte, liet zij reeds op 28-3-1738 voor dezelfde Nots. Cornelis
v. Loon, eveneens een testament maken, waarbij zij zoals gebruikelijk
de Weeskamer uitsloot, maar tevens de hierbovengenoemde Reynier
Claddenburg, die dus blijkbaar haar zaken beheerde, met zijn broeder
(?) Dirk C. tot voogd over haar kinderen aanstelde.

Tenslotte nog iets uit het Poorterboek van Amsterdam, dat bij de in-
schrijving van no. V/7 tot poorter op 23-6-1723, noteert, dat deze zoon
was van de reeds overleden jan Rudding, in zijn leven mede bakker en
poorter.

Na deze uitweiding over de Amsterdamse voorouders van Potgieter,
willen wij de Zwolse familierelaties eens bekijken. Hier stootten wij alras
op datgene wat Potgieters jeugd en later leven zo diep heeft beïnvloed.
Gedurende de gehele 18e eeuw behoorde de familie Potgieter, tot de
gezeten, deftige, burgerstand. In de drie zoons van het echtpaar V/ l en
2 sprak wel sterk de „Wanderlust" die de Nedersaks zo sterk eigen is.
De tweede zoon Pieter vestigde zich als chirurgijn te Amsterdam, en
kreeg bij zijn zeer jong gestorven echtgenote ]oanna Schouten, slechts
één zoon, Jan Cornelis Potgieter, die met Maria Elisabeth van Hulsteyn
huwde. De oudste dochter van dit echtpaar Johanna huwde met haar
achterneef Anthony Potgieter. De derde zoon van het echtpaar Pot-
gieter-M ilanus was oorspronkelijk als voerman te Deventer woonachtig,
alwaar hij op 14-5-1765 Catrina Schornagel huwde.

Moge het beroep wat nederig klinken, er schijnt een appeltje voor de
dorst te zijn overgebleven, want zijn gelijknamige kleinzoon was later
heel- en vroedmeester te Leiden, waar hij zijn achternichtje Johanna huw-
de. Als jongste dochter van dit echtpaar dient genoemd Sara Maria Eli-
sabeth Potgieter, die op 26-9-1912 te Amsterdam overleed, en alle haar
toebehorende Potgieteriana aan het Museum der Ver. tot beoefening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle legateerde.

De grootvader van onze dichter was ook min of meer behept met de
trekkersgeest van zijn voorgeslacht. Op 18 jarige leeftijd vertrok hij van
Zwolle naar Groningen. Vandaar schijnt hij zich te Blokzijl gevestigd
te hebben, om als jongman van aldaar in 1752 te Kuinre te huwen.
Direct na zijn huwelijk zette hij zich neder te Amsterdam, om op 43 jari-
ge leeftijd weder te Zwolle te verhuizen. Zijn schoonmoeder Helena
Witman woonde te Zwolle bij haar dochter in en overleed ten hunnent
op 9-12-1773. Blijkens haar testament van 13-4-1769 zat zij er warmpes
bij, haar dochter werd universeel erfgename, terwijl haar „Innocenten"
zoon Henricus levenslang het vruchtgebruik zou genieten van 5 huizen
te Amsterdam. Natuurlijk profiteerde schoonzoon Potgieter ook van deze
welstand, hij kocht meerdere huizen in de Diezerstraat, te weten de num-
mers 85, 86 en 126, zomede een graf in de Michaeliskerk. Aangezien
hij de patriottische beginselen was toegedaan, werd hij op 30-5-1795
representant, een functie die hij vele jaren bekleedde. In 1805 vinden
wij hem nog als keurnoot. Zijn zoon Everhardus Johannes was door hem
bij testamentaire dispositie van 9-12-1805 tot universeel erfgenaam be-
noemd. Helaas heeft deze daar nimmer van geprofiteerd, aangezien zijn
vader hem overleefde. Uit zijn Ie huwelijk met Helena Alberts, sproten,
behalve Hermanus, nog twee zoons : Hendrik, later koopman te Zwolle
en ]ohannes Leonardus, commissionair te. Amsterdam. Naar vernomen
werd, heeft deze door droeve omstandigheden genoodzaakt de hoofdstad
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verlaten en is naar Suriname vertrokken, waar hij reeds 3 jaar la'ter te
Paramaribo overleed.

Everhardus Johannes, die ook nog uit zijn eerste huwelijk een dochter
Anna Jacoba bezat, huwde na het overlijden zijner eerste echtgenote,
Margaretha van Hengelen, waarbij hij nog een zoon kreeg, die naar zijn
vader Everhardus Johannes genaamd werd en dus halfoom van onze
dichter was. Om zich van deze te onderscheiden (het leeftijdsverschil
was niet zo heel groot) schreef hij zich E. ], Potgieter Ezn. Dit tweede
huwelijk duurde slechts kort, op het einde van het jaar 1808 werd Ever-
hardus Joha,nnes ongesteld, en ontviel na enkele dagen aan zijn gezin,
gelijk ons de uitvoerige overlijdens annonce, geheel volgens de toen gang-
bare mode, leert. Zij luidt:

„De vroege morgenstond van den vroolijksten dag, den eersten dag van dit jaar, op
welken duizenden zich blijde zegenen, baarde mij de hartgrievendste smerte en deed mij
harte tranen plengen, daar mijn dierbare echtgenoot Everhardus Johannes Potgieter, mij
door den dood ontrukt wierd. Ik leefde slechts bijna vijf jaren met hem in den genoeg-
lijksten echt; maar nu scheurde een felle zinkingskoorts hem, in het 53ste jaar van
zijn, voor mij en onze kinderen, allernuttigst leven, in weinige dagen van mijne zijde
en mijn hart. Ik treur over dit verlies, maar zwijg, aanbid, en hoop op den God meins
levens, bij wien alle mijne paden zijn, die mij en onze kinderen niet begeven of ver-
laten zal".

Zwolle, 1 January 1809.
MARGARETHA POTGIETER, geb. van

HENGELEN.

De weduwe vertrok met kroost en stiefkroost, naar Amsterdam en het
was in haar woning, dat onze dichter, na zijn verblijf te Antwerpen,
waarover hieronder, zijn intrek nam.

De oudste zoon van Everhardus Johannes, Hermanus had de voor-
vaderlijke lakenhandel voortgezet, welke hem in staat stelde reeds voor
de dood zijns vaders, in 1807 met een Zwolse patriciersdochter Beren-
dina Margaretha van Ulsen te huwen. Het geslacht van Ulsen woonde
reeds sinds de 17e eeuw te Zwolle. Blijkens1 de naam kwamen zij uit
het gelijknamige plaatsje Bentheim, waaruit ook het geslacht der groot-
moeder van onze dichter Helena Aalberts stamde.

Oorspronkelijk eenvoudige linnenwevers, geraakten zij spoedig in goe-
de doen, en verbonden zich o.a. met de Greve's, een der aanzienlijkste
geslachten van het 18e eeuwse Zwolle, waartoe o.a. de bekende Aleida
Greve behoorde, dochter van de Gemeensman en burger hopman Geurt
Greve bij Lamberta Holt, welke bij uiterste wil, door haar overlijden op
4-2-1742 bekrachtigd, het zgn. Vrouwenhuis, ieder Zwollenaar welbe-
kend, stichtte. Berendina Margaretha van Ulsen, was het tweede kind
van Jan Claaszoon van Ulsen en Sophia Johanna Damman. Zij had nog
een oudere broer en twee zusters : Geertruid, geboren Zwolle 21-12-1785
en de in het leven van onze dichter een grote rol spelende Willemina,
geboren 26-3-1788. Haar vader was eveneens textielhandelaar, een lid
der firma van Ulsen en Damman, die door zijn vader en schoonvader
was opgericht. Later associeerde hij zich met zijn zoon onder de Firma
J. v. Ulsen en Zoon. Nicolaas Hermanus werd eveneens compagnon van
zijn zwager Potgieter, en men meende op deze wijze de reeds tanende
zaken nieuwe veerkracht te schenken. De Franse tijd echter oefende
haar nivellerende werking uit, het Zwolse Patriciaat verarmde, in 1810
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was Hermanus reeds beneden de 5000 gulden gegoed, en leende op
schuldbekentenissen een gelijk bedrag tegen een rente van 4%% van
zijn stiefmoeder. De omwenteling bracht slechts tijdelijke verlichting.
Nederland was na de oorlog heel, heel arm geworden. In 1814 leende
Hermanus van een zuster (?) zijner schoonmoeder, Mevr. Hendrika
Damman, weduwe van de Eeze, 1000 gulden tegen 5%, terwijl de rech-
ter Mr. H. W. Greven, hem, onder borgtocht van zijn schoonvader ]an
van Ulsen, in 1816 f2000.— leende. Toen onze dichter 17 jaar-was,
barste de bom. Een wissel van 6-11-1824, door Heinrich Sebes, koop-
man te Lennep in Pruisen, getrokken op Potgieter en Van Ulsen en door
TV. H. van Ulsen voor accept getekend, kon, hoewel zij slechts f 328.—
bedroeg, op 10-1-1825 niet voldaan worden. Sebes reclameerde bij de
rechtbank te Zwolle, die de firma op 31-3-1825 in staat van faillisement
verklaarde, en gelastte dat de firmanten te hunnen huize in bewaring
van de deurwaarder te stellen. Tot rechter-commissaris werd Mr. F. P.
A. Heerkens aangesteld, terwijl Mr. ]. A. Sandberg en de koopman
Hermanus Smale tot agenten benoemd werden.

