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TWEE AMERFOORTSE REGENTENBORDEN
door

J. D. H. VAN DER NEUT

In 1948 verscheen van de hand van
onze helaas te vroeg overleden oudheid-
kundige Dr. J. F. B. v. Hasselt, een aar-
dig boekje in de welbekende Heemschut-
serie, getiteld „Amersfoort rondom zijn
Toren". Schr. deelt in hoofdstuk XI iets
mede over het wel en wee van de O.L.
Vr. toren en maakt melding van de kapel,
die destijds „vrij" aan de Oostkant van
de toren stond, in de 18e eeuw gedeelte-
lijk als kruithuis werd gebruikt, met
het droeve gevolg van een ontploffing in
1787 en totale afbraak in 1805.

Van het oude archief van deze zeer
oude en rijke kapel was al niets meer over
sinds de overgang in 1579. Uit de latere
inventaris zijn echter o.a. nog over twee
gehavende regentenborden (138 x 15-5)
met mooie, gebeeldhouwde lijsten en op
de vruchten-festoenen de wapens van de
eerste regenten in 1634. Kerk en toren

waren voordien geregeerd door de Broederschap van de L. Vr. Capelle,
na 1579 vervangen door 3 Kerkmeesters. Abraham van Bemmel vertelt
ons (blz. 149) dat ,,de regeerders deser Stad 't voorseghde vervalle
Broederschap op den 14 April 1634 weder hebben opgerigt en geërigeert
een Collegie van 12 perzonen."

Dit nieuwe regentencollege werd later teruggebracht tot 8. De 2 bor-
den bevinden zich sinds 1880 in het museum Fléhite. De wapens zijn
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nogal geschonden, maar de namen — op een enkele na — nog in prach-
tig 17e eeuws goud-schrift duidelijk leesbaar. Bij het lezen gaan onze
gedachten als vanzelf naar die eerste 2 eeuwen regentenregering na de
overgang. Het gehele patriciers-leven van het oude, thans bijna 700-
jarige Amersfoort komt ons dan weer voor de geest.

Ze doemen weer voer ons op:
de rectoren van de Latijnse school Dr. Assuerus Schut, Franciscus Lentfcink; de no-
tarissen Cornelis Suycic, H. ter Horst, G. G. en Anth. Methorst; de rechtsgeleerden
Padtbrugge, v. Dompsvlaer; kooplui als Jan Greeve; de runmolenaars Kluppel en van
Deventer; de magistraa: met dezelfde personen nu eens raad, schepen of cameraar, dan
weer een paar jaar burgemeester of weesmeester; de schouten Mr. Simon Petrus Trouil-
lart en Mr. J. F. Teekman, maar ook de kunstenaars (schilder Mathias Witloos) en
chirurgijns (v. Bemme'. en v. Bennekom). Van al deze magistraatspersonen blinken
stellig uit Dirk Looyi:n, Mr. W. Methorst, Both, v. Coeverden, Pannekoek, van
Deventer en de stichter van de nog bestaande Gabry-Mehen School: Carel Gabry.

Hier volgt dan de tekst van het Register:
oord / eerste rij (links): •
1634 Dirk Camp, Jolan Carreman, Johan Mom, Goort van Isendoorn, Willem van

Deuverden van Voord, Mr. Johan van Bilderbeek, Hendrik van Coolenbergh,
Rutger Everts van Drakenburgh, Anthonis Loogen van Ruytenbeek, Jacob
Peeters van Hoorn, Willem Augustijns van Oudewater en Gerrit Henrichs.

1637 Mr. Gisbert van Dompselaer.
1642 Mr. Wernher van Bronckhorst.
1646 Aert Loogen.
1648 Mr. Henrick vai Outerff.
1651 Gerrit van der Meulen en Dr. Hendrik van Schaak.

Bord i tweede rij (midden):
1654 Henrick van Ommeren, Henrick Both.
1658 Mr. Johan v. Eronkhorst, Peter Peters Wagtmeester.
1659 Claes Henricks van Geemen.
1664 Mr. Ludewijck Thiens.
1668 Gerrit van Oucewatcr, Arent van Ruytenbeek, Willem Marchand, Peter Both,

Mr. Jacob Godin van Boelestijn, Mathias Withoos.
1674 Johan van Bilderbeek, Marcus van Deurn, Willem Dircks van Geyn.
1675 Perer Lotz.
1677 Anthony van Beeftingh.
1678 Johan van Bemmel.

Bord i derde rij (rech':s):
1678 Chrispijn Boeije.
1679 Dr. Ahuerus Schut.
1682 Jacob Morray.
1692 Anthonis van Srinkestijn, Hendrik Both, Mr. Johan Fred. Teekman.
1699 Dr. Gerard Harderwijk, Anthony Loogen.
1701 Mr. Fr. H. Teikman, Jan Thiens.
1712 Wijnand Pannekoek.
1713 Gijsbert van Deventer, Cornelis van Coeverden en Dirck Loogen.
1721 Willem van dijn en Mr. Allard Pannekoek.
1725 Mr. Diderick Schagen, Carel Gabry en Samuel Padtbrugge.

Bord 2 Anno 1732 met stadswapen van Amersfoort, eerste rij (links); w = wapen.
1713 Dirck Loogen (w).
1721 Willem van Geijn (w) en Mr. Allard Pannekoek (w).
1725 Mr. Diederick Schaghen (w), Carel Gabry (w) en Mr. Samuel Padt-Brugge (w).
1732 Reijnier van Coeverden (w), Jan van Goudoever anth. z. (w), Hendrik Camp,

Jan Carel Padi-Brugge en Rudolph van Goudoever.
1736 Steven van Brmkesteijn.
1742 Jan Guilliam Kool.
1746 Mr. Willem Methorst, Mr. Carel van Coeverden, Gijsbertus Harderwijk.
1751 Gerard Lentfrinck.
1753 Herman Kluppü
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1754 Wijnand Pannekoek.
1759 Mr. Simon Petrus Trouillart.
1768 Mr. Erasmus Methorst en Dr. Joh. v. Bennekom.

Bord 2 tweede rij (rechts):
1770 Isaac Scheltus Ottozoon.
\777 Willem v. Helmont.
1781 Gijsbert fan Met horst, Franciscus van Bemmel, Pieter Jacobus Visschers.
1788 Corn. AU. v. Deventer.
1794 Corn. Suyck, Evert Verschuur.
1803 Hendrik fan van Goudoever, Dirk Vroom, Otto Scheltus en Rudolf Anthony

van Goudoever.
1806 Nicolaes van Coeverden, Wijnand van Assenraad, Isaac van Coeverden.
1812 Mr. Frans Cornelis Cluijsenacr, fan Greeve.
1814 F red. Lod. Harderwijk.
1816 Cornelis Anth. v. Deventer.
1817 fan van Goudoever.

Van het leven van al deze Amersfoortse patriciërs is zeer veel te ver-
tellen, omdat de jarige stad alle eeuwen door krachtig is geweest door
de trouw en de liefde harer burgers (fortitudo mea civium fides) en
daardoor veel heeft bewaard in de grote schat van perkamenten, papieren
en stenen charters, die genealogen en heraldici dagelijks helpen in hun
historisch of heemkundig onderzoek.

Het stratenplan van de huidige binnenstad is nog net zo als toen Blaeu
(1647) of Jacob van Deventer (1570) hun plattegronden van de vesting
Amersfoort maakten; deze oude kaarten worden nog steeds gebruikt door
de excursiegidsen.

Vele gebouwen zijn bewaard gebleven (al of niet gerestaureerd),
waarvan de geschiedenis langzamerhand weer wordt achterhaald en
geboekstaafd, mede dank zij de rijke archieven van de Gemeente, van
de Oudheidkundige Vereniging Fléhite, van de Gasthuizen, Weeshuizen
en het Kapittel St. Joris. Grote diensten bewijzen hierbij vooral ook de
Blaffert van het huisgeld, de Registers van de 20e penning, van het
Oudschild, van de Liberale Gif te (een compleet adresboek van 1748),
enz.

Over een groot aantal families van deze borden is genealogisch al veel
gepubliceerd, b.v. over van Goudoever, van Coeverden, van Bemmel (de
laatste Navorser), Methorst (het laatste Patriciaatsboekje). Van de fa-
milie Scheltus is dat niet het geval, hoewel meerdere generaties uitne-
mende diensten hebben bewezen aan stad en burgerij. Niet alleen door
het bekleden van gewichtige ambten en functies, maar ook door hun
sociale bewogenheid. Ik wil van de laatste generaties alvast iets mede-
delen en wel van Otto Isaacszoon Scheltus (generatie XIV) geboren te
Amersfoort 30-1.1814, kleinzoon van de Otto Scheltus (XII) op het
laatste regentenbord. Boven deze staat als eerste in de tweede rij (1770)
diens vader Isaac (XI), ambachtsheer van Leusden, Raad en Burgemees^
ter van Amersfoort, f 19.9.1800.

Zijn eerste vrouw, Maria Braet (f 1780) schonk hem 4 kinderen,
waarvan de oudste Otto (XII) schout van Leusden werd en later ook
burgemeester van Amersfoort. Hij was lid van de Prov. Staten en in
Leusden op 25.1.1791 gehuwd met Sophia Geertr. van Coeverden (tf
1808), die hem 12 kinderen schonk. De oudste heette Isaac (XIII) is
geboren Amersfoort 1791 en aldaar overleden in 1855. Hij was lid van
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de rechtbank van Amersfoort, raad der stad, lid van de spijscommissie,
enz. In de stad zijner voorouders, Schoonhoven, huwde hij Willemina
Sara Hondorff Block (* 1791); zij woonden lange tijd op het Cingel,
bij het Kardinaalshuis. Van hun 4 kinderen heette de oudste Otto
(XIV), geboren Amersfoort 30.1.1814, overl. 1887, gehuwd 15.XI.1848
met Johanna Marg. Fenema. Deze Otto was o.a. Cameraar van de stad,
Secretaris van het College van de Eem en vanaf 1866 Regent van het
St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Ze woonden in de Nieuwstraat 12,
thans afgebroken, waar een eeuw vroeger de Amersfoortse geschied-
schrijver Abraham van Bemmel woonde.

Vrouwe Scheltu.ï-Fenema was al in 1861 regentes van hetzelfde
Gasthuis geworden en bleef dit onafgebroken tot 1906. Zij vervulde deze
functie met zoveel toewijding, dat haar 40-jarig jubileum als zodanig een
voor Amersfoort ongekend evenement werd.

Haar eerste en enige kind werd dood geboren (1851). In haar testa-
ment legateerde zij 2 ton gouds aan het Gasthuis, dat hiermede het 14e
eeuwse gebouw in 1907 ging vervangen door een nieuw; alleen de mid-
deleeuwse kapel is, dank zij de noeste arbeid van Fléhite en Monumen-
tenzorg, gebleven met nog een oude vleugel (het zogenaamde mannen-
deel),~ die beide nog dagelijks zijn te bezichtigen (aanmelden West-
singel 50).

Van de Scheltussen zijn antiquarisch nog verscheidene huwelijks-
penningen en ook enkele kwartierstaten in omloop. Hun wapen was een
goud schild met groene boom op groene grond; tegen de boom op staat
aan elke zijde een zwarte hagedisachtige draak. Zij hebben in Amersfoort
nog meerdere stichtingen nagelaten, die op eigen kracht en met erbij
geschonken kapitaal nog heden ten dage prachtige culturele en sociale
diensten verrichter..

Zo heeft Amersfoort een rijke geschiedenis van meer dan 7 eeuwen.
Het is dus geen wonder, dat de burgerij dit dankbaar wil herdenken,
plechtig en leutig.

De stad was eeuwenlang gastvrij voor handels- en ambachtslieden,
maar ook voor vervolgden, verdrukten en kranken. Van de getuigen
hiervan noem ik de Krankeledenstraat en het Belgisch Monument.

Hoeveel te meer zal geheel Amersfoort blij zijn voor belangstelling
tijdens het feest van deze zomer. In het bijzonder geldt dit natuurlijk de
genealogen op 20 juni.

Gij zijt allen welkom in onze versierde en verlichte stad.

Amersfoort, mei 1959.

P.S. Het is nog niet bekend, of het Museum Fléhite, dat thans gesloten is wegens
verbouwing en restauiatie, op en na de genealogendag weer voor het publiek geopend
zal zijn. De geneal.-herald. tentoonstelling kan worden gehouden in de oostelijke vleugel
van het Museum (Breestraat 82), die pas later zal worden gerestaureerd. Deze ten-
toonstelling zal ruim een maand in tact blijven.
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VAN DASHORST (Amersfoort)
oor

Ir. G. L. MEESTERS

Wapen: in zilver een omgeslagen staande rode struis-
veer.

I. Jan van Dashorst, Raad van Amersfoort 1512,
tr. circa 1510 Rolofge, als zijn weduwe vermeld
van 1542 tot 14 mrt. 1565, draagt in 1542 het
huis Schonevelt in de Langestraat te Amersfoort
aan haar zoon Jacob over. Kinderen:
1. Jacob, volgt Ha.
2. (vermoedelijk) Gerrit, volgt Ilb.

Ha. Jacob van Dashorst, vermeld te Amersfoort van 1542 af, goud-
smid, woonde in het huis Schonevelt, Raad van Amersfoort 1549,
1554, 1566, 1577, Schepen 1551, kerkmeester St. Joris 1552, 1565,
tr. voor 1542 Alidh Spruyt Jansdc, samen vermeld 29 oct. 1588,
als zijn weduwe vermeld 18 febr. 1601. Zij is zuster van Jan
Spruit van Hamersfeit, schepen en raad van Utrecht. Kinderen:
1. Jan, volgt lila.
2. Gerrit, volgt Illb.
3. Henrickgen van Dashorst, tr. van Essevelt, gest. voor 12 oct.

1602.
4. Emmitgen van Dashorst, vermeld 1570, tr. Willem van Lielaar

de jonge alias Willem Verburg, samen vermeld 28 juni 1585,
testeren 28 aug. 1613, zoon van Willem van Lielaar en Mar-
griet Willem van der Borchsdr.

