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DORDRECHT

De Genealogische Dag voert ons dit jaar naar Dordrecht, zo al niet naar

datum der stadsrechten dan toch wel naar tijd van ontstaan én naar betekenis

in de Middeleeuwen ongetwijfeld de eerste stad van Holland. De stichting

in 1018 door graaf Dirk III moge dan legendair zijn, de Merwedestad kan

uit vroeger en later eeuwen meer dan genoeg historische herinneringen bij

ons oproepen.

Het Middeleeuwse stapelrecht dat het economische, de eerste vrije Staten-

vergadering van 1572 die het politieke en de Nationale Synode van 1618—'19

die het godsdienstige leven van ons vaderland voor lange perioden richting

gaf.

En wie denkt er bij Dordrecht in de 17e eeuw niet direct aan Johan de

Witt? Het pensionarisschap van deze stad werd voor hem (zoals eerder ook

voor Jacob Cats) de springplank tot het hoogste ambt van de Republiek: dat

van raadpensionaris van Holland. En welk riviergezicht is in de schilder-

kunst van onze Gouden Eeuw zó beroemd geworden als dat van Dordrecht?

Juist nu er ten aanzien van het centrum van de Merwedestad belangrijke

saneringen op het punt staan uitgevoerd te worden, heeft het zeker zin een

bezoek aan deze stad te brengen. Met dank aan de schrijvers, die bereid

waren op zo korte termijn kopij in te zenden, biedt de Redactie U hierbij een

aantal bijdragen aan betreffende deze unieke stad.
v.E
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DE KONINCK
door

MATTHEUS ONDERWATER Mattheuszoon

Wapen: doorsneden

1. boven in goud een zwarte bij;
2. onder in groen een zilveren stappend paard, over de door-

snijdingslijn een zwarte gekanteelde dwarsbalk.

Het hierondervolgende handschrift is nu eigendom van de heer N. Ph.
Onderwater, arts te Oosterbeek, en is sinds het ontstaan steeds in het bezit
van de familie geweest. Bij vergelijking met enige handschriften van dezelfde
hand (Onderwater, Kloeck, Hooft, van Melisdijck) blijkt dat de opsteller
begonnen is na 2 april 1693 en vóór 28 febr. 1698; aanvankelijk bevatte het
geen enkele datum, die zijn pas later met dezelfde hand bijgeschreven. De
laatste is van 4 febr. 1717; latere bijschrijvingen vertonen een ander hand-
schrift. Het blijkt dat het is gemaakt door een der kinderen uit het huwelijk
Onderwater-Kloeck en wel door de onder Vb-6 voorkomende Mattheus
Onderwater Mattheuszoon, geboren 24 juli 1655, gestorven 19 maart 1717.
Het oorspronkelijke bevat geen nummeringen; door mij zijn die bijgevoegd.

Omtrent de gen. II valt op te merken dat de grafschriften bewaard bleven;
de wapens niet. Dat van Lijsbeth van Westerloo is:

Doorsneden:
J. in zilver een rode linkerschuinbalk beladen met 3 gouden

zwijnskoppen;
2. in rood 3 gouden zwijnskoppen; in een vrijkwartier van zilver

een gekanteelde en tegengekanteelde blauwe dwarsbalk
(Piggen).

Hij komt voor in de Inventare Hansischer Atchive, XVIten Jahrhunderts,
Band I, p. 117: op 31 dec. 1558 schrijft Dordrecht aan de stad Keulen voor
zijn burger Gijsbert Johannis Coninck vanwege, een beslaglegging op verzoek
van Joh. Fycker te Keulen wegens eéri vordering.

Marcus. Sententien van Alba p. 244: 29 Mei 1572 Chargez que comme
ung Jehan Ghijsbrechtsz Coninck auroit par charge et commission du Prince
d'Oranges emprins, de surprendre les Villes de Dordrecht et de la Briele, se
sauroit a eest effect (suyvait aulcune .lettres de credence que Ie dite Prince
envoyait audit Ghijsbrecht Jansz Coninck son Pere) trouve en la ville de
Dordrecht; etc. De zoon Jehan werd deswege levend verbrand. Daar het ms.
hem niet noemt, moet de herinnering aan dat feit in 1700 reeds vervaagd
zijn.

Of generatie III identiek is met Boudewijn de Coningh die 10.000 kanons-
kogels moest leveren .aan Holland kan ik niet beslissen (de Raa en ten Bas,
Het Staatsche:leger.11.177. Resol. Holland 23.7.1599).