Men kan zich1 moeilijk de beroering welke deze zaak in het toenmalige
rustig voortdommelende Zwolle veroorzaakte, indenken. Een extract van
het vonnis werd door de ganse stad aangeplakt, de Provinciale Zwol-
sche en Overijsselsche Courant van 5-4-1825 bevat een grote annonce,
terwijl zelfs nog een aan deze zaak gewijd pamflet gedrukt bij de firma
Tyl, verscheen. Op de 31e maart werd de winkelvoorraad, daags daarop
het huisraad der familie Potgieter in de Diezerstraat verzegeld. De in-
ventaris wijst waarlijk niet op spilzucht of overbodige weelde, het vormt
de omgeving, voor wat Potgieter zijn verdere leven blijven zou, een fat-
soenlijk burgerman. Een mahoniehouten secrétaire, wat porcelein, een
pendule onder een glazen stolp, enige zilveren couverts, en een bijbel
met koperen beslag. Wafl, ons echter vreemd aandoet, is het feit, dat
terwijl dit alles het gevolg was, van het niet betalen van een wissel van
even drie honderd gulden, thans een bedrag van f 884,73 in huis bleek
te zijn. Op 7-4-1825 was reeds een voorlopige balans gereed, die de
situatie wel pijnlijk scherp belichtte !

Actief f24.245,30, passief f68,505,71, dit betrof de firma, doch ook
het particulier bezit van Hermanus was al in zeer slechte staat; Actief
f 3500.—, Passief f 6638,65.

De Rechtercommissaris geselt dan ook met ernstige woorden : „be-
langende de oorzaak van dit faillissement, zoo is bij het gemis aan een
kas-, wissel- en huishoudingboek, gevoegd bij de onnauwkeurigheid der
bestaande boeken, het onderzoek bijna ondoenlijk om zulks met zeker-
heid op te geven", maar gaat hij verder : „evenwel zoo niet de gefailleer-
den, bij; het aangaan van hunne compagnieschap reeds beneden parie
geweest zijn, schijnt dat failliet als dan aan slordigheid, verzuim en on-
verschilligheid door onderlinge verdeeldheid, twist en een ongelukkige
huishouding worden toegeschreven, terwijl het niet geblijkt, dat men in
dezen ter kwader trouw, of met bedrog heeft te werk gegaan".

Kort daarop werd Hermanus dan ook uit de bewaring ontslagen en
ontving tot onderhoud van zijn gezin f 12.— per week.

De voornaamste creditrice in de particuliere boedel van Hermanus
was zijn stiefmoeder Margaretha vasn Hengelen, die behalve de door
haar verleende f 5000.— ook nog sinds 1 mei geen huur van het haar
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toebehorende woonhuis der familie in de Diezerstraat ontvangen had.
Op 8 october kwam haar stiefzoon met het voorstel om deze schulden
te voldoen met 10% nl. 5% op 15-11-1825 en 5% op 1-3-1826, terwijl
hij voor de schulden der firma 10% direct en 4% op 1-3-1826 betalen
zou. Op 19 december werd deze voorslag vrijwel ongewijzigd door de
crediteuren, waarschijnlijk gedachtig aan het spreekwoord, dat men nu
eenmaal van een kikvorsch geen veren plukken kan, aangenomen. Op
27-12-1825 werd het faillissement door de rechtbank te Zwolle opge-
heven, waarmede de finantiele zorgen echter nog niet uit de wereld waren.
Vader Hermanus trachtte eerst geld te verkrijgen door de verkoop der
huizen te Amsterdam, behorende tot de nalatenschap zijns vaders en
grootvaders, doch dit zette blijkbaar weinig zoden aan de dijk. Op 27-
9-1826 werd hij tenminste door het Vredegerecht veroordeeld tot beta-
ling van. twee schulden, groot respectievelijk f 260.— en f 264.07, die
intussen op 30-10-1827 nog niet voldaan waren! Kort daarop (tussen
16-11-1827 en 29-4-1828) heeft hij Zwolle dan ook metterwoon verlaten
en! is met stille trom vertrokken, nadat op 11-12-1827 het familiehuis
aan de Diezerstraat verkocht was. Het gezin vertrok, zoals in die dagen
gebruikelijk naar het Brabantse platteland, waar niemand hen kende en
het uiterst goedkoop leven was. Over de laatste levensjaren van Vader
Potgieter hangt een dichte sluier. Als zijn echtgenote op 23-2-1840 te
Oirschot overlijdt, is hij afwezig. Waar hij zich ophield, mochten wij
niet ontdekken, slechts uit familienotities konden wij opmaken, dat hij
in 1844 overleed. Potgieter zelf was naar uit het bovenstaande blijkt,
niet zonder reden, uiterst gesloten over zijn familie. Hij toch, had wel
zeer zwaar geleden. Als 13 jarige jongen was hij naar Amsterdam ge-
zonden, om daar zijn handelsopleiding te ontvangen bij de Firma Van
Hengel, Va\n Ulsen en Van Cleef. Hiervan was Nicolaas Hermanus van
Ulsen ook firmant, en deze had voor een schuld der firma ]. van Ulsen
en Zn. groot f 6.106.95 ten laste van Mej. Everdina Geerlings van Cleef
met interessen cessie gedaan tot een bedrag van f 8000.—, voor wat hem
als firmant der firma Van Hengel, Van Ulsen en Van Cleef toekwam.
Deze transactie nu gaf aanleiding tot grote moeilijkheden, waardoor de
afwikkeling van het faillissement van Van Ulsen en Zoon uiterst traag
verliep. In 1839 gaf het Hoog-Gerechtshof een eindvonnis, waarbij be-
paald werd, dat Mej. v. Hengel, de oudste firmante ruim 17000 gulden
diende te betalen, waartegen zij protesteerde en een geheel andere be-
rekening maakte, uit hoofde waarvan zij slechts f 3000.— diende te be-
talen, waartoe zij zich bovendien reeds bij voorbaat onmachtig verklaar-
de. Wanneer men nu nagaat dat de gehele schuld der firma Van Ulsen
en Zoon ruim 33.000, die van Grootvader jan Claaszoon van Ulsen ruim
43 mille en die van zijn zoon ruim 12 mille bedroeg, terwijl zich in hun
boedel een vordering van f 5600.— op de firma Potgieter en Van Ulsen,
en (schrik niet) een vordering ten nadele van Hermanus Potgieter per-
soonlijk van f 37.000 bedroeg, begrijpt men, dat men bij de Amsterdamse
firma, de jonge Potgieter, hoe nauwgezet zijn werk ook mocht zijn, toch
enigszins met een scheef oog beschouwde, en hoe de schande de zoon
van een bankroetier te zijn, bij Potgieter de vaste wil deed ontwaken,
ten koste van alles, zorg te dragen, dat zijn zaken in puike orde waren,
en eerst na gedane arbeid enige ruimte beschikbaar kwam voor zijn kun-
stenaarschap. Zag hij niet steeds zijn arme grootvader voor zich, de
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eenmaal door een ieder geachte, trotse burgemeester zijner geboortestad,
en op zijn laatste levensdagen oud, zwak en blind, in een armoedig ka-
mertje ten huize van Everdina Geedings van Cleeff, ziek liggende, daar
in hechtenis genomen, terwijl zijn schaarse meubels „als niet wel voor
verzegeling vatbaar" maar dadelijk geïnventariseerd werden. Dit greep
de oude man dusdanig aan, dat hij kort daarop bezweek, waarna, wat
hij wel nimmer had kunnen denken, Zwolle's burgervader van de armen
begraven werd. Tante Wilhelmina van Ulsen, de jongste zuster van
Potgieter''s moeder, bezat een gezonde zakelijke kijk. Zij was, zoals men
dat in de wandeling pleegt te noemen in zekere zin de enige „man" in
de familie en had de goede gedachte gehad', de 13 jarige Potgieter aan
dit millieu te onttrekken, toen zij de catastrofe zag naderen. Bij de firma
doorliep de jongen een strenge leerschool, en moest hij, zoals hij het zelf
in zijn „'t Is maar een pennelikker", dat voornamenlijk wel autobigra-
fisch zal zijn, uitdrukt, ondervinden wat het zeggen wil, als een jongen
van goede, maar arme huize, zoon die voor de misslagen zijner ouderen
boeten moet, een onberaden huwelijk de oorzaak van achteruitgang en
armoede. Hoe oordeelt hij later scherp : „Liefde is niet al, genoegzaam,
wanneer haar gebrek vergezelt". In het conflict stond Potgieter tegen-
over zijn vader, dit getuigt oa. zijn Dagboek in Zweden, waar hij op
14-7-1831 schrijft: „De hemel weet, waarom ik zoveel aan Zwolle en
mijn kindsheid dacht. Niet met die bitterheid, die mij anders wel aan-
kleeft, maar met een zeker genoegen en weemoed : Mijne moeder, mijne
arme Moeder". En ja, na het doornemen van het voorgaande, beamen
wij volkomen, wat een biograaf zegt: <;,'s dichters eerste levensperiode,
tot aan de dood van zijn vader toe, is een vlucht voor, en zorg over
geld". Op de duur werd het echter in Amsterdam ook niet houdbaar,
waar de moeilijkheden, die de firma veroorzaakte, toch altijd onbewust
de pennen van de jongeling, zij het wellicht niet in woorden, aangere-
kend werden. Dit alles noopte Potgieter tot zijn vertrek naar Antwerpen
in 1828, een verblijf dat hem ongetwijfeld verrijkt heeft, door zijn ken-
nismaking met Jan Frans Willems. Die jaren van 1826—1830 zijn be-
slissend voor zijn geestelijke groei. Boven alles Nederlander, maar geen
chauvinist, en verre blind voor de fouten, die het regeringssysteem van
Willem I, vooral voor de Zuidelijke Nederlanden aankleven, vervolgens
de opstand, het bombardement van Chassé, dat hij met de zijnen in een
diepe kelder verborgen meemaakte, even later zijn avontuurlijke terugreis
in de winter van 1830 over Aken, In de winter van 1831 te Amsterdam
wordt hij huisvriend bij Jeronimo de Vries, en hoort de bezielende lezin-
gen van Van hennep en andere coryphaeen hunner dagen. Hij ondergaat
een nationale hervorming, tengevolge van de dreigende toestand van
1831. Het is waarlijk geen wonder, dat tegelijk op godsdienstig gebied
de Reveilbeweging ontstaat; er is een geestelijke wederopstand op aller-
lei terrein, waarvan Potgieter een der profeten zal worden. Dan krijgt
hij de voor een jonkman zijner dagen geweldige kans om zijn geestelijke
horizon te verruimen. Als gemachtigde van het huis Trip moet hij naar
Scandinavië, waar hij ruim anderhalf jaar blijft en meest in intellectuele
kringen vertoeft. Hier gaat een geheel andere wereld voor hem open,
hij leert de Scandinaafse literatuur kennen, en geeft zijn indrukken van
dit voor het Nederland zijner dagen geheel onbekende terrein, tussen
1832—1840 in „Het Noorden" uit,
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Inmiddels is hij echter te Amsterdam als commissionnair gevestigd,
waar zijn bekendheid als letterkundige groter wordt.. Er wordt getracht
een nieuw tijdschrift het licht te doen zien, een eerste poging het blad
,,De Muzen" te samen met Aernout Drost, lijdt door het schielijk over-
lijden van de laatste, schipbreuk.