5. Pauuels van Dashorst, minderjarig 28 jan. 1573.
lila. Meyster Jan van Dashorst Jacobszn., schepen van Amersfoort

1574, 1575, 1576, raad 1579, gest. voor 1585, tr. na 4 mei 1565,
voor 30 juli 1571 Margrita van der Burch, minderjarig 1558, gest.
na 1585, voor 31 okt. 1604, dr. van Gerrit van der Borch Janszoon
en Gijsberta Jansdr. van Weede (alias Gisberta van der Maat).
Kinderen:
1. Johan, volgt IVa.
2. Margariet van Dashorst, minderjarig 23 dec. 1585.

IVa. Johan van Dashorst, minderjarig 9 mei 1588, regent St. Pieters
Gasthuis te Amersfoort 1599, gest. aldaar 1605 (tussen 5 mrt. en
1 okt.) tr. Cecilia van Schadyck, geb. circa 1575, dr. van Dr.
Everardus van Schadyck, schepen van Amersfoort. Zij hertr. mei
1609 (ondertr. voor schepenen van Utrecht 29 april) Peter Mey-
ster Mr. Maartenszn. Kinderen:
1. Henrica van Dashorst, ongehuwd 11 okt. 1629, weduwe 14

mrt. 1685, tr. voor schepenen van Amersfoort 1 febr. 1634 Mr.
Godfried van Meerveen, samen vermeld 2 dec. 1676, advocaat,
malen rent- en thinsmeester 1651/52, 58/5-9, 68/69, 73, ge-
erfde van de Malen van het Hoogeland 1643/1683, regent St.
Elisabeths Gasthuis Amersfoort 1659.

2. Mr. Johan van Dashorst, J.U. Lic, vermeld 11 okt. 1629, gest.
Utrecht 22 nov. 1630.
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3. Mr. Jacob van Dashorst, gest. voor 11 okt. 1629.

Illb. Gerrit van Dashorst ]acobszn., gest. voor 28 okt. 1586, tr. Ce-
cilia; hieruit kind minderjarig in 1586.

Ilb. Gerrit van Dashorst, begraven St. Joris Amersfoort aan de noord-
zijde bij de Heilige Geest, tr. circa 1530 Sophia, weduwe in 1552,
woonde in de Langestraat, gest. na 16 sept. 1570. Kinderen:
1. Clemens (Meins), volgt IIIc.
2. Johan, volgt Illd.
3. Gerrit, volgt Ille.
4. Alydh Gerrit van Dashorstsdr., testeert, wonende te Amers-

foort, 2 okt. 1611, gest. voor 4 juni 1617, tr. Willem Willems
(alias Wdlem Evers de jonge), overleed als vluchteling elders
mrt. 1573, samen vermeld sinds 18 nov. 1557, zn. van Willem
Euertszn. en Margriet. Hun nakomelingen namen de naam van
Dashorst aan, doch voeren als wapen een jachthoorn vergezeld
van zes lelies.

IIIc. Clemens (Meins) van Dashorst, vermeld 1550, raad van Amers-
foort 1568, v? tr. N.N., waaruit mogelijk

IVb. Gerrit van Dashorst, tr. N.N., gestorven voor 14 april 1624.
Kinderen:
1. Jan, volgt Va.
2. Clemens, volgt Vb.
3. Anna van Dashorst, testeert Amsterdam 12 febr. 1641, gest.

.voor 19 jani 1642, tr. Anthonis de Ridder, gedoopt Amersfoort
(Ned. Hcrv.) 9 mei 1602, samen vermeld 14 april 1624, toen
procureui' te Vianen, idem 23 dec. 1632, proc. te Amsterdam
1642. Hij hertr. N.N. en is zoon van Johan de Ridder, schepen
van Amersfoort en Mechtelt Willems van Dolre.

4. Margareia van Dashorst, gest. voor 12 febr. 1630, tr. Gerrit
Harmans de Ruych, alias Gerard van Hees, burger van Amers-
foort, samen vermeld 14 juni 1625 en 19 aug. 1628, gest. voor
zijn vrouw.

5. Maria van Dashorst, tr. Coenraet van Marsbach, samen ver-
meld te Vianen 13 aug. 1624 en 14 juni 1625. Beiden gest.
voor 23 dec. 1632.

6. Elisabeth. van Dashorst, gest. voor 7 febr. 1630.

Va. Johan van Dashorst, woonde te Amersfoort 13 aug. 1624 en te
Rhenen 19 febr. 1629 tot 1 april 1650, tr. Ie (na 1625) Mechtelt
van Lielaar, samen vermeld 19 febr. en 30 okt. 1629, gest. voor
23 dec. 1632, tr. 2e Rhenen, Ned. Herv., 10 nov. 1644 Margareta
Vonk van [Jenden, wed. Berent la Borde, gest. na 21 jan. 1647.
Er waren kinderen uit het Ie huwelijk.

Vb. Clemens vt\n Dashorst, geb. Amersfoort, burger en brouwer al-
daar, gest. 1629, tussen 24 jan. en 21 okt., tr. voor schepenen van
Vianen 17 aug. 1623 Wilhelmina de Ridder, geb. Amersfoort,
gest. na 1], april 1654, zuster van Anthonis de Ridder, boven
vermeld. Kinderen:
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1. N. van Dashorst, gest. tussen 24 jan. 1629 en 7 febr. 1630.
2. Gerrid van Dashorst, vermeld 7 febr. 1630.
3. Johannes, volgt Vla.

Vla. Johannes van Dashorst, geb. Amersfoort 1629, poorter van
Amsterdam 2 nov. 1649, wijnkoper, tr. mei 1654 Amsterdam }o~
hanna Lef ever (alias jannetje Harmens), geb. Alkmaar 1634.
Zoon:
1. Harmanus van Dashorst, geb. Amsterdam 1659, wijnkoper,

tr. juli 1685 Amsterdam Maria Boltingh, geb. Amsterdam 1666.

Illd. Meyster Johan Gerritzs van Dashorst, raad van Amersfoort 1572
en 1573, rentmr. van den Heyligen Geest, koopt in 1577 een graf
in de St. Joriskerk te Amersfoort van zijn neef Frans Both, ver-
meld te Amersfoort 1580, overluid Utrecht Dom 21 sept. 1581,
tr. Ie circa 1563 Joncvr. Geertruyd van Cuyck, samen vermeld
8 april 1566, gest. voor 1579, dr. van Johan van Cuyck, burge-
meester van Utrecht en sinds 1566 lid der Ridderschap, bij Elisa-
beth van NI oer endaal, tr. 2e Alydt Dirickx van Amerongen, wed.
10 febr. 1581. Uit het Ie huwelijk:
1. Jan, volgt IVc.
2. Deliana van Dashorst, minderjarig 13 okt. 1580, gest. voor

13 dec. 1583.
3. Gouda (Gouborch) van Dashorst (van Dassart), minderjarig

1580, gest. Utrecht 7 juni 1622, tr. Ie voor schepenen van
Utrecht 7 aug. 1585 Otto van Haeften, geb. 1561, med. doctor
te Utrecht, gest. 6 april 1605, zn. van Jan Ottenszn. van Haef~
ten, zijdelakenkoper en raad van Utrecht, en van Anna van
den Berch Dirksdr., tr. 2e voor schepenen van Utrecht 6 nov.
1613 Gerrit de Roy wedr. Geertruyt Thomas Knyffsdr.
Uit het 2e huwelijk:
4. Jan van Dashorst de Jonge, volgt IVd.

IVc. Jan van Dashorst Janss, geb. Amersfoort 15-67, woonde in 1589 te
Utrecht, reeds 1600 te Amsterdam, koopman aldaar, dreef in 1611
handel op Archangel, failliet 11 okt. 1611, wordt makelaar 28
nov. 1612, gest. 24 jan. 1627, tr. voor schepenen van Utrecht 24
jan. 1589 Maria van Camp, samen vermeld 30 okt. 1621, dr. van
Frans Stoffels van Camp bij Anna Vonck. Kind:
1. N. van Dashorst, begraven Amsterdam, Oude Kerk 16 juli

1600, vanuit een huis buiten d*e St. Anthonispoort.

IVd. Johan van Dashorst de jonge, geb. Utrecht 1580, zijdelakenkoper
in de Breestraat te Amsterdam 1605—1621, vestigde zich in 1622
te Amersfoort, alwaar hij broeder van het St. Lucasgilde was;
tijdens de Spaanse bezetting in aug. 1629 weesmeester van Amers-
foort, daarna uitgeweken, woonde in 1629 te Alkmaar op het
Luttik Oudorp waar de witte Engel uithing, in 1636 tot 1642 te
Amsterdam op de Swarte Raven in de Slijkstraat, tenslotte in
Het Traphuis bij de Kamperbinnenpoort te Amersfoort, alwaar hij
omstreeks 1654 stierf. Tr. op het stadhuis in Den Haag jan. 1611
Weyntjen (Wendelmoet) Kantert, geb. den Haag circa 1590,
gest. voor haar man, na 21 juni 1647, dr. van Willem Kantert
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Aelbrechtss, !.akenkoper op de Groenmarkt en telg uit het bekende
Amsterdamse regentengeslacht, bij Elisabeth Fransdr. van Groe-
newegen. Uit dit huwelijk meerdere kinderen, waarvan bekend:
1. Aeltgen van Dashorst, geb. 1612, gest. 9 juni 1636, ongehuwd.
2. Johan, volgt Vc.
3. Willem, volgt Vd.
4. Elisabeth van Dashorst, geb. na 1616, woonde 9 mei 1682 nog

bij haar broeder Willem te Amersfoort, ongehuwd.

Vc. Johan van D.ishorst, geb. 1615/16, in 1632 in de leer bij een zeep-
zieder te Amsterdam, gest. voor 15 juli 1660, tr. (ondertr. stad-
huis Enkhui/en en Amsterdam 28 mrt. 1643) Aleida Hogelant te
Enkhuizen, <lr. van Volckert Corneliszn. Hooghlant. Kinderen,
vermeld 24 riov. 1668 en 15 juli 1660:
1. Johannes van Dashorst.
2. Alida van Dashorst.

Vd. Willem van Dashorst, geb. Amsterdam circa 1617, apotheker in
de Langestraat te Amersfoort in het huis naast de Pauw, sinds
1643 lid var. het St. Lucasgilde aldaar; eigenaar van een const-
camer en schilderien, rariteiten en juwelen. Geërfde van de Malen
van het Hoceland van 1653 af; rentmr. 1661/62, 1679/80. Naast
vast goed te: Amersfoort en omgeving bezat hij een apothekers-
winkel te Zwartsluis, alwaar hij ook kalkovens in eigendom had.
Participant van de Alg. Compagnie van 5000 morgen Echtense
Hoogeveenen, gest. in 1682, tussen 2 juni en 13 juli. Tr. voor
16 febr. 1644 Johanna van Lilaer, geb. circa 1620, gest. tussen
14 juli 1666 en 6 nov. 1673, dr. van Cornelis van Lilaer, regent
van de Armïn genaamd de Poth binnen Amersfoort, malen, rent-
en thinsmeester, dijkgraaf (van de Bunschoter Veen en Velden-
dijk?) (bij een van Wede?), johanna is een zuster van Dirk van
Lilaer, genoemd in Ned. Patriciaat als stamvader der van Lilaers.
Kinderen:
1. Catharin.i van Dashorst, tr. voor schepenen van Amersfoort

5 febr. 1672 Johannes Noeyen, apotheker in de Langestraat
aldaar in het huis naast de Pauw, samen vermeld 4 sept. 1712.
Hij stierl na 7 febr. 1725 en is zoon van Gerrit Noeyen en
Elisabeth Jansdr. van den Treeck.

2. Johannes, volgt VIb.
3. Cornelis, volgt VIc. ,
4. Wilhelmus, volgt VId.

VIb. Johannes vv.n Dashorst, geboren voor 1657, apotheker te Zwart-
sluis, woonde daar reeds in 1683 bij de Kalkovens, testeert 7 okt.
1720, gest. voor 26 mei 1722, tr. Ie Anna Kiers, gest. voor 31
juli 1696. Ir. 2e Zwartsluis 26 nov. 1702 Anna van Gladbag,
gest. jan. 1 752 Zij hertr. Jan Klaasen van Zwoll.
Kinderen u t Ie huwelijk:

1. Wilhelmus van Dashorst, ged. Zwartsluis 14 nov. 1686, jong
gest.

2. Jan Kijrs van Dashorst, ged. Zwartsluis 15 jan. 1688, jong
gest.
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3. Anna van Dashorst, ged. Zwartsluis, 13 jan. 1689, jong gest.
4. Anna van Dashorst, ged. Zwartsluis 2 maart 1690, jong gest.
5. Anna van Dashorst, ged. Zwartsluis 21 juli 1691, tr. Zwart-

sluis 27 mei 1714 Tijs Wiltvank, burgemeester van Zwart-
sluis, samen vermeld 31 jan. 1724.

6. Johanna van Dashorst, ged. Zwartsluis 5 juni 1692, gest. na
28 nov. 1769, ondertr. Zwartsluis 27 juli 1720 met Albert ten
Heuvel, geb. Hoogeveen, brouwer aldaar, samen vermeld 4
juli 1723, tr. 2e Zuidwolde 16 maart 1729 Warner Steenber-
gen, geb. 9 febr. 1708, gest. Hoogeveen 22 okt. 1729, zn. van
Lucas Alberts Steenbergen en Annigien Willems, tr. 3e (huw.
voorw. 3 aug. 1730) Geert Steenbergen wed. Aeltyn Jans,
gest. 13 dec. 1735 a 12 nov. 1739.

7. Geertruit van Dashorst, geb. Zwartsluis, ged. Hasselt 13 aug.
1693, jong gest.

Kinderen uit 2e huwelijk:
8. Wilhelmus van Dashorst, ged. Zwartsluis 24 febr. 1704, gest.

na 1720.
9. Abraham van Dashorst, ged. Zwartsluis 15 dec. 1706, jong

gest.
10. Johannes van Dashorst, ged. Zwartsluis 11 mrt. 1708, jong

gest.
11. Joannes van Dashorst, ged. Zwartsluis 3 nov. 1709, gest. na

1720.
12. Geertruyt van Dashorst, ged. Zwartsluis 4 nov. 1711, gest.

voor 1720.
13. Abraham van Dashorst, ged. Zwartsluis 14 april 1713, gest.

na 1740, tr. Zwartsluis 26 mrt. 1738 Johanna van Dashorst,
wed. Roelof Ybink, dr. van Cornelis en Maria Siersma.