Ir. G. L. MEESTERS
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HANDSCHRIFT

I. Joan de Koninck, zoon:

II. Ghijsbert Jansz. de Koninck, konninck van de Cloveniers Schutterij bin-
nen Dordreght en dijckgraaf van de Alblasserwaart, trout Lijsbeth Bou-
dewijnsz van Westerloo. Hij nat obiit 22 xber 1582, sij nat
obiit 25 xber 1567. Leggen beijde begraaven tot Dordt op het vrouwen
koor, met de naam ende wapens daar op gehouwen.
Kinderen: ;

1. Boudewijn, volgt lila;
2. Elisabeth, volgt Illb;
3. Theuntien, volgt IIIc.

lila. Boudewijn Gijsb. de Koninck Ao 1600 Raad en 1604 Schepen tot
Dordt, Hoogdijk heemraad van Alblasserwaart, trout Dirckje Jansz.
Potterloo. Hij obiit 7 Janu. 1611, sij obiit 9 Julij 1628, tot Dordt begra-
ven op het Vrouwen Coor ter groote Kerck in sijn vaders graft.
Kinderen:
1. Maria, volgt IVa;
2. Jannetie, volgt IVb.

IVa. Marija Baudew. de Coninck, van Dordt, trout den 17 April 1605 Jan
Matth. Onderwater van Delft, heeft een lijnbaan tot Rotterdam. Hij nat.
19 Jaurij 1581, obiit 9 7ber 1625, sij obiit 12 Julij 1639 (anders 21
April 1639).
Kinderen:
1. Baudewijn, volgt Va; :

2. Pieter Onderwater Jansz, nat. 6 Julij 1608, obiit celebs 17 8ber 1610;
3. Dirckjen Onderwater Jansz, nat. 15 Juli 1610, obiit innupta 22 Julij

1611;
4. Mattheus, volgt Vb;
5. Joan, volgt Vc; -
6. Jacob Onderwater Jansz, trout Elisabeth van de Graaf v. Rotterdam.

Hij nat. 24 Feb. 1618, obiit 11 Meij 1670, sij obiit 11 October 1693
Breda,, geen kinder.

Va. Baudewijn Onderwater Janz, Raad 1648 en 1653 Schepen tot Dordt,
trout 1637 in Meij Marija van de Graaf van Rotterdam. Hij nat. tot
Rotterdam 10 Julij 1607, obiit 18 Junij 1671. Zoon:

Vla. Mr. Hendrick Onderwater Baudew., Heere van Puttershoek 167. . en
Papendreght 1697, Ao 1669 schepen en oudraad in Dordt, trout 14 Meij
1669 Johanna Hallingh Janz., hij nat. 15 Octob. 1642, obiit 30 Apri'
1705, sij nat. 16 Aug. 1646.
Kinderen:
1. Marija Onderwater, obiit infans;
2. Margareta, volgt Vila; "
3. Mr. Baudewijn Onderwater, in den achte 1705, Heere van Papen-

dreght, penningmeester van Alblasserwaart, trout 14 Febr. 1702
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Sussanna Everwijn; Hij natus 23 Januarij 1673, sij nat. 14 Novemb.
1673;

4. Mr. Joan Onderwater, heer van Puttershoek 1705, natus 9 Meij 1676
obiit celebs 10 Febr. 1712;

5. Marija Onderwater, trout 2 April 1716 Mr Samuel Everswijn, broe-
der van Sussanna bovengenoemd, oudraad en schepen tot Dordt
17. . . . etc, etc, etc. Sij nat. 21 April 1678;

6. Johanna Onderwater, sij natus 12 Aug. 1680;
7. Hendrick, jong doot.

Vila. Margareta Onderwater Hendk., trout 21 Julij 1695 Mr. Mattijs Berck,
Here van Goodschalkört, baron van Spilkenswaard, schepen en raad
Dordt, &, &, dijkgraaf van Mijnshereland en Moerkensw., hoogdijk-
heemraad van Alblasserwaart, griffier van graaflijkhz.mund in Holland,
&, &. Hij nat. 15 xber 1665, sij nat. Junij 1671.
Kinderen:
1. Margareta Berck Mattz.;
2. Pompejus Berck;
3. Cornelia Berck.