Maar Potgieter laat niet af, en te samen met zijn vriend Bakhuizen van
den Brink, verschijnt op 1-1-1837 „De Gids", nieuwe Vaderlandse let-
teroefeningen. Indien Potgieter ons niets dan dit tijdschrift geschonken
had, was zijn plaats in onze letterkunde reeds voor altijd verzekerd,
maar hoeveel schonk hij ons niet daarnaast? Van 1837 tot 1865 is de
blauwe beul, zoals de Gids, in een blauwe omslag gestoken wegens zijn
scherpe kritieken alras geheten is, grotendeels zijn werk, en als hij ein-
delijk steun en een geestelijk evenwaardig plaatsvervanger, n.l. Busken
Huet gevonden heeft, werden de moeilijkheden, welke deze door zijn
geestige maar niets en niemand ontziende pen deed ontstaan, oorzaak
dat hij de Gids moet verlaten. Het lag volkomen in Potgieters lijn, dat
hij de vriend, die hij in Busken Huet gevonden had, niet alleen liet gaan,
op ridderlijke wijze nam ook hij zijn ontslag, en verliet het tijdschrift,
welks kring voor hem, de brede geest, te eng was geworden. Onwille-
keurig gaan onze gedachten naar die andere Zwollenaar, die slechts 10
jaar met onze dichter verschilde, de grote Thorbecke. Bijna gelijktijdig
met Potgieter''s uittreden loopt het tweede ministerie Van den Thor ten
einde, en evenals de leider van onze letterkunde treedt ook een groot
staatsman terug, teleurgesteld in zijn volk en in zijn vrienden.

Als troostprijs kwam eindelijk voor onze dichter de Jang verbeide
„Nederlandsche Leeuw", welke ieder fatsoenlijk hoofdcommies, die 25
jaren het dekje van zijn bureaustoel versleten had, ontving. Potgieter
zei alles „Te Laat" en heeft zijn decoratie nooit gedragen. Toch duurde
deze inzinking slechts kort, hij was geen man, om zich door omstandig-
heden te laten terneerdrukken. In de eerste jaren na het uittreden leek
het of zijn ijver verslapt was, maar in 1868 verscheen van zijn hand het
meesterwerk „Florence" als herinnering aan zijn bezoek met Huet aan
de Dantefeesten in 1865. Behalve vele kleinere studies, herinneren we
hier nog aan het volkomen uitgewerkte : „Leven van Bakhuizen van den
Brink"; en tenslotte zijn zwanenzang voor zijn overlijden : ,,De nalaten-
schap van den landjonker". Zo iemand dan heeft wei Potgieter gewerkt,
zolang het dag was. De hedendaagse generatie kent Potgieter maar
slecht, zijn taal is niet licht en luchtig, doch doet denken aan stug zwaar
eiken, maar toch de schoonheid die er in glanst en steeds opnieuw weer
opstraalt is van alle tijden. Luistert naar de zinnen van zijn „Vervlogen
Grootheid", waarmede „Droomerijen in het Rijksmuseum" opent. „Er
was eens een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa door
hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de Hollandsche maagd,
aan hunne zijde op het regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oor-
logszwaard of haren olijftak in en deed door deze bijwijlen den evenaar
overhellen ; — gij, die het leest, als ik, die het schrijf, wij waren er ge-
tuigen van, hoe zij, vóór luttel jaren, met hare partij voor de vijf-
schaar gedaagd, vonnis ontving van wie haars gelijken, hare mindere
zijn geweest. Er was een tijd, dat de Hollandsche vlag werd begroet
als de meesteres der zee, waar ook ochtend-of middag- of avondlicht
de oceanen van beide wereld halfronden verguldde ; een tijd, waarin hare
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vlootvoogden den bezem op den mast mogten voeren, dewijl zij, naar
de krachtige uitdrukking dier dagen, de zee hadden schoongeveegd van
gespuis in eene der jongste vergaderingen Hunner Edelmogenden heb-
ben welsprekende stemmen de roemlooze rust van Janmaat beklaagd.
Er was een tijd, waarin de Hollandsche handel den moed had, de boeien
te verbreken, hem door den beheerscher der beide Indien aangelegd, en,
stouter nog, de ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde, om eenen
doortogt te vinden, „door natuur ontzegd" een tijd, waarin de winzucht
een adelbrief verwierf, door hare verzutering met de wetenschap ; stel
U voor, God verhoede het, dat het ooit gebeure ; stel U voor, dat Java
ons niet langer zijne schatten in den schoot stortten en zeg mij, werwaarts
de dienstbare vloot der Handel-Maatschappij dan hare zeilen hijschen
zou, waar de ondernemingslust harer reeders, in Noord- of in Zuid-
Amerika, betrekkingen heeft aangehouden".

,,Er was een tijd dat Holland Europa's bewondering wegdroeg door
zijne schilderschool, de oorspronkelijke met zijnen strijd voor de vrijheid
geboren, en die de helden van deze heeft veraanschouwelijkt en ver-
eeuwigd ; eene eerzuil, welker meesterstukken we ten minste niet alle
voor het goud des vreemdelings veil hadden, hoe onverschillig onze acht-
tiende eeuw de nalatenschap bewaarde, die, in welsprekend zwijgen,
het vonnis der erfgenamen wees ; tot welke eene hoogte, in den aanvang
der negentiende eeuw, de druk des geteisterden volks stijgen mogt; eene
eerzuil, voor welker luister het ons past het hoofd neder te buigen van
schaamte, als zij al de gaven, al de krachten, al de deugden van het
voorgeslacht, als een spiegel weerkaatst, tot we, voelende wat we eens
geweest zijn, en wat we werden, ons aangorden "

Komt niet het schaamrood op onze kaken, wanneer wij nagaan wat
wij bijna een eeuw, nadat Potgieter .dit neerschreef geworden zijn ? Hij
was een Nederlander in hart en ziel, al was hij zich zijn Duitse afkomst
zeer wel bewust. Vol belangstelling volgde hij het Eenheidsstreven onzer
Oosterburen en zong reeds in 1859 in zijn Ode aan Schiller :

Schiller, onze bede is hulde. Dat de dag der eendragt rijz!
Uit denzelfden stam gesproten
Voelen w'ons in iedren stand, het Duitsche lief en leed verpand.

Wat hem echter niet verhinderde, zijn „Holland" te beginnen, en de
navolgende regels, die heden ten dage nog steeds weerklank zullen vin-
den bij ieder vaderlander, en waarmede we dit opstel willen besluiten :

Graa'uw is Uw hemel en stormig Uw strand.
Naakt zijn Uw duinen en effen Uw velden
U schiep natuur met een stiefmoeders hand.
Toch heb ik U innig lief, o mijn land.

JURRIAAN VAN TOLL.