14. Anna Gesina van Dashorst, ged. Zwartsluis 14 febr. 1720,
tr. Ie Zwartsluis 13 sept. 1741 Roelof de Jonge uit Meppel,
tr. 2e Assien van Veen, samen vermeld febr. 1752, tr. 3e
Meppel 6 nov. 1780 Lambert Kniphorst, geb. 10 mrt. 1705
Meppel, grutter en firmant in een handel in bouwmaterialen,
diaken, ouderling en kerkvoogd, gest. Meppel 10 sept. 1783,
wedr. laatst van Anna Aleida ten Wolde en zoon van Claas
Lamberts Kniphorst en Albertien Dercxdr.

Vlo Cornelis van Dashorst, geb. Amersfoort 1657, Med. Dr., kalk-
brander te Zwartsluis, alwaar hij eerst woonde in de fortresse,
later aan de Baarler Stouwe, Participant van de Alg. Compagnie
van 5000 morgen Echtsense Hoogeveenen, gest. Zwartsluis 24
juli 1732, tr. Bennebroek 20 aug. 1685 Maria Siersma, geb. Alk-
maar 25 mrt. 1660, gest. Zwartsluis 24 okt. 1734, dr. van Sierick
Fongers Siersma, notaris te Alkmaar, secretaris van den Bail-
luschappe van der Nijenburch en secr. van de weeskamer te
Alkmaar, bij Josina de Waal. Uit dit huwelijk:
1. Josina Kornelia van Dashorst, ged. Zwartsluis 26 dec. 1688,

gest. aldaar 1 mei 1761, tr. Ie Zwartsluis 24 mei 1712 Jacobus
Stagger, geb. 1667, kalkbrander te Zwartsluis, gest. aldaar 10
febr. 1725, wedr., tr. 2e Zwartsluis 21 mei 1726 Abraham de
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Vriese, w<;dr. van Sibilla Eilbracht, Directeur van de Com-
pagnie van 5000 morgen Echtense Hogevenen, Schulte van
Zuidwolde: en Hoogeveen van 1704 af, Schulte van Echtens
Hoogeveen, gest. Hoogeveen 1736, zn. van Johannes de Vriese
en Johanna Sleghts, tr. 3e Zwartsluis 4 okt. 1736 Wyghard
Dannebery, ged. Zwartsluis 20 okt. 1689, gest. voor 1761,
wedr., zoon van Meinard en Joanna Stuurmans.

2. Wilhelmu:; van Dashorst, ged. Zwartsluis 30 juni 1693, jong
gest.

3. Dorothea van Dashorst, ged. Zwartsluis 3 febr. 1695, tr. al-
daar 27 april 1722 Bartholt van Setten uit Wanneperveen.

4. Wilhelmus van Dashorst, ged. Zwartsluis 14 mrt. 1696, gest.
aldaar 30 okt. 1752, ongehuwd.

5. Sierk Siersma van Dashorst, ged. Zwartsluis 7 aug. 1701,
jong gest.

6. Johannes van Dashorst, ged. Zwartsluis 20 febr. 1704, jong
gest.

7. Johanna van Dashorst, tr. Ie Zwartsluis 8 juli 1722 Roelof
Ybink, tr. 2e Abraham van Dashorst, zie boven bij VIb-13.

VId. Wilhelmus van Dashorst, geb. voor 1657, zijdereeder, woonde te
Amersfoort in het Traphuis in de Muurhuizen bij de Kamper-
binnenpoort, testeert 1 okt. 1700, gest. voor 16 april 1701, tr.
Aleida van .Zijl, samen vermeld 25 juli 1695. Zij is wed. 3 juli
1722, gest. voor 11 okt. 1727. Kinderen:
1. Willem van Dashorst, volgt Vila.
2. Johanna van Dashorst, vermeld 25 mei 1719 en 11 okt. 1727.
3. Johannis van Dashorst, volgt Vllb.
4. Aletta (Aleyda) van Dashorst, vermeld 25 mei 1719 en 11

okt. 1727.

Vila. Willem van Dashorst (Dassert, Dassaert), tabaksplanter, in de
Langestraat te Amersfoort, vermeld 11 okt. 1727, tr. Cornelia
Feyt (Foeyt), samen vermeld 25 mei 1719, gest. na 7 sept. 1757.
Kinderen:
1. Deliana van Dashorst, tr. Jacobus de Vlieg, samen vermeld

2 febr. 1 738. Hij stierf na 5 aug. 1764.
2. Geertruyd van Dashorst, ged. Amersfoort 8 mei 1727, tr. Za-

charius van Resteren, samen vermeld 20 mrt. 1758 en 5 aug.
1764.

3. Martinus van Dashorst, tr. Hermina Krook, samen vermeld
20 mrt. 1758. Kerkmr. Kerk Onze Lieve Vrouwen Hemelvaart
te Amersfoort 1784.

4. Aleyda vin Dashorst, tr. Willem Bomers, samen vermeld 1758.
5. Willemina van Dashorst, tr. Anthony Hogenbirkt, samen ver-

meld 1758.
6. Adriana van Dashorst, vermeld 7 sept. 1757 en 6 dec. 1758.

Vllb. Johannis van Dashorst, vermeld 25 mei 1719, tr. in 1725 Meinsje
Feyt, samen vermeld 19 mei 1759. Zij stierf als wed. Amersfoort
22 juni 1773. Dochter:
1. Cornelia van Dashorst, geb. Amersfoort 22 jan. 1732.
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Ille. Gerrit van Dashorst (van Dassart) Gerritsz, vermeld te Amers-
foort 6 juli 1571 tot 1585, gest. Utrecht 3 febr. 1621, tr. Agnes
van Bijier, samen vermeld 23 april 1601, gest. Utrecht 26 mrt.
1638, dr. van Willem, burger en schepen van Utrecht bij Petro-
nella van Merenburch. Dochter:
1. Cornelia van Dashorst (Dassert), vermeld 15 aug. 1617, woon-

de te Utrecht, tr. Ie voor schepenen van Utrecht 15 jan. 1631
Jonker Cornelis van Middelcoop, overluid Utrecht Domkerk
22 aug. 1639, zn. van Mr. Wouter van Middelcoop, tr. 2e voor
schepenen van Utrecht 13 okt. 1640 Jonker René (Reinier) van
Renesse van Wilp, samen vermeld 8 jan. 1645, hun boedel was
desolaat 1 april 1686, zn. van Dirk Johanszn. van Renesse van
Wilp en Gisberta Henriks Botter.

TWEEDE GESLACHT VAN DASHORST

Wapen: een jachthoorn, vergezeld van zes lelies,
boven drie n.e., onder 2—1.

Dit geslacht stamt uit het echtpaar boven-
vermeld onder IIb-4: Alydh Gerrit van Das-
horstdr. en Willem Willems. Hun kinderen:
1. Willem van Dashorst, volgt IIIf.
2. Gerrit van Dashorst, volgt Hlg.
3. Anna van Dashorst, tr. Jacob Jacobszn. van der Eem, samen

vermeld 31 jan. 1609 en 7 mei 1588.
4. Weyntgen van Dashorst, tr. Dominicus ten Berch, samen ver-

meld 7 mei 1588; waarschijnlijk beiden overleden voor 2 okt.
1611.

IIIf. Willem van Dashorst, baljuw tot Giessen-Nieuwkerk, minder-
jarig 7 mei 1588, vermeld 4 juni 1617, gest. voor 9 mei 1633, tr.
Sophia Cornelisdr. Kinderen:
1. Cornelia van Dashorst, minderjarig 4 febr. 1639, tr. }ohan van

Voorn, samen vermeld 15 april 1642.
2. Willem van Dashorst, volgt IVe.
3. Aletta van Dashorst, als weduwe te Gorinchem 13 okt. 1670,

tr. Eduard de jonge (Jonger-]ong-Jongen), kwartiermeester,
samen vermeld 4 febr. 1639 en 6 febr. 1659; hij gest. voor
24 nov. 1669.

IVe. Willem van Dashorst, geboren circa 1608, woonde 26 juli 1633 in
den Haag, 25 nov. 1633 ruiter onder de comp. van den Heer van
Sommerdyck en Spyc, in garnizoen te Nijmegen, en tevens rent-
meester der heerlijkheid Spyc, later luitenant in een bereden comp.,
gest. te Nijmegen voor 2 aug. 1669, tr. Ie N.N., tr. 2e (ondertr.
Nijmegen 6 april 1651) Maria van Rijswijk, samen vermeld al-
daar tot 1622. Zij woonde te Woudrichem 21 febr. 1670, nog
vermeld 5 nov. 1671. Kinderen uit het 2e huwelijk:
1. Adolph van Dashorst, ged. Nijmegen 13 juni 1652, vaandrig

in de comp. van Michiel Cox l i aug. 1672.
2. Sophia van Dashorst, ged. Nijmegen 14 juni 1653, nog ver-

meld 24 nov. 1669.
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3. Willem van Dashorst, ged. Nijmegen 8 dec. 1654, jong gest.
4. Willem van Dashorst, ged. Nijmegen 20 juni 1656, jong gest.
5. Johan van Dashorst, vermeld 24 nov. 1669.
6. Maria Jacoba van Dashorst, ged. Nijmegen 27 okt. 1657.
7. Maria Cornelia van Dashorst, ged. Nijmegen 6 febr. 165-9.
8. Bat jen ,,)ans" van Dashorst, ged. Nijmegen 16 jan. 1661.
9. Willem llduwart van Dashorst, ged. Nijmegen 17 juni 1662,

vermeld ?A nov. 1669.

Illg. Gerrit (Gerard) van Dashorst Willemszn., vermeld als burger
van Amersfoort sinds 1581, broeder van het St. Lucasgilde aldaar.
Regent van St. Pietersgasthuis te Amersfoort 1622, woonde in de
Utrechtscheutraat, gest. 1642, tr. Willemtgen Everts, samen ver-
meld 7 mei 1 588; zij gest. na 17 juli 1654, dr. van Abraham Everts
en Geertruid Willems van der Burg. Zoon:

IVf. Clemens van Dashorst, burger van Amersfoort, vermeld 28 juli
1627 tot 7 sept. 1659, brouwer in de Kroon aan de Krommestraat,
regent van het burgerweeshuis 1632/34, raad van Amersfoort
1635 t/m. 1642, geërfd onder Leusden, gest. voor 10 jan. 1662,
tr. circa 16I!0 Reyertgen van Snuel, samen vermeld 28 juli 1627
tot 26 juni 1638; zij gest. voor 21 april 1643. Hieruit 2 dochters,
onmondig in 1646:
1. Gerritjer. (Gerarda) van Dashorst, tr. Mr. Jan Gerrit Vol-

wensch, chirurgijn te Veenendaal, samen vermeld 17 juli 1654
en 25 ai'.g. 1665.

2. Willemina van Dashorst, vermeld 7 sept. 1659, tr. Cornelis
Henrixz van Nienhuijse (van Nieuwenhuijse) knopenmaker te
Utrecht, samen vermeld 29 jan. 1662 en 25 aug. 1665.

Deze genealogie is zeker niet volledig; aanvullingen zullen de schrijver
zeer welkom zijn. Zij dankte haar ontstaan aan het onderzoek naar de
kwartieren van Cornelis Johannes de Vriese (zie kwartierstatenboek
pag. 144).

TIENDEN
door

WOUTER SLOB

1 januari 1909 irad de Tiendwet in werking

Het is dus precies een halve eeuw geleden, dat de Tiendwet in werking
trad. Tienden bes:aan niet meer sindsdien en toch kan de genealoog, die
niet tevreden is rr.et het napluizen van doop-, trouw- en begraafboeken,
met die tienden Ie maken krijgen. Vooral hij, die de lotgevallen van
plattelandsgeslachten of heerlijkheden heeft na te gaan. In het notarieel
archief zal hij zeker op tienden en wat daar alzo verband mee houdt
stuiten, redenen waarom ik meen, dat een kort overzicht in ons blad
— dat toch voor.al ook leiding bij het onderzoek wil geven — op zijn
plaats is.

Tienden vormden een last op de eigendom van onroerend goed. Dus
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meestal op land. De eigenaar of degene; die het onroerend goed ge-
bruikte, moest dientengevolge aan een derde een zeker evenredig aan-
deel van de vruchten of andere voortbrengselen (meestal Vioe deel)
uit keren. We kennen dat stelsel reeds uit het Oude Testament, want
de stam der Levieten, welke geen grond in eigendom had, kreeg van de
andere stammen tienden om van te leven. Ook het in ons land geldende
leenstelsel kende de tienden in de Middeleeuwen.

In de oude gebieden, waar het leenstelsel gebloeid heeft — zo men
daarvan kan spreken — is er heel wat in de archieven over tienden te
vinden. Vooral in het Gelderse. Op de Veluwe bedroeg — volgens
Gazenbeek — het aantal tiendplichtige goederen bijna 800. De tiend-
plichtigen konden alleen zijn de Hofhorigen en de Pachters van de
Hertog; steden en adel waren ervan uitgezonderd.

Werd het land bezaaid, dan moest van de oogst ,,grove" tiend betaald
worden ; van huis, stal of schaapskooi was „bloed"- of „smalle" tiend
verschuldigd voor de aldaar gefokte veulens, kalveren en lammeren, voor
varkens en ganzen. Bovendien moest ten behoeve van 's Hertogs keuken
door elk erf een „rookhoen" geleverd worden, onverschillig of men
kippen hield of niet! Van de bijenstallen werd de „tiende" zwerm
opgebracht.

Dat die tienden nog aardig konden oplopen blijkt wel uit het feit, dat
de Gelderse Hertog in 1340 in totaal aan pachten, tienden e.d. ongeveer
12000 ponden inde met daarnaast nog ruim 3700 kippen.