Vb. Mattheus Onderwater Janz., tot Dordt gebooren, regend in almoesen
camer te Utr(e)gt 1655, 1656, trout 1649 den 23 Novemb. Anna Cloeck
Pietz. tot Amsterdam. Hij nat. 28 8ber 1613, obiit 17/27 xber 1665
Uijtregt, sij nat. 11/21 April 1626, obiit 13/23 April 1686 Utregt.
Kinderen:

1. Marija Onderwater Matth., nat. 12 Febr. 1650, obiit tot Dort in-
nupta 11 Junij 1686, tot Uijtregt begraven;

2. Pieter, volgt VIb;
3. Joan Onderwater, nat. 8 Meij 1652 Amsterdam, obiit celebs 18

xber 1708, legt tot Delft begraven int graf van Jan Apersz Melis(s)-
dijk in de Oude Kerck;

4. Johanna Onderwater, nat. in Uijtregt 5/15 Junij 1653, obiit innupta
11/21 Junij 1676;

5.. Margareta Onderwater, nat. Uijt. 10/20 Junij 1654, obiit innupta
- . 20/30 7ber 1666;
6. Mattheus Onderwater, regent Batholemeij Gasthuis 1703, noodhulp

in de Aalmoeseniers Camer (meij?) opgemelt gasth. Uijtregt 1710,
- .1711;

' 7. Mr. Cornelis Onderwater, Advocaat, nat. 5/15 7ber 1656, obiit
celebz Amsterdam 19 Januarij 1680 en daar begraven int graf van
grootvader Cloeck;

8. Cornelia Onderwater, nat. 7 Januarij 1658/26 xber 1657;
9. Anna Onderwater, nat. als vooren, obiit innupta 12/22 Junij 1659;

10. Hendrick Onderwater Matt., nat. 21 9ber 1660, obiit infans 13/23
Junij 1661.

VIb. Pieter Onderwater, Brouwer tot Dord, in den achte tot Dordregt Ao
1707, oud raad en schepen 1712, Thesaurier 1711, 1712, trout 1681
den 23 September (1) Marija van den Brandeler, 5 kinderen; trout 1690
den 3 December (2) Arendina Kuijp Albtz, 1 kind. Hij nat. 22 April
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1651, obiit 22 April 1728; 1 vrou obiit 16 Maart 1689, 2 vrou nat. 4
xbêr 1659, obiit 2 Julij 1702.
Kinderen:
1. Anna Margareta Onderwater Piet., natus 2 Januarij 1683, obiit in-

nupta 4 Febr. 1717;
2. Margareta Onderwater, natus 6 Meij 1685 en obiit 30 9ber 1686,

obiit innupta;
3. Marija Onderwater;
4. Mattheus Onderwater, ao 1712 raad ofte mans van den Hovven

Vierschaer van Zuijd Holland. Dord, in den achte tot Dordregt 16
Maart 1715, schepen waterregt 1716, Borgem. 1738, gecommitteerde
raad ter Admiralitijd 1745;

5. Francois Onderwater, natus 25 Febr. 1689 en obiit celebs 23 Maart
1689;

6. Cornelis Onderwater, nat. 22 8ber 1691, obiit celebs 17 Meij 1696.

Vc. Joan Onderwater Janz., trout 3 Julij ao 1646 Agneta van Wouw, van
s'Gravenhage. Hij nat. 11 8ber 1615, obiit Hage 23 7ber 1655, sij obiit
utsupra 9 Meij 1677.
Kinderen:
1. Marija Onderwater Janz, obiit innupta 26 Julij 1677;
2. Agneta van Wouw, trout 1684 Maart Mr. Everhard Denijn, 6 Meij

1682 secretaris van den Hove Provinciael v. Hollant. Sij obiit 17
xber 1684, geen kinder.

IVb. Jannetie Bouwd. de Coninck, trout Abram Hendz. van Slingelandt.
Kinderen:
1. Boudewijn van Slingeland Abz., obiit celebs;
2. Marija, volgt Vd;
3. Hendrik van Slingeland, obiit celebs;
4. Dirckje van Slingeland, volgt Ve.

Vd. Marija van Siingelandt Abr., trout Govert van der Cemp Corns., sij
nat. 12 Feb. 1648.
Zoon:
1. Abram van der Cemp, vaandrager onder een Companie te voet, obiit

celebs.

Ve. Dirckje van Slingeland Abrz., trout 1. Johannes de Ras, 2. Arend van
Swol, geen kinderen. Sij nat. . . ., obiit Julij 1705.
Kinderen:
1. Johannis, volgt VIc;
2. Margrita, volgt VId.

VIc. Johannis de Ras Jansz., trout Jannetje van de Wercke, waaruit:
1. Marija de Ras Jansd.;
2. Johannes de Ras.