Mededeling van de Redactie

De Heer A. R. Kleyn besluit in dit nummer de eerste reeks kwartierstaten van be-
kende Nederlanders met de vooroudertabel van de grote dichter Potgieter, opgenomen
bij bovenstaande levensschets.
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AANVULLINGEN OP DE KWARTIERSTAAT VAN
Prof. Dr. WILLEM EINTHOVEN

(Gens Nostra Jrg. 11, No. 7, juli 1956)

De kwartierstaten van bekende Nederlanders, die wij maandelijks publiceren, onder-
vinden alom grote waardering en trekken veel belangstelling. Van één der leden der
actieve afdeling Groningen mochten wij onderstaande aanvullingen op de kwartierstaat
van Prof. Einthoven ontvangen, welke bij de familie, die een deel der gepubliceerde
gegevens verschafte, niet bekend waren, terwijl enige offciële instanties indertijd daar-
naar gevraagd het gewenste niet vermochten mede te delen.

Wij raden onze lezers aan deze gegevens en eventueel later volgende correcties c.q.
aanvullingen op andere kwartierstaten ter plaatse aan te brengen, daar bij lezing van
de originele publicatie meestal verzuimd wordt een daarna volgende rectificatie te raad-
plegen.

kw. 111/1 Dr. Samuel Jurdan Einthoven wordt in tegenstelling tot familieaantekenin-
gen in zijn trouwacte dd. Groningen 9-9-1818 genoemd Salomon Jurdan, terwijl als
datum van besnijdenis nog wordt vermeld 3 oktober 1784.

kw. III/2 Maria Christina Jacoba Baart de la Faille werd gedoopt 2-6-1793.
kw. 1V/1 Juda (Einthoven) overleed te Delft (aangifte) 11-6-1799 en werd te 's-Gra-

venhage op het Isr. kerkhof begraven ; als beroep staat vermeld : collecteur in loten.
kw. V/ l David had tot vader Joseph en overleed (aangifte) te den Haag 9-5-1791.
kw. V/2 zijn vrouw heette Bloemt Coopman en overleed te den Haag 28-9-1815,

als dr van Juda en Roosje Heyman. Zij was geboren te Mannheim anno 1727/28.

Naar aanleiding van het bijeenbrengen van gelden voor aanbieding van een jubileum-
geschenk aan de N.G.V. op initiatief van de Heer W. Niekerk te Amsterdam, die ook
de volledige administratie hiervan gevoerd heeft, hebben de heren C. Wiegel en
ƒ. Draak, op verzoek van de Heer Niekerk deze administratie gecontroleerd, waarvan
zij het onderstaande rapport hebben opgemaakt:

Ondergetekenden, C. Wiegel wonende te Haarlem en J. Draak te
Nieuwendam, leden der Kascontrölecommissie, hebben op verzoek van
de Heer Niekerk, de door hem ingezamelde bedragen voor de aankoop
van een adresseermachine ten behoeve van de administratie van het
maandblad „Gens Nostra" van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging, volgens de door hem opgemaakte staten en overgelegde postgiro-
chèques gecontroleerd en accoord bevonden.

Nieuwendam, 12 november 1956.
(w.g.) C. WIEGEL.

J. DRAAK.

De heer C. W. Timmer, Stolwijkstraat 4 II te Amsterdam \V. zond ons vier door
hem genomen foto's van de Genealogendag te Nijmegen, waarvan bij hem afdrukken,
verkrijgbaar zijn; zij stellen voor: Kasteel-Raadhuis Wijchen a 30 ets., 2 stuks Ruïne
Batenburg a 20 ets., 1 Kasteel Hemen a 20 ets., porto bijvoegen.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE

(Administrateur voor de lopende Jaargangen: J. J. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal
Gld). Tijdschriften kunnen na aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V.
op aanvrage worden verzonden.)

Gruoninga, Maandblad v. d. Afd. Groningen en Nrd Drenthe der Nederl. Geneal.
Ver. 3e Jrg. No. 7, okt. 1956 : Gedeeltelijke geslachtslijst Heeres/Heres ; A. Hoft en
W. A. Zandt. Het stad-Groninger geslacht Zandt.

De Stichtse Heraut, Mededelingenblad van de Afd. Utrecht der Ned. Geneal. Ver.,
3e Jrg. Afd. 6, okt. 1956 : Mevr. Eldering-Niemeijer vervolgt haar belangrijk artikel
over de bewoners der Plompetorengracht; A. Pastoors. Enkele aanvullingen betreffende
de familie Wachendorff; ƒ. W. Niemeyer. Enige honderdjarigen te Utrecht.

Met Gansen Trou, 6e Jrg. No. 10, okt. 1956: P. Eligius Wiegmans S. 6. Cist. De
Wiel van Haarsteeg ; /. Versantvoort. R.K. Kerk te Bokhoven ; Voor- en Roepnamen.

De Nederlandsche Leeuw, 78e Jrg. No. 10, okt. 1956: W. W. van Valkenburg.
Kwartierstaat van Jan Carel van der Muelen ; Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg. On-
bewezen stamreeksen ; Mr. H. L. Hommes, Bijdragen tot genealogiën van oude adelijke
geslachten in Stad en Lande ; A. van der Marel. Van Merlen en Van Maerle ; Dr.
/. L. van Eijk. De families Hoffkens en Verbeeck ; Korte mededelingen ; inhoud van
buitenlandse boeken en tijdschriften.

Ons Voorgeslacht, l le Jrg. No. 61, sépt-okt. 1956: f. H. Brakke. Grafzerken in de
Hillegondakerk te Hillegersberg ; Ir. C. Baars. Het oud-Beijerlandse gesalcht Hoogen-
boom ; De kwartierstaat van Cornelia Molendijk ; Het geslacht Hannaert; De cohieren
van de tiende penning.

Het Personeel Statuut, 7e Jrg. No. 10, okt. 1956 : Kollewijn. Verstoting ; Huwelijk
tussen Hongaarse en Nederlander.

Idem, No. 9, sept. 1956 : De Nietigverklaring van een erkenning.

L'Intermediaire des Généalogistes, Bulletin bimestrial, XI : année No. 65, sept. 1956 :
/. facquart. Pourquoi s'occuper de genealogie ?, Ie Dr. E. Spelkens. Les Bourgeois de
Bruxelles notes par J. B. Houwaert; Jean Cossart. Families d'Artistes.. Les quartiers
jodoignois de Jean-Baptiste Cociers.

Le Mois Généalogiquie, organe de la Socité Généalogique Canadienne-francaise. Vol.
IX No. 7-8-9 juillet-sept. No. 10 oct. 1956 : Réunions du mois ; Rapport du Trésorier ;
Réunions de families ; Cours de Genealogie ; Avez-vous pensé au fichier ?

Instituut /iir Auslandbeziehungen. Mitteilungen : Juli-August 1956 No. 6: Erwino
Pocar. Deutsches Schriftung in Italienischer Ubersetzung ; D'er Norden im deutschen
Nachtkriegsbuch ; Das heutige Muzikleben in England ; u.s.w.

Mitteilungen des Herold, No. 45—46 April-Juli 1956 : Adolf Hofmeister in memoriam ;
Jhr. Mr. Frans Beelaerts van Blokland ; Zentralstelle für internationale Hausmarken-
forschung ; Zeitschriftenschau ; Buchbespreshungen ; Wappendeutung.

Hessische Familienkunde, Band 3 Heft 11/12 1956. Zur 8. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft der genealogischen Verbande in Deutschland, Kassei 6. u. 7. okt. 1956 :
Dr. H. F. Friederichs, Die Entwicklung der Genealogie in Hessen und Nassau ; Genea-
logische Quellen und Forschungsmöglichkeiten in Hessen ; Heraldik in Hessen : Ta-
feln : Das Meisterbuch der Frankfurter Goldschmiede ; Das Bett des Johannes Dickel.

Die Laterne, Mitteilungsblatt der Westdeutschen Gesellschaft fjir Familienkunde,
Ortsgruppen Bonn und Kleve, Jrg. VIII No. 3/9, 1956 : Findlingsnamen ; Die Pfalz
als Ziel niederrheinischer Auswanderer ; Niederrheinische Nachfahren Karls des Gros-
zen ; Ahnenliste Walter F. W. Kramer ; Katholische Glaubensfluchtlinge aus Antwerpen
in Köln.
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Zeitschrift für Niedersiichsische Familienkunde, 31. Jrg. Heft 5, sept. 1956: Die
Lüneburger Sülfmeister ; K, E. Schultse. Zur Genealogie des Kieler Prokanzlers Chris-
toph Franck und des Opernkomponisten Johann Wolfgang Franck ; Uic. Still. Genea-
logische Beitrage zur Pastorengeschichte im niederelbischen Holstein.

Norddeutsche Familienkunde, 5. Jrg. Heft 5. sept.-okt. '56 : Schatzregister des Amtes
Nienburg 1617 ; Die Hofbesitzer von Sievershausen ; Westfalen in Northeim ; Studen-
ten der Universiteit Rinteln.

Ostfriesland, 1956-3 : K. Kennepohl. Der Emder Münzmeisterstein.

Pfülzische Familien- und Wappenkunde, Band II 5. Jrg. Heft 6, 1956 : Untertanen-
Listen des Kurpfalzischen Oberamts Alzey vom Jahre 16982; Einwanderung in die
Herrschaft Sickingen, Amt Landstuhl, urn 1700 ; F. A. Pietzsch. Das alteste Einwoner-
verzeichnis der Gemeinde Friedelsheim aus dem Jahre 1587 ; K. Armknecht. Einwohner
von Bolander im Jahre 1534.