Gazenbeek heeft ook gevonden op een kaart van tiendplichtige lan-
derijen uit 1697, dat de hoge bouwengen in de regel geen tiend betaal-
den. Hij veronderstelde, dat zulks misschien zijn oorzaak vond in het
feit, dat dit de vroegste in cultuur gebrachte gronden waren, oorspron-
kelijk wellicht onderdeel en gemeenschappelijk bezit. Dus-marke-gronden.

* * *
De Franse revolutie schafte de tienden af met als gevolg, dat onze

Staatsregeling van 1798 ook tienden afschafte, doch alleen die, welke
uit het leenstelsel of leenrecht afkomstig waren; zij handhaafde echter
de tienden, welke hun oorsprong hadden uit een wederzijds vrijwillig en
wettig verdrag.

Het „Wetboek Napoleon voor het Koningkrijk Holland" (1807) re-
gelde het tiendrecht en verdeelde de tienden in : „grove tienden" van
granen en zaden, „smalle tienden" van gewassen en moeskruiden, „krij-
tende tienden" van de jongen van allerlei vee (art. 523).

Ik geef de volgende artikelen maar woordelijk weer, want zij geven
duidelijk aan, hoe dat alles in zijn werk diende te gaan.

Art. 524: „De tiendpligtige mag vóór de voldoening van de tienden,
geene vruchten van het veld vervoeren ; hij is dus verpligt den tiend-
heffer aanzegging te doen, dat zijne tiende schoof gereed staat en dat
hij die zal hebben weg te halen.

„De tiendheffer daarvan in gebreke blijvende, doch de tiendplichtige,
ten overstaan van twee zijner buren, of van twee andere neutrale per-
sonen, aanwijzing van de gereed zijnde tienden, laat dezelfde voor den
tiendheffer op het veld staan, en gaat met de inzameling zijner vruchten
voort".

Art. 526: „De tiendheffer is, des begeerende, bevoegd om de tiende,-
die hem opgebragt moeten worden, voor één of meer jaren aan anderen,
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hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand, te verkoopen of te verpachten".
Art. 527 : „Het regt om tiende te heffen wordt verloren :
Ie. Door het verjjaan van het goed ;
2e. Door vrijwillige afstand ;
3e. Door overdregt aan een ander;
4e. Door vermenging der regten van den tiendheffer en de tiendplig-

tige en
5e. door ongebruik gedurende dertig jaren.

* • *

Een Keizerlijk Decreet van 22 jan. 1813 regelt nauwkeurig de afkoop
van tienden, welk decreet door Koning Willem I weer buiten werking
gesteld wordt totdal dit punt in het Burgerlijk Wetboek zal zijn geregeld.
Maar dit laatste duurde nog tot 1838.

In het toen in w;rking tredende Burgerlijk Wetboek vindt men over
de tienden geschreven in artn 787 e.v. waaraan ik alleen ontleen, dat bij
braak of onbebouwd niets verschuldigd is (art. 789) en ook niet wanneer
de vruchten onrijp zijn afgesneden (art. 790). Voorts dat de schuld-
plichtigheid na verlDop van 1 jaar verjaard is (art. 797) hetgeen echter
niet wil zeggen, dat de plicht voor volgende jaren vervallen is.

Deze bepalingen komen we later weer tegen, wanneer de Tiendwet
in werking treedt, maar dan in de praktijk.

De afkoop van tienden werd ook nu mogelijk gesteld en wel op 20
maal de jaarlijkse gemiddelde opbrengst van de laatste 15 jaar onder
aftrek van de 2 beiste en van de 2 slechtste jaren.

Volgens art. 801 gaan de tienden verloren wanneer de schuldplichtige
tevens eigenaar wordt; door onderlinge overeenkomst; door afkoop ;
door verjaring (wanneer de rechthebbende 30 jaar heeft laten verlopen
om van zijn recht ijebruik te maken) en tenslotte door het teniet gaan
van de grond (zoals bij blijvende overstroming, zoals die in Zeeland
veel is voorgekomen).

* * *
Dat de praktijk der tienden op de duur als ,,uit den tijd" gevoeld

werd zal duidelijk ;:ijn, wanneer men nagaat, dat grondeigenaar, pachter
en tiendheffer wel eens drie verschillende personen konden zijn. Tiend-
rechten kon men verpachten of overdoen (= verkopen) maar ook gingen
ze veelal bij erflating over. In dit laatste geval komen we ze dan tegen
in de boedelscheidi:igspaperassen.

Naarmate een stuk land gedeeld werd (bijv. ook al bij erven) werd
ook de tiend gedeeld. Dat kön althans, zodat de opbrengst per jaar in
zulke gevallen op de duur slechts enkele ... centen per jaar bedroeg !
En daarna kwamen later de moeilijkheden, want de tiendheren — zoals
de heffers genoemd werden — namen dikwijls niet de moeite om die
bedragjes in te vorderen.

Voor mij ligt een overzicht van tiendopbrengsten per jaar van een
aantal percelen behorende tot de z.g. Haalderse of Nagelse Tienden
onder Bemmel in dü Betuwe. De daarop voorkomende 94 percelen brach-
ten naar schatting der beëedigde schattingscommissie per jaar in totaal
niet meer op dan f 160.14•/£. Het perceel, dat het meeste per jaar
opbracht aan tienden stond genoteerd voor f21.58. Tal van percelen
brachten niet meer dan 5 of 6 cents op en verschillende in het geheel
niets.
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Op 16 juli 1907 werd een wet afgekondigd, waarbij alle tiendplichtig-
heid vervallen verklaard werd en de vestiging van nieuwe tiendplichtig-
heid verboden. Aan degenen, die bij het in werking treden der wet tot
tiendheffing gerechtigd waren, is toen van rijkswege een schadeloosstel-
ling verleend. Ten einde die schadeloosstelling op de voormalige tiend-
plichtigen te verhalen, heeft het Rijk op de tiendplichtige percelen een
tiendrente gelegd, bedragende jaarlijk 5,55% van het bedrag der schade-
loosstelling gedurende 30 jaren. Ter uitvoering van de wet zijn tiend-
commissiën en schattingscommissiën ingesteld.

Het staat er zo eenvoudig, maar de practijk was eigenlijk vrij inge-
wikkeld, zij het voor notarissen en juristen pracht-kluifjes, letterlijk en
figuurlijk!

Degene, die meende rechten op tienden te kunnen doen gelden, moest
zijn rechten met bewijzen kunnen staven. En die werden uit de stoffige
archieven, maar ook uit brandkasten en van onder de bedsteden gehaald.

Zo moest Mr. Adriaan Slob ten bewijze van zijn rechten (door ver-
erving) op de Haalderse of Nagelse Tiend onder Bemmel niet minder
dan... 14 stukken overleggen, waarvan de oudste dateerde van 8 juni
1699 ! Bij deze acte beleende een zekere Baron W. Hofman van Some-
ren, als leenheer van de Bemmelse Tienden, W. ]. van Broekhuisen met
de Halderse Tiend, voorheen te vereffenen geweest bij L. S. Quaedt
van Wyc Raedt en wel als achterleen van het Duitse Huis te Utrecht.

Die andere stukken moesten aantonen hoe het tiendrecht in bezit van
de aangever was gekomen. En dan te denken, dat Mr. Slob niet de enige
tiendheffer van deze Tienden was !

Wanneer de aangever zijn aangifte gedaan had konden door de tiend-
plichtigen bezwaarschriften worden ingediend en velen maakte daarvan
gebruik. En daarop doelde ik toen ik hiervoren over „moeilijkheden"
sprak. Want die tiendplichtigen dachten, dat zij geen plicht meer hadden
omdat zij in jaren geen tiend betaald hadden.

Bij nader onderzoek bleek dan, dat jarenlang de tiendplichtige percelen
niet met tiendplichtige vruchten bebouwd waren (er was bijv. boomgaard
van gemaakt), zodat onmogelijk tiend geheven had kunnen worden.
Maar — concludeerde de tiendcommissie — deze niet-uitoefening van
het tiendrecht was gedwongen wegens een bepaalde wijze van grond-
gebruiken en dit kan nimmer inhouden, dat het recht verloren zou gaan,
evenmin het bestaan ervan zou uitsluiten.

Meestal moesten de tiendplichtigen dan ook betalen of — beter ge-
zegd — werden zij aangeslagen in de tiendrente en kreeg de voormalige
tiendheffer zijn schadeloosstelling.

* • * *

Wat hebt U als genealoog nu aan deze wetenschap ?
Naar mijn mening kunt U uit zulke stukken om te beginnen familie-

relaties vaststellen omdat ook boedelscheidingen en huwelijkse voorwaar-
den dikwijls opgevoerd werden. Voorts is het van belang wanneer men
een inzicht wenst te krijgen in de op- en neergang van de welstand van
een geslacht. Ook is het mogelijk soms vast te stellen over welke stukken
land iemand het eigendoms- of gebruiksrecht had.

Voor hen, die de genealogie gebruiken om de geschiedenis van een
bepaalde streek meer te stofferen en leven te geven — dus de mensen
op de door hen bewerkte grond te plaatsen — kunnen die procedures
prachtig materiaal leveren.
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VAN ROYEN (Breukelen)
door

Ds. EVERT VAN ALPHEN Azn.

Wanneer wij Nederland's Patriciaat terhand nemen en wel de jaar-
gangen 1924 en 19:53, dan zien wij daarin behandeld het geslacht Van
Royen, eerst komer.de van 's Graveland en dan in 1953 komende van
Breukelerveen; tevens daarmede iets verder komende in het verleden van
het geslacht. In de jaargang 1953 was men echter gekomen op het punt
waar de doop- en trouwboeken van Tienhoven (Utr.) niet verder terug
reikten en was men tenslotte gekomen naar schatting op het jaartal 1690,
als het vermoedelijke jaar van geboorte van Willem Cornelisse (van)
Royen.

Door mijn moeder, Cornelia van Royen, stam ik af van dit geslacht,
vandaar dat mijn belangstelling voor dit geslacht zo niet mèèr, dan toch
voorzeker niet minder is dan voor het geslacht Van Alphen. Ik vroeg
mij af, vanwaar is toch dit geslacht afkomstig. Uit Vlaanderen? Zijn ze
als Réfugiés in ons land gekomen; in 1580 of na opheffing van het edict
van Nantes in 1685? Dan waren ze in 1690 nog niet zo erg lang in ons
vaderland. Dit is echter niet het geval. Het geslacht Van Royen is reeds
meer dan 500 jaren in ons land en wie weet hoeveel langer; doch dit is
tot nu door mij nagegaan.

In de genealogie ,,Booth" in het Rijksarchief te Utrecht lezen we over
de Van Royen's (hier ook genoemd ,,van Roden") a.v.:
Eerst van Roden, broeder van Gijsbert van Roden Eerstsoon, Schout aen

de Oude Rhijn, Ao 1446, met Eerst to Jutphaas vergadering
gemaackt.

Willem van Royer,, to Jutphaas 1434. Gijsbert sijn soon mede aldaer
vergadering gemaackt Ao 1442.

Gijskijn van Roden, Eerstsoon - Schout in Heicop Aa 1431.
Gijsbert van Roden, Hooftman van de Zoudeniers to Harmelen Ao 1421.
Hugo van Royen, wordt Borger 't Utr. 1451.
Gerit Godertsz van Royen, Utr. 1457.
Eerst van Royen, Ambachtsheer en Schout in sijn gerechte op West-

raven Aa 1506.

Ten overvloede 2ij hier vermeld, dat de voornaam ,,Eerst" hetzelfde is
als ,,Ernst" en dat Westraven een buurt is aan de Vaartse Rijn onder
Jutphaas.

Booth geeft wel aantekeningen of aanwijzingen in afkortingen, van-
waar hij dit alles heeft, doch niemand kan dit meer onderscheiden wat hij
met die aantekeningen bedoelt, zowat wij moeten geloven wat hij heeft
neergeschreven. Maar Booth smukt niets op, maakt er geen mooie franjes
aan en heeft slechts aantekeningen gemaakt die mij zeer betrouwbaar
voorkomen. Een ding is echter zeker, dat er in de omgeving van Jutphaas
en vooral in Jutphaas zelf zeer veel Van Royen's voorkwamen.

Dat wat tot hiertoe is vermeld is echter slechts een aanloop om tot dat
te komen waar het om gaat, n.l. het geslacht Van Royen, dat beschreven
staat in Nederland's Patriciaat, jrg. 1924 en 1953.

Dit geslacht Van Royen heeft als centrum Breukelen en dan vertakt
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het zich naar Loenen en Breukelerveen. In Loenen vindt men nu in 1959
vlak voor de kansel de zeer duidelijk beschreven grafsteen van „Marijke
Dirks, weduwe van Willem van Roojen Sa(liger) Ao 1643". En in de
kerk vlak voor de hoofdingang, waar dus ieder over loopt, de grafsteen
van „Jan Cornelisse van Roijen Ao 1643".

Dan volgt hier een stamreeks van de Loenense Van Royen's, doch er
waren er buitendien nog enkele meer.

De Loenense Stamreeks:
Cornelis van Royen, geb. omstreeks 1560.
jan Cornelisz van Royen, gehuwd met Dieuwer Pieters. Hun zoon

Cornelis werd gedoopt te Loenen in 1610.
Jacob Jans van Royen, ged. te Loenen 29 Aug. 1612.

Vader: jan Cornelisz van Royen.
Moeder: Dieuwer Pieters.

Cornelis Jacobs van Royen, ged. te Loenen op 14 Aug. 1639, als zoon
van Jacob Jans van Royen en Aaltje Wiggers.
Dan blijkt uit verschillende kinderen die gedoopt werden, dat
Cornelis Jacobs van Royen vóór 1661 huwde met Marritje Dirks,
doch in 1680 op 16 Febr. huwt te Loenen:

Cornelis Jacobse van Royen, Wedr. van Marritje Dirks, wonende op
Slootdijk (bij Loenen) onder 't Geregt van Croonenburgh en
Martijntje Zwanick, j.d. wonende mede aldaar.

Tot zover komende dacht ik: „Hè, dat kon de vader zijn van Willem
Cornelisse (van) Royen, mijn verst bekende stamvader, die behandeld is
in Ned. Patriciaat. Maar neen hoor ! Geen Willem te vinden. Zelfs vond
ik nog een doop vermeld van een kind van dit echtpaar te Vreeland —
maar gèèn Willem.

Dat was dus niets. Doch dat ik hier met de zelfde clan te doen had,
dat was zeker. Totdat ik in de Protocollen van het Gerecht te Breuke-
lerveen iets vond, waardoor ik ineens verder kwam — ik vond n.l. de
huwelijksvoorwaarden, in het Protocol van notaris van der Horst te Breu-
kelen, van Claas Cornelis Horst en Claasje Cornelis Royen, wonende te
Breukelerveen. Geassisteerd door haar vader Cornelis Claas (van)
Royen, gedateerd 5 April 1723. Vader Cornelis tekende met een merk,
dat ik van hem vond tot 1733. Hier hadden we de vader van Willem
Cornelisz Royen, t.w. Cornelis Claesz Royen. En hierdoor ging ik over
tot de reeds genoemde gerechtsprotocollen van Breukelerveen. En daar
vond ik onder datum van 22 Maart 1671 vermeld: Claes Aelbertsz Royen,
Schepen in het Gerecht van Breukelerveen en dan op 27 Maart 1675
wordt de nalatenschap verkocht van Claes Aelbertsz Royen en Hendrikje
Cornelis, gewezene egteluijden. Ik ontdekte verder dat Cornelis Claasz
van Royen zeer veel land bezat, want steeds wordt hij als nabuur ver-
meld van de verschillende kopers, die in de acten voor komen. Herhaal-
delijk wordt hij gekozen tot Schepen in het Gerecht, t.w. van 1695 tot
1733. Hij schijnt dus wel een gezien man te zijn geweest. Hij wordt in de
stukken steeds Royen genoemd, behalve in een verkoopsacte van Jan van
Put van 1733, waarin hij wordt genoemd Cornelis Claas van Royen.
Zelfs zoon Willem, v.n. tekende in een huurcedulle bij de notaris
van der Horst te Breukelen, als Willem Royen. Ook deze Willem bezat
nog zeer veel land, want op 6 Jan. 1747 worden zijn onroerende goederen
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verkocht en worden de verschillende percelen land genoemd die bij
verkoop opbrachten f 3551,— en daarboven werd door zijn zoon Cornelis
Willems Royen nog opgehouden drie percelen van samen nog eens
ongeveer f3000,—. Dat was in die tijd geen peuleschilletje. Maar ik
was zodoende aardig verder gekomen. Doch ik zou nóg verder komen.
Ik zocht naar een familie Dodands vanwaar en al zoekende kwam ik er
toe om de Leenregisters van het Kasteel Nijenrode te gaan raadplegen,
èn ik vond de Dorlands, doch óók de Van Royen's. Dat waren twee
vliegen in één klap.

Vandaar dat we nu overgaan tot de Leenregisters van het Kasteel
Nijenrode (2 km. van Breukelen). Ik lees daarin over:

Cornelis Claesz van Royen, beleend met een Hofstad aan de oude weg
in Breukeleveenne op 19e maart 1539 en op 25 meij 1539. Met
twee morgen land.

Dan lees ik op blz. 14 van de zgn. Index (de oude) van de Lenen
van het Huis Nijenrode over de zelfde:

„Een Hofstede te Breukelen aande Kerkstraat, te verheergewaden
met een halve Vranckrijcker gouden Schildt Overgedragen op
23 Jan. 1557 aan Cornelia Frederickx huijsvrouw van Tijman
Gecritsz van Veen, door Cornelis Claesz van Royen, welke laatste
het bezat van 25 Meij 1539".

Verder lezen we op blz. 14 van gen. oude Index:
Aen de Brugstraat (Brugsteghe) te Breukelen, een huijsinge ende
Hofstede in Nijerodes Gerecht, te verheergewaden met een Stoppe
goede rode botter.

(Opmerking: een stoop was een inhoudsmaat van 2l/2 liter, er beston-
den in die tijd twee soorten boter, t.w. de witte boter en de rode. De
laatste soort was de beste en de duurste. De witte was de goedkope
soort. Die 2Yi liter boter was meer een gebaar van eigendomserkenning
tegenover de Heer dan dat er enige noemenswaardige profijt voor de
Heer aan vast zat. Het eigenaardige woord verheergewaden is afgeleid
van een gewoonte uit een nog verder verleden, toen men de Heer een
Gewaad moest geven bij overdracht van het Goed aan een ander. Dat
moest dan de nieuweling opbrengen).

Er blijkt nu verder, volgens blz. 52 oude Index, dat genoemd leengoed
werd beleend aan:

Ernst Cornelisz van Royen, 25 Meij 1560.
Cornelis Ernestus van Royen, 25 Febr. 1562 (met ledige hand verkoft

Claes Cornelisz van Royen, door doode van Ernst Cornelisz van
Royen sijn Broeder op de 24e Meij 1651.

Claes Cornelisz van Royen, door doode van sijn Vader.
Cornelis Ernstens van Royen op 25 Meij 1653.

jan Claesz van Royen na doode van Claes sijn Vader op de
16e April 1661.
(Dan staat nog hiernaast aangetekend: Cornelis Ernestus van
Royen, verlugt ten behoeve van Mr. Martin v. d. Meer f 400,—
op de Ie April 1603). En later werd dit goed gesplitst in het
Noordelijk gedeelte en met ledige hand verkoft aan Gerrit Onno
op de 4e Maart 1676, met onze contente een huijsinge staande
aan de Noortsijde v. d. Brugstraat.
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Nog staat vermeld op blz. 14 van de Oude Index:
,,De Heer van Nijenrode als Patroon van de Vicarie van het
St Anna-altaar, slaat uijt aen Adriaen Strick, twee hont leegh
(laag) hoylant, gelegen in de Geregte van Nijenrode, daer oost-
waerts ende suijtwaerts voorn. Strick ende Noortwaerts de Cort-
wijcker uijtbroeck naest geleghen sijn. Te betalen op St Martens-
dagh — 18 Maij 1608. En dan er naast vermeld:
Ernst van Royen, 2 hont hoylant te betalen Maart of in versuij

op 26 April 1626 en dan weer op 16 Febr. 1627.
Claes van Royen, door doode van Adriaen Strick, sijns huijs-

vrouws Grootvader op 6 Julij 1636.
Claes van Royen, transporteert de gen. 2 hont lants aen Peter

Aerts van Wijck op 27 Junij 1652.

Gevolgtrekkende kunnen we nu overgaan tot het opstellen van de
stamreeks van Royen.
A. C/aas van Royen, geb. omstreeks 1475 Breukelen?
B. Cornelis Claesz van Royen, vermeld 25 Meij 1539 Breukeleveen.
C. Ernst Cornelis van Royen, vermeld 26 Meij 1560 Breukelen.
D. Cornelis Ernst van Royen, vermeld 25 Febr. 1562.
E. Claes Cornelis Ernstens van Royen, vermeld 25 Meij 1653.
1. Aelbert (van) Royen.
2. Claes Aelbertz Royen, 22 Maart 1671, Schepen in het Gerecht van

Breukelerveen; hij was gehuwd met: Hendrikje Cornelis.
3. Cornelis Claesz Royen, volgens de Protocollen van het Gerecht van

Breukelerveen Schepen in dit Gerecht van 1695 tot 1733. Wordt
in een verkoopacte van Jan van Put in 1733 van Royen genoemd
en dan nog een keer in 1734 vermeld. Veehouder-Vervener en
grondbezitter.

4. Willem Cornelisse Royen, op 6 Jan. 1747 vindt plaats de verkoop
van zijn onroerende goederen, waaruit blijkt dat ook hij veel land,
bezat. Hij trouwt te Tienhoven 8 Maart 1716 als j.m. van Breu-
kelerveen met Jannetje Gerrits Pos, ged. te Nieuw-Loosdrecht
3 October 1694 als dr. van Gerrit Gijsberts Pos (van Oukerck)
en Gerritje Dirks Sampson. Zij ondertrouwden te Oud-Loos-
drecht op 1 Maart 1716. In Tienhoven wordt Jannetje abusievelijk
de familienaam Post aangemeten, doch dit moet Pos zijn. Ned.
Patriciaat heeft dit abuis gevolgd.

5. Cornelis Willems van Royen, geb. te Breukelerveen; trouwt met
Geertje Aardtse, j.d. van Tienhoven op 6 Jan. 1745.

6. Aardt (Arie) van Royen, geb. te Breukelerveen en ged. 10 Oct. 1745
te Tienhoven als zn. van Cornelis Willemse van Royen en Geertje
Aardtse. Hij overleed te 's Graveland op 25 Maart 1819; huwde
te 's Graveland 30-6-1776 met Nies je Reimerink, ged. 30 Maart
1750 als dr. van Hermannus Reimerink (bij zijn huwelijk op 5
mei 1743, komende van Amsterdam) en Jannetje van der Horst.
Zij (Niesje) overleed te 's Graveland op 26 April 1825. Arie van
Royen was van beroep Veenman en daarboven van 1782—1795
Schout van 's Graveland; Maire 1806; Burgemeester in 1812. Ik
bezit van hem een silhouet afbeelding als Schout, gefotografeerd
van het origineel.
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7. Cornelis van Royen, ged. 15 Mei 1785 te 's Graveland als zoon van
Aardt van Royen en Niesje Reimerink. Hij overleed te Kortenhoef
's nachts om 2 uur op 17 Sept. 1833 als wonende te 's Graveland.
Volgens Ned. Patriciaat, jrg. 1953, was hij van beroep Griffier
van Politie. In Ned. Patriciaat wordt zijn overlijdensdatum niet
vermeld. Hij huwde 26-5-1805 te 's Graveland met Maria Frede-
rika Grootgoed, ged. te Amsterdam op 15 Maart 1778 (Luthers)
als dr. van Jan Barend Grootgoed en Johanna Catharina Wilhel-
mina Wechter. Dit echtpaar kwam uit Duitsland en huwde te
Amsterdam op 21 April 1775. Jan Barend Grootgoed, 34 jaar en
komende van Brummenziek en zijn bruid kwam van Neuwied.

In Ned. Patriciaat, jrg! 1953, blz. 228 van Royen, begint de
uitwerking van dit geslacht met de 5e generatie, en wel met Jan
Barend van Royen. Het is dus nu wel duidelijk vanwaar de beide
voornamen „Jan Barend" geërfd zijn, t.w. van het Duitse geslacht
Grootgoed of ook wel Grotegoed. Maria Frederika Grootgoed
overleed te Nederhorst den Berg op 2 Dec. 185-7 als wed. van
Cornelis van Royen, aangegeven door haar zoon Cornelis van
Royen, Broodbakker te Nederhorst den Berg. Ook dit laatste
vermeldt Ned. Patriciaat niet.

8. Willem van Royen, wordt nog vermeld in Ned. Patriciaat, jrg. 1924,
geb. te 's Graveland op 4 Febr. 1812 als zoon van Cornelis van
Royen en Maria Frederika Grootgoed. Hij overleed te Nederhorst
den Berg op 25 Febr. 1877. Bij zijn huwelijk staat vermeld dat hij
van Apeldoorn kwam en dat de Gouverneur van Gelderland geen
bezwaar had vanwege de militaire dienst. Dit klinkt niet vreemd,
als we weten dat Ned. Patriciaat 1953 vermeldt dat Cornelis van
Royen en Frederika Grootgoed zijn Ouders in 1830 te Lent bij
Nijmegen vertoefden. Ik heb dit terplaatse nagegaan en dit klopte.
Hij huwde te Nederhorst den Berg volgens huw.acte no 5 op
2 Nov. 1833 met Maria Post, ged. te Ameijde 17-9-1807 als doch-
ter van Anthonie Cornelisz Post (ged. te Benschop) en Lena Jo-
hannes Hagen f ged. te Oud-Loosdrecht). Maria Post overleed te
Nederhorst den Berg op 1 Februari 1868.

9. Anthonie van Royen, geb. te Nederhorst den Berg op 4 Mrt. 1844;
overleed aan longontsteking te Weesp op 2 Aug. 1882. Huwt
8 Sept. 1871 te Maartensdijk als zoon van Willem van Royen en
Maria Post, met Evertje Cornelisse van Woudenberg. Bij zijn
huwelijk wordt zijn beroep vermeld als Jeneverstoker en hij kwam
van Utrecht.

10. Cornelia van Royen, geb. te Maartensdijk (Utr.) 28 Augustus 1868
als dr. van Anthonie van Royen en Evertje van Woudenberg.
Zij overleed 14 Dec. 1916 in het Diaconessenhuis aan de Neuweg
te Hilversum en werd te Bussum begraven. Zij huwde te Weesp
op 24 Augustus 1893 met Anthonie van Alphen Az„ geb. te
Zuilen 6 Juni 1869 als zoon van Anthonie van Alphen en Helena
de Kloet. Uit dit huwelijk van Anth. van Alphen en Cornelia van
Royen slechts één zoon in leven, n.l.:

11. Ds. Evert van Alphen, geb. te Bussum 5 April 1903. In 1959 met
verlof in Nederland. Laatstelijk van 1954—1958 President of the
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Ambon Mission of Seventh-day Adventists (Afd. Molukken,
Indonesië).

Alles nog eens overwegende kan ik het niet nalaten nog het volgende
te berde te brengen,' dat ik vond in het „Repertorium Stichtse Leen-
protocollen, Landsheerlijk tijdvak" van Dr. A. joh. Maris, blz. 150;
Over een huisinge en hofstede te Jutphaas, in 1608 genaamd Eversteijn,
a.v. :

Ernst van Roeden na opdracht, door Evert Damas.
johan van Roeden, na opdracht door Ernst van Roeden 9-12-1486.
dezelfde 3-3-1498

9-2-1518
„ 10-7-1525

9-7-1529
Claes van Royen, na doode sijns Vaders Johan van Royen, 23-4-1547.
Dierick Claesz van Royen, na doode sijns Vaders 14-2-1556.

Zou de naam van Royen dus afgeleid zijn van van Roden ? Het zou
kunnen. Zegt men soms niet „zo vlug als een looien deur" En spreekt
men ook vaak niet platweg van „rooie" in plaats van „rode". Roye ligt
echter in Nrd. Frankrijk maar Rode ligt in Drente.