Monatshefte [ür evangelische Kirchengeschichte der Reinlandes. Jrg. V Heft 11/12,
Nov./Dec. 1956 : Lic. H. Fcölich. Das 19. Jahrhundert und die evangelische Kirche im
rheinischer Oberland ; K. Goebel. D'er Briefwechsel zwischen Pastor Joh. Burchard
Bartels und Dr. Samuel Collenbusch 1803 und die Kreise um Muller, Collenbusch und
Bartels.

Der Schlüssel. Gesamtinhalts Verzeichnisse mit Ortsquellen Nachweisen für genealo-
gisch-heraldische und historische Zeitschriftenreihen, für die Bande 1—13 (1913—1944).

Südwestdeutsche Blaffer [ur Familien- und Wappenkunde. Jrg. 8/Heft 3, okt. 1956 :
G. Schenk. Zur oberschwabischen Abstammung der Prinzen von Battenberg ; W. Pfeil-
sticker. Das Totengedenkmal für den Vizekanzler Joh. Seb. Faber; E. Stochdorph.
Weitere Ahnen des Dichters Schubart; R. Haidlen. Erganzungen und Berichtigungen
zur Ahnentafel Pfeffentausen Fauchritz.

Mitteilungen der Westdeutschen Geselschaft für Familienkunde. Band XVII, Heft
6. 2/3. Vierteljahre 1956 : Eva Lessings Rheinische Verwandschaft; 300 Jahre Fa-
milie Scheibier im Rheinland ; Hanquet. Aufzeichnungen über die Familie Malherbe im
Tal der Vesdre ; Übersicht über die Familie Pensen von Caldenbach.

The Genealogists' Magazine, Vol. 12 No. 7, Sept. 1956 : the late Rev. C. Moor.
The Mediaeval Marriage Market; L. Russell Muirhead. Genealogy-Handmaid of the
Arts ; Cr. D. P. Nicholson. Some early emigrants to America ; R. Sharpe France. Early
emigrants from Liverpool.

Rivista Araldica, .Anno LIV No. 10. Ottobre 1956 : R. F. L'Aristocrazia in Inghil-
terra, L'Ordinaments della Nobilta romana e la portata sociale della „Urbem Romam";
I Mancini di Castel Baronia.

Norsk Stektshistorisk Tidsskrift. Bind XV, Hef te 4, Oslo 1956 : A. E. Hedem. Litt.
slektshistorie fra 1300-tallets Oslo; A. O. Aalholm.. Fremmed inaslag. Offiserslekten
v. Sesterfleth.

Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica, Haja Informativa. Ano III No.
49, 50, 1 de oct. 1956, 15 oct. 1956. Mededelingen van het Instituut; Bibliografie ; Adelijke
titels : Decreet 4 juni 1948 betreffende de wet van 4 mei 1948 betrekking hebbende op
de Grandezza en de adelijke titels.

The Genealogical Helper, Vol. 10 No. 2, june 1956, No. 3, sept. 1956. Utah.
Speciaal gepubliceerd voor hen, die hun eigen genealogisch onderzoek willen doen

(bijna 100 pagina's vragen).

Der Schweizer Familienforscher. Le Généalogiste Suisse, 23 Jrg. No. 5/6, Juli 1956 :
J. Wocher-Wey. Innerschweizerische Auswanderung ins Elsasz ; Register.

Amsterdam, nov. 1956. W. R.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen,

dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoeken op genealogisch en heral-
disch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens Nostra, Post-
bus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contactdienst in verbinding stelden.

Men wordt wel zeer dringend verzocht het papier, waarop de vragen
worden ingezonden, slechts aan één zijde te beschrijven.

XLVIII. MUIJKENS, TER BEEREN.
Op 3 mei 1743 gingen te Amsterdam in ondertrouw Willem ter Horst van Laaten ( =

Lathen, Ems, Westduitsland) en Geesje Muijkens van ter Beeren. In het huw. procl.
register van het Stadhuis staat: van der Beeren.

Gevraagd: de ligging van laatstgenoemde plaats en gegevens betreffende de familie
Muijkens.

Th. G. A. BOS, Amsterdam.
XLIX. DE JAGER.

Gevraagd gegevens over: Jan Pieterszoon de Jager (gehuwd met M. C. Huisman),
overleden 17 maart 1732 te Koog a/d Zaan.

J. DE JAGER, arts, Hilversum.
L. OOSTERMAN.

Wie kan mij helpen aan gegevens betreffende Cornelis Oosterbaan, wonende te Mon-
nickendam en was gehuwd met Christina Steenbergen. Geboortedata en overlijdensdata
gevraagd alsmede z.m. nadere gegevens.

D. J. OOSTERBAAN, Amsterdam.
LI. a. BOESVELT:

Barend Jansse en Jenneken Hermsen laten te Ede — Herv. kerk — van 5-12-1745
tot 2-9-1764 kinderen dopen. Huwelijk ouders onder naam Barend Janse niet gevon-
den — wel ondertrouw te Ede (huwelijk Oosterbeek 13-7-1744) van Batent Boes*
velt, jon. van Varsseveld, woont te Ginkel (bij Ede) en Jenneken Hermsen, jonge
dochter van Oosterbeek.
Kan iemand een aanwijzing geven of Barend Boesvelt — Barend Jansse identiek
zijn ?
Doopboek Varsseveld ontbreekt.

b. DUBACH:
Doopinschrijving te Grave — Herv. Kerk — 20-1-1771.
Maria Magdalena, waarvan moeder is Madelena Dubach en vader Abraham Rodt
— vaandrig regiment „Zwitsers" van generaal Sturler.
Getuige : Maria Madelena Gosner •— geboren van Heteren (eventuele familie-relatie
onbekend).
Gevraagd : ouders en verdere gegevens van Madelena Dubach.

e HARTMAN:
Ondertrouw inschrijving te Bergen op Zoom — Herv. gem. — 17-3-1759 : Jan Wil-
lem Hartman, j.m. „geboortig van Lillo, corporaal in regiment luientant-generaal
Evertze" — religie Luthers (geboren ± 1732 — doopboeken Lillo ontbreken) en
Johanna Smits, weduwe van Hendrik de Graaf.
Uit dit huwelijk, voorzover bekend, gedoopt te Venlo — Herv. kerk 12-12-1765 —
Clasyna Henderika Willemina (getuigen : Jan Hendrik Hartman en Cornelia Cla-
syna Hartman (fam. relatie onbekend) en te Hulst — Herv. kerk •—• 10-5-1775
Juliana Frederica (getuigen: Frederick en Juliana Mohr).
Gevraagd : overlijdensdata echtpaar en ascendenten Jan Willem Hartman.

d. VAN LICHTENBURGH—VERGOUTS :
Van Petrus van Ligtenburgh en Catharina Vergouts wordt te Halsteren (N.-Br.)
slechts een kind gedoopt, n.l. R.K. 23-1-1682, een dochter Anna.
Het echtpaar is niet in Halsteren gedoopt of gehuwd. Na het overlijden van zijn
vrouw (begraven Halsteren 17-3-1685) is Petrus van Lichtenburgh waarschijnlijk
uit Halsteren weggetrokken ; zijn begraafakte komt althans in Halsteren niet voor.
Gevraagd : ontbrekende gegevens van deze echtlieden. Zijn elders nog kinderen van
hen gedoopt ?
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e. PERRY—SCHOENZETTER :
Voor een kwartierstaat worden nadere gegevens gezocht van Michiel Perry en
Chcistina Schoenzetter. Zij laat te Leeuwarden — Herv. kerk — 5-1-1774 haar
in onecht geboren zoon Johannes Hendrik dopen, waarvan Michiel Perry als vader
wordt aangegeven. De naam Michiel P. werd te Leeuwarden niet verder gevonden,
tenzij misschien mededeling, dat 26-2-1774 aldaar begraven werd een kind van
Michiel Schoenzetter. Overlijden van Michiel Perry en Christina Schoenzetter of
hun huwelijk te Leeuwarden niet aangetroffen.
Wel R.K. huwelijken : Nicolaas Schoenzetter, Susanna Elisabeth Witting in 1773
en Willem Schoenzetter, fanneke Lasthuis in 1763 (uit laatste huwelijk ook een
zoon Johannes Hendrik geboren .
Mogelijk zijn beide bruidegoms broeders van Christina Schoenzetter en kinderen van
een Johannes Hendrik Schoenzetter ? Van genoemde Schoenzetters werden de doop-
celen te Leeuwarden niet gevonden (hiaat R.K. dopen); mogelijk kwamen zij van
elders.

f. SLEUMER/SLUYMERS—BORCHER :
Derk Sloemer (Sleumer/Sluymer) geb. ? overleden tussen 1694—1719 trouwde te ?
Elsken Borchers, geb. ? overleden te Zutfen ± 1720. Hun dochter Anna Maria
Sluymers, ged. te Zutfen 15-3-1674, overleden te Zutfen ± 1749, trouwde Jan Bes-
sem, ged. Brammen 23-4-1682, overleden waarschijnlijk te Zutfen na mei 1726.
Ondertrouw Zutfen Herv. kerk 12-12-1706. Huwelijk voltrokken te ?
Gaarne aanvulling van ontbrekende gegevens.