Toevalligheid of niet, doch ik hel over naar de gedachte, dat ofschoon
de door mij behandelde familie van Royen zijn afkomst vindt in Breuke-
len en van daaruit uitzwermde naar Loenen en Breukelerveen, het voor-
zeker niet uitgesloten geacht mag worden, dat het geslacht van Royen
gevonden te Breukelen, Breukelerveen en Loenen, uiteindelijk afkomstig
is uit Jutphaas. Dit mede om het feit dat zowel in Jutphaas als ook in
Breukelen de niet zo algemeen gebezigde voornaam Eerst of Ernst wordt
gebruikt door beide takken van gen. Van Royen's; en ook de naam Claas
en Cornelis, bij beiden voorkomt.

Zo concluderende zouden alle Van Royen's in de omgeving van Jut-
phaas en die welke nu nog veel voorkomen in het Utrechtse Piassen-
gebied tot één groep behoren, daaraan toevoegende dat de van Royens
in de omgeving van Jutphaas vaak Rooms Katholiek zijn en de Van
Royens van Breukelen en omgeving nagenoeg allen Protestant zijn. En
nu rest mij nog één vraag — hoe komt men in Ned. Patriciaat aan het
Van Royens Wapen met de drie Kepers ? In Genealogie Booth no. 983
staat als zegel van Van Roden, een molenijzer dat het gehele schild be-
slaat. En Rietstap toont als het Blazoen Van Roden (of Van Royen)
Prov. Utrecht a.v.: I — In Zilver een rood Molenijzer ; II — In Zilver
een rode Dwarsbalk ; III — In Goud een rode Leeuw; en in IV — In
Zilver een rode Keper. Dus wel een voorkeur voor het rode. Zo begon
ik dus wel in de titel met Van Royen doch eindigde met:

Utrecht, 5 april 1959 VAN RODEN.

*) In Vlaardingen, doch ook in Groningen, komt de naam Van Royen voor, dus
niet zover van Roden.
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VAN ROYEN-POS
Breukelerveen Oud-Loosdrecht

Door mijn moeder Cornelia van Royen, stam ik af van Willem Cor-
nelissen van Royen (mijn oudst bekende stamvader van moederszijde),
zie Ned. Patriciaat, jrg. 1924 en 1953; welke gehuwd was volgens het
Ned. Patriciaat v.n. met Jannigje Gerritse Post, j.d. van Oud-Loosdrecht.
Deze voormoeder van de Van Royens heet echter van familienaam geen
Post, doch „Pos". Ik had er steeds een vermoeden van, daar in die tijd
in de Loosdrechten practisch geen Posten voorkomen en ging dus tot
een nauwkeuriger onderzoek over. Het is niet zo zeer een fout van de
opsteller van de genealogie Van Royen in Ned. Patriciaat, doch een
goede onderzoeker beziet een zaak zo mogelijk aan meer kanten; en dit
is het verzuim van genoemde opsteller — hij heeft slechts Tienhovens
Trouwboeken nagezien en niet die van Oud-Loosdrecht, waar toch de
toenmalige bruid vandaan kwam. Het ligt toch eigenlijk voor de hand.
Men heeft te gauw gezegd of gedacht „klaar!".

Hier volgen de gegevens:
I. Willem Cornelisse Royen, j.m. van Breukelerveen; tr. met jannetje

Gerritse Post, j.d. van de Oude Loosdrecht, 8e van Lentemaand 1716.
(Dit is volgens het Trouwboek van de Geref. Kerk van Tienhoven).

Ia. Willem Cornelisz Roy, j.m. op Breukelerveen met jannetje Gerrits
Pos, j.d. alhier; met attestatie naar Tienhoven. 1 Maart 1716.
(Dit is volgens het Trouwboek van Oud-Loosdrecht).

Hier volgt dan de stamreeks van de oudst bekende stammoeder van de
van Royens en dus tevens die van mij van moederszijde :
A. jannetje Gerrits Pos, ged. 3 Oct. 1694 te Nieuw-Loosdrecht; Vader

Gerrit Gijsberts Pos, woont in Oukerck. Moeder Geertje Dirks
(Sampson).

B. Gerrit Gijsberts Pos, ged. 10 Maart 1669 te Oud-Loosdrecht, als zn.
van Gijsbert Jacobs Pos en Fijtien Gerrits (ged. 27 Meij 1640 O.L.
als dr. van Gerrit jans) gehuwd met Gerritje Dirks Sampson, beijden
van Oude Loosdrecht, 10-2-1692. Gerritje was de dr. van Dirk Joos-
ten Sampson komende van Nieuwkop bij zijn huwelijk op 12 Aug.
1668.

C. Gijsbert Jacobs Pos, tr. 22-5-1668 als j.m. met Fijttien Gerrits, beijde
van Oukerck (Oud-Loosdr.). Gijsbert moet zijn geboren vóór 1637
doch de doopboeken van O.L. strekken zover niet terug. Wel wordt
er een jongere broer van hem gedoopt op 31 Juli 1639 t.w. Gerrit,
waarvan de Vader jaop Elberts Pos, Moeder Geert Gerrits.
Dan trouwt er 19 Jan. 1648 Jacob Barent jaop Posse met Aeltje
Gerrits. Zo komen we tot D. en E.

D. Jaop Elberts Pos, gehuwd met Gerrit Gerrits vóór 1637, ged. om-
streeks 1610.

E. Elbert jaop Pos, ged. omstreeks 1585.
F. Jaop Pos, ged. omstreeks 1560.

De naam Pos is reeds zeer oud. Er komt een getuige voor van die
naam in een rechtszaak van 1550, n.l. een Jacob Posse van Oud Loos-
drecht. In het jaar 1464 wordt door Bisschop David van Burgondie ver-
heven tot Vicaris de ,,discrete" Jacob Peter Posschensone, Priester van
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de Vicarie van O.L. Vrouwe te Loenen a/d. Vecht. Loosdrecht is een
tijdlang vandaar kerkelijk bediend geworden. Ook bestaat er nog een
zegel Anno 20 Juli 1294 van Hendrik Pose Deken van Oud Munster te
Utr., zoon van Dodolf Posch, burger van Utrecht p.m. 1230.

Herman Posch Rodolfs, Schepen van Utrecht 1227 en 1231.
Pos en Oud hebben dus zo u ziet beiden drie letters.

Aangezien ik viermaal van de
Loosdrechtse „Possen" afstam, zo
is het van mij wel te verwachten,
dat ik daar iets over te vertellen
heb. In de eerste plaats een kleine
verbetering in het artikel „Van
Royen" in het Ned. Patriciaat,
jrg. 1924 en 1953, waar „Pos",
Post wordt genoemd. Dit laatste
deed de Kerkschrijver van Tien-
hoven. Aan de gegevens die ik
hierbij toevoeg, kunt U dit zien.
Men noemde te Tienhoven in de
Trouwboeken Jannetje Gerritse
Pos - Jannetje Gerritse Post. Ze
voegden er dus iets aan toe — dat
was tenminste nog iets. De Loos-
drechters waren inhaliger, want
zij noemden haar bruidegom, Wil-
lem Cornelis van Royen - Wil-
lem Cornelisse Roy. Wat het ge-
slacht Pos betreft, of ze afstam-
men van Jacob Peter Posschen-
sone, 1464, priester van de Vica-
rie van O.L. Vrouwe te Loenen
aan de Vecht; wie weet? Het is
in de tijden zéér goed mogelijk.
Te bewijzen zal het wel niet zijn.
Indien het zo is, dan zou ik ook
van die ,,discrete" Vicaris afstam-

Utrecht, mei 1959.
men.

v. A.
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Formulieren van het Familieboek
In de vorige mededeling betreffende de formulieren van het Familie-

boek werd medegedeeld, dat de stamboom formulieren in bewerking wa-
ren. Inmiddels zijn de nummers F 7, F 8, F 9 en F 10 ontvangen, zodat
thans alle formulieren verkrijgbaar zijn.

Voor degenen, die hun genealogische gegevens op overzichtelijke wijze
wensen te verwerken, zijn de formulieren bijzonder aan te bevelen. Zij
hebben het eenheidsformaat A-4 (210 x 297 mm); de nummers F 4, F 7,
F 8 en F 10 zijn uitvouwbaar. Ben proefzending van één exemplaar van
elk der hieronder vermelde 13 soorten formulieren kan worden aange-
vraagd bij het Secretariaat, Postbus 976 te Amsterdam, onder gelijktijdige
betaling van de kosten (incl. porto en verpakking) ad ƒ2,75 op giro-
rekening 5-47064 ten name van de Penningmeester der N.G.V. te Noord-
wijk aan Zee.

De formulieren, die in het Familieboek gebruikt kunnen worden, zijn:

F 1. Handleiding, per stuk ƒ0,20;
F 2. Wapenformulier, als omschreven in Gens Nostra van november 1958, pag. 246,

per stuk ƒ0,20, bij afname van 50—100 exemplaren ƒ0,16 per stuk, bij afname
van 100 of meer exemplaren ƒ0,14 per stuk;

F 3. Wapenkwartierstaat, als omschreven in Gens Nostra van november 1958, pag.
246, per stuk ƒ 0,20, premie voor afname van grote aantallen als bij F 2;

F 4. 32-kwartierenstaat, per stuk ƒ 0,20; bij afname van 50 of meer exemplaren voor
ƒ0,16 per stuk;

F 4a. 16-kwartierenstaat, per stuk ƒ0,15, bij afname van 50—100 exemplaren voor
ƒ0,13 per stuk, bij afname van 100 of meer ex. voor ƒ0,12 per stuk;

F 5. 16-kwartierenstaat, per stuk ƒ0,15, premie voor afname van grotere aantallen
als bij F 4a.

F 6. Gezinsstaat, aan twee zijden bedrukt, per stuk ƒ 0,20, premie voor afname van
grotere aantallen als bij F 2;

F 7. Stamboom, 3-bladig, per stuk ƒ 0,25;
F 8. Stamboom, 4-bladig, per stuk f 0,30;
F 9. Hulpstamboom, 1-bladig, per stuk ƒ0,15;
F 10. Hulpstamboom, 2-bladig, per stuk ƒ 0,20;
F 11. Plakboekstaat, per stuk ƒ0,10, bij afname van 50—100 ex. ƒ0,09 per stuk, bij

afname van 100 of meer ex. ƒ 0,08 per stuk;
F 12. Registerstaat, per stuk ƒ0,15 premie voor afname van grotere aantallen als bij

F 4a.

Andere bestellingen dan de hierboven genoemde proefzending dienen
eveneens geadresseerd te worden aan het Secretariaat, doch hiervan dient
de betaling niet eerder te geschieden dan na ontvangst van de nota.

Met veel genoegen vermelden wij het huwelijk, gesloten in de
Sint Bavo te Haarlem op 30 mei 1.1. van onze geachte 2e Penning-
meester en Hoofd van de Contactdienst der Ned. Gen. Vereniging,

de heer
CONSTANTINUS ROODENBURG

met mejuffrouw
WILLEMINA HENDERIKA VAN DER LAAN

Onze wel zeer hartelijke gelukwensen. W. R.
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BOEKBESPREKING

Dr. Titia ]. Geest. Vier historische opstellen. Arie Lamme en zijn
nageslacht; Een Dordtse schildersfamilie; George Sand en Frédéric
Chopin; Adam Mickiewicz; ingeleid door een opstel gewijd aan Bene-
detto Croce. Assen 1959. Uitgave van van Gorcum en Comp. N.V.,
geb. f3,50.

Alvorens over te gaan tot de publicatie van haar vier historische opstellen, laat de
schrijfster ons een blik slaan in leven en werken van de beroemde Italiaanse historio-
graaf en criticus Bencdetto Croce, voor wie zij een grote verering blijkt te hebben. Zij
beschrijft dan de familie van de portretschilder Lamme te Dordrecht, om door het
huwelijk van een der dochters met de bekende Hollandse portretschilder Arij Scheler
te Parijs te komen tot een beschrijving van het Parijse leven in het midden der 19e
eeuw, met George Sand, Graaf Z. Krasinski en Chopin als belangrijk middelpunt. Door
het lezen van deze opstellen komt men tot het begrip van de grote tijd, waarin haar
sujetten geleefd hebben.

Wij zullen dit boekje in veler handen willen zien, bevelen het, door zijn fraaie
uitgave, als geschenk aan.

Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en om-
streken, 1959.

Dit door de Vereniging „Oud-Leiden" uitgegeven boekje is een getrouwe bezoeker,
die wij ieder jaar opnieuw op onze schrijftafel vinden en ons, laten wij zeggen als
oud-Leidenaar, bizonder welkom is.

Na de verslagen der verschillende commissies, de korte kroniek van Leiden en
Omstreken en de necrologie van de voor Leiden bekende persoonlijkheden, geeft Mr.
ƒ. Belonje een beschrijvende Lijst van Commandeurs van de Duitse Orde te Leiden;
B. N. Levetland laat ons een blik slaan in het leven van de eerste dagen der hervor-
ming te Leiden, met „Cornelis Jansz", de laatste pastoor van de O.L. Vrouwekerk
(1544—1572).

Hierna volgt een met veel illustraties verluchte verhandeling over Windvanen in
Leiden en Omstreken, van de hand van de heren Bicker Caarten en Pelinck.

Mr. D. Koning schrijft over het geboortejaar, de moeder en de woning van Lucas
van Leyden.

Dr. E. Pelinck behandelt de Heilige Grafkapel van het Jerusalemshofje te Leiden,
waarbij ik moge opmerken, dat inderdaad aan de rechterzijde van de ingang van het
hofje een alleenstaand huis zich bevond, groter dan de andere huisjes, met een fraaie
trapgevel; .dit huis moet ± 1910 zijn afgebroken. Er bevond zich langs de gevel een
grote wingerd van witte druiven, waarvan telkenjare door de tuinman van het hof de
trossen druiven geplukt werden, die buitengewoon goed van smaak waren en door
ondergetekende, als kleinzoon van een der inwonenden, niet werden versmaad.

Interessant is de beschrijving van het buitengoed Rhijnhof en diens verschillende
verbouwingen door Ir. Meischke, terwijl de bespiegeling van de oude tijd over Rhijnhof
door mej. F. A. Ie Poole volkomen door ondergetekende eveneens is beleefd.

Het was weer goed deze oude vriend te ontmoeten en te zien, dat het hem goed gaat.

K. J. Ritzema van Ikema. Ommelander Geslachten. Het nageslacht
van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'. 2e
druk, Baflo 1958.

Het is een verheugend verschijnsel dat een zo omvangrijk werk tot een tweede druk
kon komen, en het moet voor de samensteller wel een grote voldoening zijn in Gro-
ningerland zoveel belangstelling te hebben opgewekt om tot deze uitgave te kunnen
komen. Dit deel is aanmerkelijk uitgebreid en uitgegroeid tot ruim 900 blz., waarin
bijna iedere groninger wel iets van zijn gading zal kunnen vinden. Wij wensen de
ijverige onderzoeker geluk met deze uitgave en met zijn verder werk op het moeilijke
pad der genealogie.

Amsterdam, mei 1959. W. D. H. Rosier.

147



TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.) Tijdschriften kunnen Da
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam, l le Jrg. No. 4, april 1959: F. / . Dubiez: De ontdekkingsreis van
Henri Hudson (met vele fraaie reproducties van oude gravures); Dr. L. Jansen. Het
spaanse huis (dat niet spaans is) te Amsterdam; N. W. Makel. Waar steenblokken
scheppingen worden, de stadsbeeldhouwer Hildo Krop; Dr. L. Jansen. De tweede
Hortusbrug; C. van Heesch. De derde Hortusbrug; D. M. Vennik. Vernieuwing van
de kleinste ophaalbrug van Amsterdam; J. H. Kruizinga. Nieuws uit de oude „Meer";
De nieuwe keersluis bij Zeeburg.

De bcabantse leeuw, Jrg. 8. No. 4, april 1959: Past. H. Hens. Naamlijst van Stu-
denten; G. f. Rehm. De bredase apothekers; H. B. M. Essink. Een bossche slagersstam-
reeks; E. J. M. W. van Opzeeland. Is Jan van Amstel verwant aan „De" Gijsbrecht?
Boekbespreking; Genealogische sprokkélingen; Vragen.

Met gansen Tcou, 9e Jrg. No. 4, april 1959: Dr. H. Th. Heijman. Berna uit Lucerna;
A. van Engelen. De dijkdoorbraak te Nieuwkuijk in 1880; A. J. L. van Bokhoven.
Enkele bezitters van de Camp genaamd het Eijgen te Bokhoven; B. W. van Schijndel.
Het geslacht van Grevenbroeck.

Johanniter Orde in Nederland, 10e Jrg. No. 39, april 1959: Mededelingen van het
Kapittel; De Rechtsridder mantel; Verslag van de Johanniter bijeenkomst te Londen,
5 jan. 1959; Damesafdeling; Dienende Broeders; Historische notitie; Personalia.

De Limburgse Leeuw, 7e Jrg. No. 3, jan.-febr. 1959: Dr. ƒ. Belonje. Schoendelen;
Edm. M. A. H. Delhougne. Midden-Limburgse Kwartierstaten; Janssens.

Het Personeel Statuut, 10e Jrg. No. 4, april 1959 : Officiële mededeling nr. 23
(richtlijnen voor naamsverandering); Informele huwelijken in woelige tijden; Wijziging
van de wet op het Nederlanderschap.

De Nederlandsche Leeuw, LXXVIe Jrg. No. 4, april 1959: A. H. Drijlhout van
Hooff. De naaste verwanten van de architect Pieter Post; O. Schutte. Belkmeer; l. E.
Ponk Cz. Van der Paddevoort Pronk; Korte mededeling; Inhoud van buitenlandse
boeken en tijdschriften; Boekbespreking; Vragen en antwoorden; Bijblad: vervolg
genealogie Dijkshoorn, door D. van Baaien.

De Stichtsche Heraut, 6e Jrg. No. 2, april 1959: M. C. Sigal. Verslag van de lezing
van Prof. dr. W. Th. Coolhaas over ,,De Maarschalken van Napoleon en hun ver-
wanten"; Mr. W. Eldering-N'iemeijer. De Plompetorengracht en haar bewoners van
1552 tot ± 1800. Westzijde no. 18.

De Middelaar-L'Intermédiaire, déc. 1958, 13e Jrg. No. 78bis. La pierre de Jean de
Vervy a Bourdon; Les Bourgeois de Bruxelles; Liste des Patronymes contenus dans
les nos. 73 a 78bis, de l'Intermédiaire des Généalogistes, (Année 1958, pp. 1 a 566).

Idem. Ao. XIV, 2/1959, No. 80: Eric Hamoir. Amédée et Gustave Hamoir, pion-
niers de l'industrie sucrière dans Ie Nord; Paul de Zultere. Variations graphiques d'un
nom de familie curieux: Suffrongelle; Une source négligée: la littérature franc-magon-
nique; Les Van der Ghoten, maïtres tapissiers a Anvers et a Madrid; A propos de
la familie de Vaddere: qui a epousé Elisabeth Boxhoren; Les Muiier de Lille, bourgeois
de Courtrai.

Der Archivar, XII Jrg. Heft 1, Marz 1959: F. Geisthardt. Die Besoldung der Ar-
chivare beim Bund und in den Landern; Fr. Schunder. Feuchtigkeitsmessung in Ar-
chiven; R. Jenny. Das Staatsarchiv Graubünden; Deutsche Geschichtsquellen im
Staatsarchiv Sao Paulo; Europas grösztes Musikarchiv (Madrid).

Blaffer des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 22. Jrg. No. 1, 1959:
H. Malthaner. Die Verbreitung des Geschlechtes der Maldaner; Der Name der Mal-
donalpe und die Varianten des Familiennamens Maldaner; Chr. Dorst. Der Förster
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Sebastian Pezold zu Steinbach, ein Opfer territorialer Irrungen; G. Nebingec. Das
Totenbuch 1599—1700 der Dompfarrei Pau.

Familie und Volk, 8. Jrg. Heft 2, Marz-April 1959: S. Stöszinger. Die Radau. Her-
kunft und Verbreitung eines Familiennamens; ƒ. Zachau.. Der Schöppenmeister Chris-
toph Zachau in Königsberg/Pr. A. Berg. Zur Frage der Gemahlinnen der alteren
Grafen von Spiegelberg; Dr. G. Deggau. Deutsche Einwanderung in Südafrika vor
100 Jahren.

Der Grafschatter, Folge 75, April 1959: Willy Friedrich. 348 Torfstichberechtigte
in Welsen und Umgebung, 1937 wurde das „Finholter Venn" enteignet; G. Kip. Der
Ostergang von Emsbüren; Dr. E. Sandsou. Das Stadtarchiv in Nordhorn; Paul Lemke.
Sünden an der deutschen Heimat im Osten.

Mitteilungen des Herold, 9. Jrg. 1957: Namenweiser bearbeitet von Stadtamtmann a.
D. Friedrich Schneider. Das Verzeichnis ist alphabetisch-lexikographisch.

Zeitschrift für Niedersachsischer Familienkunde, 34. Jrg. Heft 2, Marz 1959: H. Kel-
linghusen. Hamburgische Ehezerter; K. E. Schultze. Kirchauf-Nachlese; K. E. Schultze.
Zur Crivitzer Ratslinie; Ernst Ritter. Stammfolgen innerhalb der Meddenb. Dörfer
Brenz, Blievensdorf und Stolpe; bijgevoegd: Inhaltsverzeichnis und Namenweiser 33.
Jahrgang; 1958.

Ostfriesland, 1959—1: H. Wiemann. Goethe und Reil; Joh. Stracke. Das Pestbuch
eines Emder Arztes; Kleine Ostfriesland-Chronik; Aus der drei friesischen Landen.
(Het blad verschijnt thans in een fraaie, van gekleurde stadsgezichten voorziene,
omslag).

Quellen und Foschungen. Gerrit Scherz. Die Familie Beninga von der Beningaborg.

Praktische Forschungshilfe, 25. Jrg. Band 2, Heft 1, Marz 1959: Zwischen Erlebnis
und Überlieferung; Beitrage zur Namenkunde; Gelegenheitsfunde; Quellenwerken;
Antiquariat; Büchertausch.

The Genealogist' Magazine, Vol. 13. No. 1, March 1959: Sir Gyles Isham and
Margaret Toynbee. Ann Isham and her three husbands; G. Andrews Moriarty, F.S.A.
Elizabeth, wife of Adam de Newmarch; Cregoe D. P. Nicholson, F.S.A. Some early
emigrants to America.

La France Généalogique, No. 3, mai 1959: Jean Lartigaul. Les origines des Molières
seigneurs de Labastidette; ƒ. Durand de Saint-Front. Families subsistantes de Com-
pagnons de Guillaume Ie Conquérant; Questions; Réponses; Bibliographie; Rappels:
Chronique mondaine; Nouvelles diverses.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Redaktor Harald Gram; Bind XVII. Hefte 1: Oslo
1959: N. Parelius. En slektskrets omkring Mageroy; Ulrich Stang. Hvem var Christine
Schmidt; Fr. L'Orange Serenssen. Slekten Sorenssen fra Finsland; Harald Holck.
Kaptein H. H. Holck og hustru; ƒ. Aasum. Mere om Schelven-slekten; Eyo Dahl.
Slektene Hielm OQ Gammel.

Adler, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Wien, Janner/April 1959, XIX Band,
1/2 Heft: Inhoudsopgave, Register op XVIII Band 1958; Österreichische Ahnenlisten:
11. Risak; Genealogie Ratmansdorf zu Weyer, Halbenrain und Klöch; Rud. von Bartsch.
Solgast Dyhrn. Der Grabstein der Elisabeth Volland, geb. Lyher; E. v. Rajakovics.
Die Winkler von Hainfeld.

Your Ancestors, editor Harry F. Johnston. Vol. 12. No. 4, Oct.-Dec. 1958: John
Farnham; Johnstons of Pequa; Wilcox; Pennsylvania Stewarts; Dibble Family; Beards-
ley Family; Wilson; Queries.

Amsterdam, mei 1959. W. D. H. Rosier.
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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 Hoofdredacteur 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.

„Der Adler", XIX Band 1—2 Heft, zegt:
„Auskunft ist Freundlichkeit - Dank ist Plicht."

CXXXI. SANDERS.
Wie kan mij gegevens verstrekken over: Geysebert Sanders? Hij was op 2 april

1769 doopgetuige in de Nieuwe Kerk (Herv.) te Amsterdam bij de doop van Suzanna
Elizabeth Sanders, dr. van Christiaan Sanders en Margaretha Voorthuys (van Zwolle).

Dr. Maria J. E. SANDERS, Rijnstraat 23, Heemstede.
<

De heer /. Enzlin, Statenlaan 47, Rotterdam, verzamelt lakafdrukken van familie-
wapens en houdt zich voor toezending aanbevolen. Porto zal gaarne vergoed worden.

CXXXII. KRIJNEN.
Gaarne zou ik alle mogelijke gegevens ontvangen over het geslacht: Kvijnen of

Crijnen of Quirijns. Bijzonder gaat mijn directe belangstelling uit naar: Aerjen Kvijnen,
Den Hoorn, eiland Texel, die geleefd moet hebben omstreeks 1650. Vanzelfsprekend
naar zijn voorgeslacht.

Verder: Pieter Fulpsz. Kvijnen, Den Hoorn-Texel, gehuwd met Aavjen fans, daar
in de kopie v. h. trouwboek van den Hoorn wel de datum: 15 april (ondertr. 31 mrt.)
maar geen jaartal vermeld schijnt te zijn. Het kan omstreeks 1735 zijn geweest.

Waar werd Dirk Jansz. Kvijnen gedoopt, hij overleed, 82 jaar, op Texel 5 okt. 1858?
Zijn 5 broers zijn alle geboren te Den Hoorn, Texel. Hiervan waren er 3 ouder en
2, jonger. Hij werd niet gedoopt, althans ingeschreven, op Texel; den Helder ook niet.
De familie was Gereformeerd.

Waar werden de overlijdensakten van Jan Pietecsz. Kvijnen en van zijn vrouw Jantje
Wulms ingeschreven ? Er is veel kans dat zij verdronken zijn, de hele familie was
nagenoeg zeevarend.

W. P. KRIJNEN, Schweringkade 50, Loosduinen.

CXXXIII. FUHR, VEUR.
I. Conradus Fuhv und Agnes Meije lassen in Eijgelshoven, Prov. Limburg, taufen:

a) .11.8.1754 Leonavdus,
b) 26.6.1757 Leonavdus,
c) 27.7.1759 Jacobus,
d) 12.7.1761 Petrus (f Richterich b. Aachen 25.3.1819),
e) 24.8.1764 Jeannes.

Wo und wann wurden die Eltern getraut (Agne Meije, ^ Eygelshoven
24.9.1722, f daselbst 30.8.1789)?

Trau- bzw. Sterbedaten von Leonavdus (2), Jacobus und Joannes gesucht.
Weitere Nachkommen bekannt?

II. Am 20.6.1812 starb in Schaesberg, Prov. Limburg, Gevavdus Veuv, 52 Jahre alt
(* urn 1760). Als Eltern werden Geravd (wohl Convadus) und Agnes Meije
angegeben. Er heiratete in Eijgelshoven am 21.11.1786 mit Anna Catharina
Meens (Meentz) (f Schaesberg 25.5.1825, 63 Jahre alt).

Wo und wann wurden Gevavdus Veuv und Anna Cathavina Meens geboren
und wer ihre Eltern ?

III. Aus der Ehe Vouv/Meens gingen folgende Kinder hervor:
a) Maria Gevtvudis, getauft Schaesberg 7.6.1787,
b) Joannes Leonavdus, getauft Schaesberg 21.2.1789,
c) Joannes Joseph, getauft Schaesberg 16.7.1792.
Verbleib von Maria Gefrudis und Joannes Joseph gesucht.
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IV. Joannes Leonardus Fuhr heiratet in Eijgelshoven am 1.7.1784 mit Maria Heek.
Wo un wann sind die Eheleute geboren (getauft) und wo und wann sind sie

verstorben ?
Wie heiBen deren Nachkommen (Name(n) und Daten)?
Ist der Ehemann eventuell Sohn der Eheleute Fuhr/Meije und in Eijgelshoven

am 24.8.1764 getauft?
V. Wo und wann heirateten die Eheleuten Johann Joseph Fuhren (Faoren) (* Eij-

gelshoven 17.12.1821) und Theresia Jungen (Lemiers 18.11.1819), denen in
Tilleur/Belgien am 22.5.1845 und 20.5.1847 die Kinder Anna Maria und Johann
Wilhelm geboren wurden (Tilleur/Belgien oder Epen, Prov. Limburg?)?