g. SMITS—KUYL :
Johanna Smits, overleden ? (wordt mei 1775 nog te Hulst vermeld), trouwde Ie
keer Hendrik de Graal (ondertrouw Bergen op Zoom 6-1-1751, 2e keer Jan Willem
Hartman (ondertrouw Bergen op Zoom 17-3-1759), was gedoopt Bergen op Zoom
8-3-1763 als dochter van Willem Smits en Syken Kuyl (getuigen : Thomas Kuyl
en Elizabeth de Haan).
Van haar ouders was 1-4-1725 te Bergen op Zoom ook reeds een dochter Johanna
gedoopt (getuigen: Hendrik Eldermans en Dina Volkers).
Het overlijden van haar ouders niet te Bergen op Zoom gevonden. Mogelijk dat
begraafakte 7-3-1782 aldaar „Sykekuyl, weduwe van Jan Smits, oud 87 jaar" op
haar moeder betrekking heeft. Misschien is haar moeder tevens identiek met Seyke
— gedoopt Waspik — Herv. kerk — 18-3-1695, dr. van Thomas Cuyl en Maria
Thomassen Zeylmans ?
Gevraagd : verdere gegevens en ascendenten Johanna Smits.

h. STANDER/STANDAART—EBBENHORST—VAN APPELEN :
Frederik Stander (of Stand ?) geb. ? overl. ? trouwt te ? met Aaltje Ebbenhorst
mogelijk ged. te Amersfoort — Herv. kerk — 15-4-1683 als dr. van Aelbert Cor-
nelis van Ebbenhorst N.N.), overleden te ? Van dit echtpaar werd te Amersfoort
slechts de doop van één kind aangetroffen, n.l. Frederik — Herv. kerk — 30-1-1705.
Laatstgenoemde trouwde te Amersfoort in) Herv. kerk op 28-7-1726 met Jacoba
Dirk (ook als Jacoba Dirks van Appelen vermeld), van haar verder niets bekend.
Uit dit huwelijk te Amersfoort gedoopt 1727 Albert, 1734 Clara, 1737 Hendrik,
1738 Dirk. Voorts waarschijnlijk elders ? Nog een zoon Johannes. Deze kinderen
voeren later als familienaam Standaar(t).

i. STEVELS:
Willem Stevels, geb. te ?, begr. Adam 14-1-1717, zoon van Jacob Stevels en Ag-
nita Jans (Kerkl). Trouwde Herv. kerk te Den Haag 14-8-1701 met Hendrina
Waerseggers. Volgens ondertrouwinschrijving is hij geboren te Den Haag, doop
echter in Den Haag^Rijswijk—Voorburg niet gevonden.
Het echtpaar woonde 1702—1717 te Amsterdam. Zijn weduwe wordt in maart 1718
voor Weeskamer Amsterdam vermeld in verband met nalatenschap van haar schoon-
vader Jacob Stevels (zijn geboorte/sterfdatum onbekend). Haar schoonmoeder A-
nita Kerk is dan nog in leven. Het overlijden van Hendrina Waerseggers, noch van

Agnita Kerk werd te Amsterdam of Den Haag aangetroffen.
Voorts gevraagd : sterfdata echtpaar Johannes Stevels en Anna Verhof, gehuwd te
Amsterdam 1739. Worden als doopgetuigen tot maart 1774 aldaar regelmatig ge-
noemd ; zijn te Amsterdam niet begraven.
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j . THOLENAER:
Petec Cornelisse Thotenaer en Neltien Marinus laten te Halsteren (N.-Br.) R.K.
dopen een dochter Anna 4-7-1632.
Gevraagd : genealogische gegevens van dit echtpaar.

k. VOSDINCK—SCHUYLENBURGH :
Assuerus Vosdinck, muntmeester te Groningen, weduwnaar van Anna de la Burgh
(zij laatst vermelde 16-7-1682 te Deventer — datum overlijden onbekend, onder-
trouwde te Woerden — Herv. kerk — 29-10-1690 met Maria Symons Schuilenburgh.
Aldaar attestatoe gegeven om „met blijck van Deventer" elders te mogen trouwen.
Gevraagd: waar werd dit huwelijk voltrokken (niet gevonden te Woerden, Gronin-
gen en Deventer).

1. SCHUYLENBURGH:
Symon Pieters Schuilenburgh, j.m. van Bodegraven, ondertrouwde te Bodegraven
— Herv. kerk — 23-9-1657, Hester Pietes, weduwe van Woerden. Uit dit huwelijk
worden van 1658 — januari 1664 kinderen te Woerden gedoopt. Blijkens een akte
van 23-5-1659 voor Weeskamer te Woerden is zijn vader Pieter Andries dan niet
in leven. Zijn moeder Merrichjen Symons wordt tot juli 1665 te Bodegraven nog
als getuige vermeld.
Gevraagd : geb. en sterfdata van echtparen Symons Schuylenburgh, Hester Pieters
en Piefer Andries (Schuylenburgh) en Merrichien Symons.
Is er van Woerden en Bodegraven een poorterboek bekend en waar is dit eventueel
te raadplegen ?

m. WAERSEGGER—GREVING:
De ouders gezocht van Bartholomeus Jans Waersegger, geb. ± 1605 te ? vanaf 1629
tot okt. 1653 in Den Haag vermeld — zijn overlijden aldaar niet gevonden.
Zijn zoon Francois Waersegger trouwde te Den Haag, in de Herv. kerk op 4-5-
1670, Geertruid Greevingh j.d. woonachtig aldaar. Zij is tussen maart 1678—novem-
ber 1683 overleden (haar doop noch haar begraafakte in Den Haag aangetroffen).
Bij de doop van haar dochter wordt in 1678 als getuige een Cales Grevin genoemd.
Voorts komen bij de doop van haar andere kinderen verschillende dragers van de
naam Hardenburgh voor, voorzover bekend geen familierelatie van haar man.
Zij wordt ook als Grenen en Greving vermeld.
Wie waren haar ouders ?

A. G. BESSEM, Haagweg 167, Rijswijk (Z.H.).
LH. a. v. d. BERGE—KOOLE.

Op 20 okt 1793 tr. te Kortgene Krijn van den Berge (Gillisz.), j.m. van Wissenkerke
met Margaretha Koole, j.l. van Wissenkerke. Zij is geboren ± 1768. Gevraagd :
geb./doopdata en voorgeslacht van beiden.

b. NONNESCHUUR.
Op 2 maart 1766 werd te Utrecht gedoopt (R.K.): Henricus Nonneschuur, zoon van

Hendrik en Anna van Doojeweert.
Gevraagd verdere gegevens van dit echtpaar. Komt de naam : Nonneschuur nog

voor ?
c. SUVAAL.

Te Vlissingen overleed 9 mei 1817 Cornelia Suvaal, 45 jaar, huisvrouw van Cornelis
Bos. Zij had een zoon, Cornelis Abraham Suvaal in 1802 te Middelburg geboren. Ge-
vraagd gegevens en ancendentie van Cornelis Suvaal.

A. S. P. VERJAAL, Rozenlaan 20, Boskoop.
LUI. DE MAN.

Wie kan mij inlichten omtrent het volgende : Volgens een zekere fohann de Man
uit Hagen (Westfalen), zou voor de 2e wereldoorlog een oproep in kranten in Neder-
land hebben gestaan, omtrent een grote erfenis van een zekere De Man, wiens voorvader
in het jaar ca. 1750 van een landgoed in Neerbosch bij Nijmegen naar Zuid-Amerika
zou zijn vertrokken (staat Columbia Z.Am.). Deze De Man zou aldaar koffieplantages
hebben gehad enz.

H. H. TULFER-DE MAN, St. Canisiussingel 23 te Nijmegen.
LIV. HOUTMAN.

Willem Houtman, gehuwd met Jannetje Hamer, fannetje Hamer werd Geref. gedoopt
te Loenen (U.) 23-9-1731, f Loenen (U.) 1812, dr. van Arent Hamer en Neetje Ja-
cobsdochter van 't Hondert.
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Ze laten te Loenen 2 kinderen dopen : Arend 30-10-1768 en Maurits 26-1-1772.
Gegevens gevraagd van Willem Houtman.
De mij bekende gegevens Houtman stel ik gaarne ter beschikking.

C. HOUTMAN, Eikbosserweg 175, Hilversum.
LV. VAN DEN DRIES.

Gevraagd geboorteplaats en data zomede personalia der ouders en grootouders van
Adriaan van den Dries, geboorteplaats en data onbekend.

Volgens een familieoverlevering komende van Hoboken bij Antwerpen, vestigde hij
zich in 1690 te 's Heer-Arendskerke (Zeeland), samen met een neef of oomzegger
Bastiaan van den Dries.

Adriaan was gehuwd (plaats en data onbekend) met Elizabeth Marinusse Tolleman,
wed. van Gitjan Tyree. Uit dat huwelijk twee dochters Maria ged. (R.K.) te 's Heer-
Arendskerke 13-10-1696 en Aldegondes, ged. (R.K.) te 's Heer-Arendskerke 20-4-1699.
Elisabeth Tolleman overleed 's Heer-Arendskerke 28-6-1705, oud 50 jaren.

Adriaan huwde voor de 2e maal met Pieternella Janse Moes te Driewegen (Zeeland).
Uit dat huwelijkhet nog thans levenb. geslacht Van den Dries in Zuid-Beveland (Z.).

Bij navraag in het Prov. Archief van Antwerpen, wel de geboorte te Hoboken van
Bastiaan vanden Dries, 16-2-1669 als zoon van Adam van den Dries en Maria Verach-
terd. Maar geen geboortedata van Adriaan. Kan er familieverband bestaan tussen
Adriaan en Anthonie van den Dries welke in 1597 te Hoboken in het huwelijk trad met
Margaretha van Lommen 1

Gaarne contact met onderzoekers van dezelfde geslachtsnaam in België.
W. VAN DEN DRIES, Nw. Kerksplein 20a rood, Haarlem.

LVI. Fam. LEUTSCHER.
Stamt af van doopsgez. fam., in 1711 uit Zwitserland in ons land gekomen.
Gaarne gegevens over deze fam. uitwisselen.

A. MEESTER, Van Pallandtstraat 30, Arnhem.

LVII. FERTONUS—SCHRIJNWERKERS—SIERAG.
Wie weet afkomst en huwelijksdata van Gabriel Andriesz. en/of vrouw Catalijntje

Fertonus (periode 1600—1665), alsmede van zijn zoon Andries Gabrielsz. en zijn vrouw
Maria Schrijnwerkers, ook wel genoemd Maria Hendriksd. en Maria den Haan (perio-
de 1655—1734).

Alle inlichtingen over genoemde personen, hoe gering ook, zijn welkom. Evenals
gegevens over het geslacht Sierag vóór 1735.

C. C. SIERAG, Eindhoven.

ANTWOORDEN :
XLI. LE DUCQ.

Volgens Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, kol. 247 zou fean
Ie Duck in 1629 of 1630 te den Haag geboren zijn en zou hij 2 jan. 1659 gehuwd zijn
met Geertruyt Sybilla Kerkho[[. Ida van Persijn was zijn tweede echtgenote.

W. F. DEL CAMPO HARTMAN, de Bilt.
XLIV. b.

Volgens aantekeningen in het zeer uitvoerige dossier Bredius, berustende bij het Cen-
traal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, den Haag, trouwden 27 april 1717 te
Rotterdam Cornelis Jansz. Bredius, j.m. van Rotterdam, won. in de Breestraat aldaar,
en Marijtje Pleune Costerman, j.d. van Rotterdam, eveneens won. in de Breestraat.
Uit dit huwelijk sproten de volgende kinderen :
1. Johanna, ged. Rotterdam 17 dec. 1719.
2. Arriaantje, ged; Schiedam 17 okt. 1721.
3. Maria, ged. Schiedam 31 jan. 1723.
4. Joannes, ged. Schiedam 4 juli 1725.
5. Kornelia, ged. Schiedam 26 sept. 1727.
6. Abraham, ged. Schiedam 26 maart 1730.
7. Claas, ged. Schiedam 26 okt. 1732.
8. Cornelis, ged. Schiedam 8 okt. 1734.

De moeder dezer kinderen komt in de doopinschrijvingen voor als : Maria Pleunen,
Marijtje Kosters, Marijtje Pleunen Kosters, Marijtje Pleunen, Marija Bredijis, Marijtje
Kosterman, Marijtje Costerman en Maritje Costermans.

Genoemd dossier bevat nog veel gegevens over de huwelijken en nakomelingen van
sommige dezer kinderen.

W. F. DEL CAMPO HARTMAN, de Bilt.

299



XXXVIII b.
Vanmorgen (1-11-1956) op de Bibliotheek te Rotterdam het tijdschrift Gens Nostra

inziende, viel mijn oog op de vraag:
,,Rijk van den Berg, schoolmeester te Gameren en zijn vrouw Gerritje Nieuwkerk

lieten te Gameren (Ned. Herv.) dopen hun kinderen:
Roelof, op 22-2-1726, en: Geertruyda, op 7-3-1728.
Gevraagd: geboorteplaats, plaats en datum huwelijk, en voorgeslacht van Rijk van

den Berg en zijn vrouw".
Mijn schoonmoeder heette Maria van den Berg. Van haar stelde ik een ontwerp-

genealogie samen, waarbij ik gebruik kon maken van een gedrukt boekje van vóór 1900,
dat ik van een neef ter inzage kreeg en dat kennelijk samengesteld was uit gegevens, die
bij de familie in de tijd vóór 1900 bekend waren. Hieruit deel ik U het volgende mede,
dat mogelijk en waarschijnlijk U van dienst kan zijn.

I. Francons Dumont, (de ,,c" zonder cédille!), geboren omstreeks 1670 in Frankrijk,
gehuwd vermoedelijk omstreeks 1690 te vermoedelijk Gameren met: N.N. (onbekend).

Kind: Rijk, geboren in 1695 te Gameren. Volgt onder II.
II. Rijk van den Berg (!!!) (blijkbaar is Dumont vertaald!), geboren in 1695 te Ga-

meren !!!!, van beroep onderwijzer te Gameren !!!, overleden 11 mogelijk te Gameren, ge-
huwd omstreeks 1720 te mogelijk Gameren met; Geertruida van Kerkwijk !!!, geboren
vermoedelijk omstreeks 1700 te (mogelijk Gameren 111). Kinderen: 1. Frank. 2. facob, 3.
Hendrikus; 4. Gijsbert; 5. Geertruida; en 6. Roeland. De kinderen 1 tot en met 5 zijn
mogelijk te Gameren geboren. Het zesde kind volgt onder III.

III. Roeland van den Berg, betovergrootvader van bovengenoemde Maria van den
Berg, geboren 21-12-1726 te Gameren, was onderwijzer te Lienden, overleden 28-4-1803,
mogelijk te Lienden. Gehuwd 26-3-1751 of 1752 mogelijk te Herwijnen met: Maaike van
Balgoyen, geboren 1-11-1731 te Herwijnen, overleden 14-11-1797 te Lienden. Hieruit
sproten 9 kinderen, van wie mij slechts enkele byzonderheden bekend zijn. Van één kind,
Gerrit, en diens nakomelingen, weet ik wel wat meer.

In verband met de vraag trof me de naamsovereenkomst Rijk en het feit: school-
meester te Gameren. Verder bij U: een gedoopte dochter Geertruyda, en bij mij de
voornaam van de vrouw: Geertruida van Kerkwijk. (

Van harte hoop ik, dat U aan het bovenstaande iets heeft. Meer dan' wat hier ver-
meld is, weet ikzelf niet. Zoudt U mij met mogelijke vondsten in kennis willen stellen ?

H. C. RADEMAKER, Schieweg 81 c, Rotterdam CII.

XLIII sub a. In verband met de vraag naar het voorgeslacht van Heronymus Fran-
ciscus (de Haultepenne) de la Tour kan ik hierop het volgende mededelen. Hij be-
hoort, blijkens het hierna volgende, tot het geslacht de Moustier de Cerf de Fieze dit
del Thour de Haultepenne, waarna ik reeds een dertigtal jaren terug voor Jhr. A. P. A.
Elias van Stabrouck te Londen een onderzoek instelde en waarvan ik daarna zo nu
en dan aantekeningen heb gemaakt. Dit geslacht voert: d'or frette de sable de six pièces,
au chef de gueules (de Cerf). Sommigen voerden echter, volgens een grafzerk van
Fize, het wapen de Haultepennen : dargent semé de fleurs-de-lis de gueules (1). De
familie de Moustier is afkomstig van Moustier-sur-Sambre, waar zij belangrijke goede-
ren bezat. Door haar alliantie's met de Ferots bewoonde zij weldra „la Tour et Maison
de en noble familie de Cerf" te Fize-Fontaine nabij Huy ; zij bezat eveneens verschil-
lende andere goederen, cijnzen en renten, die van de de Cerfs afkomstig waren (2).
Wij zullen dit fragment aanvangen met:

I. Jean de Moustier, geb. omstr. 1470, +/ vóór 1519, tr. omstr. 1490, Evelette de Haul-
tepenne, „chanoinesse de l'abbaye noble de Moustier" (1487), weduwe in 1519,
dr. Wauthier de Haultepenne de Barveau, écuyer, Heer van Fize-Fontaine en Har-
deumont, voogd van Ferot en Cude de Ferot, erfgename van de. voogdij van Ferot
(3), waaruit:
1. Daniel, die volgt II.