VI. Maria Catharina Zimmermans (* Kerkrade 13.12.1842) heiratete nach dem Tode
(3.6.1867) ihres Ehemannes Johann Leonard Fuhren (* Eijgelshoven 22.2.1834)
in II. Ehe mit Roosten.

Wo und wann wurde die II. Ehe geschlossen und wo und wann starben die
Eheleute Roosten/Zimmermans (Kerkrade?)?

VII. Verbleib der Kinder Anna Certrudis Vooren (* Eijgelshoven 21.4.1824) und
Anna Catharina Vooren (* Eijgelshoven 21.5.1826) gesucht. Eltern waren
Andreas Vooren (Vour, Fuhr) und Maria Margaretha Roch.

VIII. Wer sind die Eltern des am 16.6.1788 in Schaesberg geborenen Leonardus Voo-
ren? Er war mit Anna Catharina Honings (* Gangelt 4.12.1817) verheiratet.
Als Eltern kamen eventuell Petrus Fuhr/Anna Gertrudis Westenberger infrage.

Wo und wann ist die Ehe Vooren/Honings geschlossen worden? Als deren
Kinder sind bekannt:
a) Wilhelmus Reinerus, * Gangelterheide 2.3.1845,
b) Willem Hubert * Nieuwenhagen 19.1.1853.

Weitere Nachkommen und deren Lebensdaten gesucht.
IX. Ist Johann Leonard Fuhren (Vouren) (* Eijgelshoven 22.2.1834) in Eijgelshoven

oder Umgebung um 1855—59 mit Anna Maria Fauken (* Vorscheid 27.5.1831)
getraut worden? In Aachen oder Umgebung kann die EheschlieBung nicht ge-
funden werden.

X. Petrus Reumkens (Römkens) heiratete in Heerlen, Prov. Limburg am 20.1.1743
mit Elisabeth Pelsers.

Wann und wo sind die Eheleute geboren und verstorben ?
Namen und weitere Daten ihrer Eltern und Voreltern.

XI. In Heerlen wird am 4.6.1758 Joannes van Horenbeek mit Anna Barbara Hanssen
getraut.

Wann und wo sind die Eheleute geboren und verstorben?
Namen und weitere Daten ihrer Eltern und Voreltern.

XII. Am 24.9.1722 lassen in Eijgelshoven die Eheleute Leonard Meije und Catharina
Speel eine Tochter Agnes taufen.

Wann und wo sind die Eheleute geboren und verstorben?
Namen und weitere Daten ihrer Eltern und Voreltern gesucht.

HEINZ VOOREN (21a) Bottrop/Westf. An der Berufsschule 21.

CXXXIV. VAN DOORN—VAN ROODENBURG.
Catharina van Roodenburg, d. v. Ds. Abrahamus van Roodenburg, predikant te

Zegveld, tr. 10-4-1672 te Zegveld met Cornelis Amersfoort van Gorkum. Catharina
was 7-4 1667 aangenomen lidmaat. Daarna niets meer 10-4-1709 in protocol Zegveld.

Ds. Johannes van Roodenburg (zoon van Abraham) deelvoogd over Abraham en
Willem van Doorn, kinderen van Catharina van Roodenburg, geprocreëert bij Willem
van Doorn.

Wegens inval Fransen en inundatie is Zegveld 1673—1675 ontruimd, geen doop- of
huw. register bijgehouden. Meeste bewoners gevlucht naar Holland. 2e huwelijk Ca-
tharina met Willem van Doorn waarschijnlijk in Holland, kindergeboorten eveneens
(Nieuwkoop of verder).

Inlichtingen gevraagd: 2e huwelijk Catharina met Willem van Doorn; geboorte van
hun kinderen; wie was deze Willem van Doorn; wanneer en waar Cornelis Amersfoort
gestorven.

Z. VAN DOORN, Emmalaan 13, Utrecht.

CXXXV.
a. PERQUIN, WOLFS.

Op 8-12-1686 huwden te Alphen (N.-B.): Steven Peters Perquin en Catharina
Adriaens Wolfs. Waar en wanneer werden zij geboren? Wie interesseert zich voor
deze geslachten ?
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b. VAN DEN BOSCH, VAN DER DONK.
Op 17-10-1779 werd R.K. te Geffen (N.-B.) gedoopt: Joanna, dochter van Christi-
aen van den Bosch en Catharina (Mechgel ?) van der Donk. Waar en wanneer
huwden de ouders en werden zij geboren? Wie interesseert zich voor deze geslachten?

c. VAN BERCHEM (VAN BERGEN), VAN DEN ELSEN
Op 27-6-1750 huwden te Oss: Willem Claassen van Bergen (waar en wanneer
geboren?) en Petronella van den Eisen (geb. Oss, 10-7-1728 uit Dirk van den Etsen
en Joanna van Heumen). Waar en wanneer werd de bruidegom geboren? En de
ouders van de bruid? Wie interesseert zich voor deze geslachten?

d. VAN LOOSBROEK, alias HENNEBERG.
Tussen 1700 en 1714 lieten Michaël Gerardi van Loosbroek, alias Henneberg en
Joanna N. te Macharen (N.-B.) een achttal kinderen R.K. dopen. Waar en wanneer
werd hun zoon Jacobus gedoopt? Hij huwde te Oss 23-5-1751 met Maria van Gruns-
ven (wie kent haar voorgeslacht?). Waar huwde hun zoon Geert (geb. Macharen
18-11-1755) met Elisabeth de Poot?

Wat betekent de toevoeging „alias Henneberg'"! Wie kent de genealogie van -het
geslacht Henneberg?

e. DE POOT, ADAMS.
Op 3-12-1757 werd te Oss gedoopt Elisabeth (Dirrisl) als dochter van Jacobus
Geert (de Poot) en Dorothea Adams. Waar en wanneer huwden de ouders en
werden zij geboren. Wie interesseert zich voor deze geslachten?

f. VAN ROOY, SANDERS, VAN ROVAERT, VAN DER AA.
a. Op 6-4-1799 werd te Tongelre (gem. Eindhoven) geboren:' Willem, zoon van

Antonie van Rooy (geb. Tongelre uit Dirk van Rooy en Maria Brans) en
Wilhelmina Sanders (geb. St. Oedenrode) uit Willem Sanders en Elisabeth
Couwenberg. Waar en wanneer huwden ouders en grootouders? Waar is deze
Willem van Rooy (na 1838) overleden?

b. Op 25-7-1688 huwden te Hilvarenbeek: Joannes van Rooy (geb. H'beek 19-2-
1668) en Joanna Wouters van Rovaert. Wie kent bijzonderheden over echtpaar
en voorgeslacht?

c. Op 8-11-1736 werd te Schijndel R.K. gedoopt: Wouterina, dochter van Embertus
van Rooy en Anna Maria van der Aa. Waar. en wanneer huwden de ouders en
werden zij geboren?

Wie interesseert zich voor deze geslachten?

g. DRIESSEN, BOONEN.
Op 4-7-1752 huwden te Hamont (Belg. Limb.): Wilhelmus Driessen (geb. Hamont
28-10-1720 uit Andries Aerts en Joanna Cuppens, gehuwd Hamont 19-1-1710) en
Wilhelmina Boonen (waar geboren en wanneer?). Bij deze acte staat aangetekend:
,,in de vierde graad van bloedverwantschap en in de tweede graad van aanver-
wantschap'. Wie kent het voorgeslacht van beide chtgenoten?

h. JANSSEN, BALTHUSSEN.
Op 4-4-1778 wrd R.K. te Eist (Overbetuwe) gedoopt: Jasperina (later Josina of
Jesje genaamd) als dochter van Reynerus Jansen en Hendryna Balthussen. Waar en
wanneer huwden de ouders? Wie interesseert zich voor deze geslachten?

F. BUIJS, Hengelose Esstraat 72, Hengelo (O.).

CXXXVI. WOLTERS.
Mijn stamboom gaat terug tot Gerhardus Wolters, geboren te Elten (voorm. Duits-

land) op 16-5-1638.
Kan iemand mij inlichten omtrent de ouders enz. en uit welke plaats deze afkomstig

kunnen zijn?
J. C. WOLTERS, Klimopstraat 83, Den Haag.
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ANTWOORDEN

CLX. VAN DER ELST c. (Zie Gens Nostra, jrg. 14, nr. 3, maart 1959).
Ifsbrant van der Eist, ged. Delft 6-3-1642, overl. Delft 16-9-1716, zoon van: Adciaan

van der Eist van beroep Mr. kuiper, overl. Delft 18-12-1618, gehuwd te Delft 24-10-
1638 met Crijntje (Quirina) van Noortwijck, begraven te Delft in de Nieuwe Kerk
9-2-1658.

Adriaan van der Eist was de zoon van Teunis Maertensz. van der Eist en Adriana
Adriaansdr.

Crijntje van Noortwijck was de dochter van IJsbrant van Noortivijck en Aagje
facobse.

Aleida Vlaardingerwout, ged. Delft 25-12-1650, begr. Delft 18-5-1691, dochter van
Willem facobsz. Vlaardingerwout ged. Delft 15-11-1620, begr. Delft 6-10-1690, geh.
te Delft 5-9-1643 met Margaretha d'Acquet ged. Delft 21-4-1618. Willem Jac. Vlaar-
dingerwout was de zoon van facob Vlaardingerwout, geb. Delft 1580, van beroep
schrijnwerker en olieslager, overl. Delft 22-9-1649; en Athalia van Spanbrouck, overl.
Delft 4-4-1639. Zij was dochter van Olof Dircksz. van Spanbrouck en Neeltje Joppen.

facob Vlaardingerwout was de zoon van Willem Jacobsz. Vlaardingerwout, geb.
plm. 1558, begr. Delft 14-5-1620 in de Oude Kerk. Hij was van beroep molenaar.

Margaretha d'Acquet was de dochter van Salomon d'Acquet, ged. Delft 15-3-1576,
overl. Delft 12-9-1624, gehuwd te Delft 10-2-1602, met Susanna Baelde, ged. Stade
a. d. Elbe 30-1-1582, overl. Delft 4-5-1618.

Salomon d'Acquet was de zoon van Joris d'Acquet, geb. Yperen 1547, overl.' Delft
13-8-1630, gehuwd in 1572 met fannetje van Hozenbeek, geb. 1550, overl. 1592.

Susanna Baelde was de dochter van Michiel Baelde, geb. Yperen 1549, overl. Delft
30-12-1630, gehuwd te Yperen 19-6-1575, met Isabella Boulengies, overl. Delft
1-12-1636.

Mej. I. VAN DEN BOSCH, Boerhavelaan 22, Leiden.

CLXVIII d:
Cornelis Dirks Sonnevelt en Metje Hendrix van Galen huwden Vlaardingen 6-5-1770

(ondertrouw 19-4). Metje werd gedoopt te Vlaardingen, 1-1-1740 als dochter van
Hendrik van Galen (f Vld. juli 1793) en Lijsbeth de Bruijn (ged.Vld. 3-4-1717 als
dochter van Ary de Bruijn en Annetje Heymens Brederveld). Het paar van Galen-
de Bruin ondertrouwden 25-4-1739 te Vlaardingen. Het paar de Bruijn-Brederveld on-
dertrouwde 21-4-1714 te Vlaardingen (mededelingen van G. Bordewijk te Vlaardingen).

Betreffende dezelfde vraag ontving ik van mr. f. van Galen Last, Utrecht een zelfde
antwoord. Hij geeft echter als doopdatum van Lijsbeth de Bruyn: 29-1-1719 (vermoe-
delijk is dit juist); haar overlijden viel in oktober 1776 te Vlaardingen.

Nu blijft nog de vraag naar het voorgeslacht van Hendrik Dirks van Galen, die
25-4-1739 met Lijsbeth de Bruijn huwde

CLXVIII e:
Gerrit Michiels Hooreweg en Pleuntje Keet huwden Cappelle a. d. IJssel op 21-4-

1760; de bruid werd geboren te Hillegersberg 24-9-1730 (wanneer overleed zij te
Overschie?). De bruidegom overleed Overschie 18-1-1786 en werd aldaar geboren
27-5-1731 als zoon van Michiel Hooreweg (* Overschie 24-9-1673, f. Overschie
22-12-̂ 1759) en Grietje van Es (* Streefkerk 3-8-1698, t Overschie 3-6-1739). Deze
oudersMiuwden Overschie 15-4-1729. Michiel was toen weduwnaar. Hij was de zoon
van Gerrit Horeweg (* Overschie 1645, f Overschie 1716) en Rus je van der Sweth
(•?• 22-12-1652, f 26-1-1728), welk paar te Overschie huwde op 13-12-1671. Gerrit was
de zoon van Cornelis Gerrits (zich noemende Horeweg) en Annetje Simons Horeweg,
welk paar op 24-3-1641 te Overschie in het huwelijk trad. Met dit laatste gegeven is
het verband gelegd met het artikel over Hoornweg (Sibbe 1943).

Ik dank deze uitvoerige gegevens aan de heer W. van Krimpen, Dfelft.
F. BUIJS, Hengelo.
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CORRECTIES:

pag. 87: van der Eist voor van den Eist:
pag. 88: onderste regel: Huimers vervalt;
pag. 89: bovenste regel: 1753 voor 1793.

Met veel genoegen delen wij de geboorte mede, op 15 april 1959
te Delft van

KARIN JOANNA JACOBA MARIA.

dochter van de heer en mevrouw Zaat-Rietveld

en op 6 mei 1959 te Rhenen, van

• " • • " • " FRANK MARTIN,

zoon van de heer en mevrouw Jalink-Looijen.

Onze wel zeer hartelijke gelukwensen. W. R.

154