II. Daniel de Moustier dit de Cerf de Fieze, geb. omstr. 1490, bezit het kasteel de
Cerf te Fize, verm. 1514—1566, erfde van zijn oom, „noble homme fohan de Haul-
tepenne"; zijne goederen werden verdeeld op 9-10-1569, f vóór 1566, tr. 1. Marie
de Ferot, tr. 2. Gertrude de Hanneffe, verm. met haar man in 1551 (4), waaruit
geb. te Fize :
Uit Ie huwelijk :
1. Jean de Moustier, leenman van de Prins-Bisschop van Luik, verm. te Fize

1569—1588, tr. Philippote Germeau, dr . fean-Roger en Agnès Naveau ( 5 ) ,
waaruit geb. te Fize :
a. Daniel de Cerf de Fieze, vertrok naar het buitenland (6);
b. Laurent de Cerf de Fieze, vertrok naar het buitenland, f vóór 1635 (7);
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c. Hubert de Cerf de Fieze, woonde te Fize (1609), tr. Linette N., verm. te
Fize 1655 (8);

2. Daniel, die volgt III ;
3. Anne de Moustier, tr. Jean de Thiev, verm. 1566 (9).

III. Daniel de Moustier dit de Cerf de Fieze (Le Fort noemt hem „Daniel D'el Thour
de Haultepenne"), geb. omstr. 1530, leenman van de Prins-Bisschop van Luik,
bezat het kasteel de Cerf te Fize met duiventoren, werd gedood en begraven op
26-51-1585, met zijn wapen, indekerkvanFize.tr. (contract 15-11-1565), damoiselle
Marie de Lovinfosse, dr. Jean, baljuw van Amay en Marie de Lon(g)doz (10),
waaruit geb. te Fize :
1. Jean de Moustier, wonende te Fize (1575—1603) (11) ;
2. Daniel de Moustier, capitein der cavalerie, tr. (1603), Catherine de Goesne,

wed. Bolsée, dr. Jean-Martin en Saincte N., waaruit geen nakomelingen (12);
3. Jacques de Moustier, in dienst van Zijne Majesteit, begraven te Hanret, tr.

N.N., waaruit een zoon : Jacques del Thour, werd gedood op 27-12-1667 en
naast zijn vader te Hanret begraven (13);

4. Hubert, die volgt IV ;
5. Michel de Moustier (14);
6. Marie de Moustier, begraven in de kerk van Noville-les-Bois, tr. Jacques de

Franeville (15).
'IV. Hubert de Moustier dit del Thour de Haultepenne, geb. omstr. 1570, capitein der

cavalerie, f '632 „pres de la ville de Bonne", tr. 1. Jeanne Bolsée, tr. 2. Marie de
Chéoux (16), waaruit:
uit le huwelijk :
1. Daniel de Moustier, f 1638 (17);
2. Jean de Moustier, tr. Jeanne Cortil (18), waarui t :

a. Melchior del Tour (19);
b. Jean del Tour (20);
b. Jean del Tour (20);

3. Antoine de Moustier (21);
4. Hubert de Moustier (22);
5. Catharine de Moustier, begraven in de kerk van St-Clément te Luik (23);
6. Marie de Moustier (24);
uit 2e huwelijk :
7. Michel del Thour de Haultepenne, verm. 1672—1678, tr. Marie-Emmanuele-

Anne des Maretz, verm. 1671—1681 (25), waaruit:
a. Claude-Michel del Thour de Haultepenne, pastoor van Boignée (26);
b. Pierre-Albert del Thour de Haultepenne, tr. Petronille Gueldre, geb. Brugge (27).
waaruit :

aa. Pierre-Joscph-Antoine del Thour (28);
bb. Jerome. Francois del Thour, in de vraag vermeld, die dus gehuwd was met

Anna Roos (29);
cc. Francois-Grégoire del Thour (30);
dd. Anne~Marie-Thérèse del Thour (31);
ee. Cécile del Thour (32);
c. Francois-Joseph-Hubert del Thour de Haultepenne, priester (33);

d. Marie-Louise de Thour de Haultepenne, ongehuwd in 1717 (34);
e. Maria-Anne-Elisabeth del Thour de Haultepenne (35);

8. Jean del Thour de Haultepenne, f zonder nakomelingen (36).
Brussel. B. W. VAN SCHIJNDEL.

1) Rijksarchief Luik. Fonds Le Fort. Eerste serie. Ms. no. 5, 62.
2— 9) Iibidem. Idem. Cour feodale de liège. Reg. no. 87 (1592—1597), folio 197verso.

Idem. Fonds Amay. Reg. no. 8, folio 84, 2-3-1542, folio lOOverso.
10) Ibidem. Idem. Fonds Luik. Reg. no. 47 Grande Greffe. Convenances et Testa-

ments (1566—1567), 15-11-1566. Fonds Le Port. Derde serie. Ms. no. 27.
Cour feodale de Liège. Reg. no. 85, folio 204, leenverhef van 28-9-1583.
Idem. Reg. no. 83, folio 141, leenverhef van 13-3-1577. Fonds Amay. Reg.
no. 12, folio 47verso, 12-3-1573, folio 67, 11-7-1572. Rijksarchief Hasselt.
Fonds Diepenbeek, Reg. no.7, folio 59, 5-11-1591.

11—12) Ibidem, Idem. Rijksarchief Luik. Fonds Wanze. Reg. no. 65, 9.7-1603.
13—15) Idem. Fonds Le Fort. Eerste serie. Ms. no. 5, 62.
16—24) Ibidem. Idem. Fonds Amay. Reg. no. 19, folio 1, 31-12-1619.
25—26) Idem. Fonds Le Fort. Eerste serie. Ms. no. 5, 62.
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Nieuwe leden:
1727. Putman, J. H. M., Prins Fredcrik Hendrikstraat 40, Castricum.
1728. Nekeman, J., Coevorderstraat 79, Hoogeveen.
1729. Clausen, H. H., Leusderweg 215, Amersfoort.
1730. Voorn, K„ 92, Kortenhoef.
1731. Noorman van der Dussen, M. M., Steenlaan 142, Rijswijk Z.H.
1732. Jager, C. J., Blijhamsterweg 126, Winschoten.
1733. Spiërs, A. W., Kaltestraat 30, Zantvoort.
1734. Strike-Storij, J., Oisterwijksebaan 93, Tilburg.
1735. Zweers, H., Slotstraat 13, Culemborg.
1736. Cobussen Jr., C. H., Mauritskade 100 A III, Amsterdam O.
1737. Beeden, ]. L. van, Fokke Simonszstraat 12 III, Amsterdam C.
Ï738. Kaye M. A., Peter, 63 Newport Road, Middlesbrough, Yorkshire.
1739. Gosen, H., Waltherlaan 36, Bussum.
1740. Bruijnzeel, J. L. J., Voorstraat 13, Wissenkerke.
1741. Burema, R. H., Dorpsstraat 93, De Wijk.
1742. Langeraad, P. J. van, Zuiddijkweg 2, Dreischor.
1743. Sloten, G. van, Fokke Bleekerstraat 16, Bussum.
1744. Klapwijk, Mej. A., Zuideinde 8, Zevenhuizen Z.H.
1745. Plomp, J. J., Ir. Lelylaan 25, Heemstede.
1746. Hassoldt, Mr. W. C., Willemsparkweg 122, Amsterdam Z. 1.
1747. Jansen, Mej. O., Groes 42, Gennep.
1748. Bronckhorst, J. A. van, Hazenkampseweg 295, Nijmegen.
1749. Wooning, A. J., Meidoornlaan 40, Nieuw Loosdrecht.
1750. Schrakamp, J. J., Jan Toebacklaan 3, Naarden.
1751. Schelhaas, E. W., Burg. Ploegmakerslaan 65, Oss.
1752. Hoornerborg, H. J., Uilenweg 9 B, Apeldoorn.
1753. Klebach, A. J., Haarlemmermeerstraat 22 I, Amsterdam W. I.

Adreswijzigingent
596. Bax, G., Segbroekstraat 272, Den Haag 7.
999. Plate, D. M., Ruitenborghstraat 44, Dalfsen.

1572. Lakké, J. P. W. F., Pr. Margrietlaan 22, Meppel.
116. Braber, J. L., Ring 15, Dreischor.

1148. Koopman-Minderman, Mevr. H., Valkenboskade 570 Gv. 8.
1370. Jonge, P. G. de, Franselaan 236 c, Rotterdam W. 2.
450. Steens Zijnen, Mr. J. W., Sijzenlaan 43, 's-Gravenhage.

47. Vermeulen, D„ Prof. U. Hubertstraat 10, Franeker.
1508. Pols Jr., C. P., Kuijperweg 102, Delft.
742. Roodenburg, W., Pickéweg 1, Noordwijk.

1628. Röben, L. W., Malakkastraat 184, Den Haag 3.
901. Sutherland, C. J. W., Goudsestraat 66, Oudewater.
787. Rotsteeg Jr., P., Proveniersstraat 256, Rotterdam C. 2.

1556. Driedonks, H. G. J., J. van Campenstraat 72, Hilversum.
1575. Parlevliet, F. L., A. Thymlaan 64, Heemstede.
1217. Hofstee, Mr. L. P. A. M., Lumeystraat 13, Rotterdam C2.

39. Veldman, J., Hertogin Johannasingel 64, Oss.
1654. Hendrikse, D., Holleweg 17 a, Amerongen.
347. Bosga, G. J., Adr. Poirterlaan 15, Aalst-Waalre.
922. Modderman, P. W., Oranjepark 38, Bussum.
22. Bartelds, B. J., Rembrandt van Rijnstraat 200, Groningen.

1699. Raap, A. N. P., Papenburghlaan 8, Santpoort St.

Tot ons leedwezen maken wij het overlijden bekend van de heer G. G. Grasmaijer
te Aduard.

Wij melden de geboorte te Rotterdam op 30 oktober 1956 van
HERMINA HENDRIKA,

dochter van de Heer en Mevrouw Schouten-Erkelens.
Onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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