VId. Margrita de Ras Jansz, trout Jan Gerritz., mr. kuijper, zoon:
1. Johannes Jansz.
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Illb. Elisabeth Gijsb. de Koninck, trout Seger van Voorn, van Gendt. Hij
obiit 22 Feb. 1590, sij nat. 26 Feb. 1556, obiit 9 Janu. 1590.
Kinderen:
1. Ghijsbert van Voorn Segerz., obiit celebs 3 Julij 1591 aen de pest,

legt tot Amsterdam int graf van Jan Claesz Cloeck.
2. Abram van Voorn Segersz., obiit celebs 24 Junij 1591 aen de pest,

legt tot Amsterdam int graf van Jan Claesz Cloeck.

IIIc. Theuntien Ghijsb. Coninck andersgenaamt Theuntjen Piggen, trout
1574 den 12 October Jan Claasz. Cloeck. Hij nat. 1551, obiit 13 Julij
1616, sij obeiit 28 9ber 1597.

Zie Elias, De Vroedschap van Amsterdam I 398. Zij ontleent haar alias
aan haar grootmoeder Anthonie Cornelisdr Piggen, gest. na 31-8-1569,
tr. 1 vóór 5-3-1516 Bouden Wolfaerts (van Westerloo) uit Antwerpen,
gest. vóór 5-4-1529, tr. 2 circa 1534 Gheryt Cornelisz Huybrechts te
Breda. Anthonie is dochter van Cornelis Goderts Piggen, gest. vóór
14-8-1501 bij Yda.
Ook de onder n genoemde Lijsbeth Boudewijnsz van Westerloo komt
voor als „Lijsbeth Piggen" terwijl haar broeder als naam voert Mr.
Boudewijn Wolfaert alias van de Waerde.

Kinderen Kloeck-de Koninck:
1. Margareta, volgt IVc;
2. Elisabeth, volgt IVd;
3. Jan Jansz. Cloeck, vaart van Rotterdam 1598, op Ambon doot ge-

bleven doort laten afrollen van grote stend (?), nat. Rotterdam 27
Maart 1578, obiit 24 xber 1598 celebs;

4. Marija Jansz. Cloeck, volgt IVc;
5. Anna Jansz. Cloeck, volgt IVd;
6. Ghijsbert, volgt IVe;
7. Mr. Pieter, volgt IVf;
8. Trijn Jansz. Kloeck, nat. 24 Januarij 1587, obiit 21 7ber 1601, oud

14 j , aen de pest;
9. Jacob, volgt FVg; o

10. Claes, volgt IVh;
11. Floris Jansz. Cloeck, de 1ste, nat. 22 Junij 1590, obeiit jong 21

Aug. 1590; legt begraven in bestevaders graft in Nieu Kerk;
12. Floris Jans. Cloeck, de 2de, nat. 20 Januarij 1592, obiit 28 April

1592, leght begraven als boven in bestevaders Cloek graf;
13. Teuntie Jansz Cloeck, nat. 8 Febru. 1594, obiit 17 April 1599;
14. Floris Jansz. Cloeck, de 3de, nat. 23 Julij 1595, obiit 21 7ber 1601,

pest;
15 1 dogter doot ter werelt, natus en obiit op 21 9ber 1597.

(Wordt vervolgd).
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DE DORDTSE KLAPPERS
door • . ' • ' •

Mr Drs. J. J. BEYERMAN, ' "'"'
a r c h i v a r i s v a n D o r d r e c h t •••-"'• > ' ''

Nog altijd wordt het grootste contingent archiefbezoekers, althans te
Dordrecht, geleverd door de genalogen en ook de binnenkomende corres-
pondentie is voor een groot deel van hen afkomstig.

Voor een vruchtdragend onderzoek, zowel door als ten dienste van hen,
zijn goede en liefst ook nog talrijke klappers nodig: ik bedoel.hiermede, dat
men liever weinige, maar betrouwbare, dan vele, doch onbetrouwbare klap-
pers kan hebben.

Toen ik, nu weldra dertig jaren geleden, archivaris der oude Merwede-
stad werd, was er op het gebied der fichering wel een en ander gebeurd,
maar nog niet zo heel veel. Thans kan ik met een gepast gevoel van trots
zeggen, dat het Dordtse archief, al valt er op dit gebied altijd nog veel te
doen, toch tot de op dit gebied best geoutilleerde archieven behoort. Om te
beginnen zijn practisch alle retroacta van de B.S. geklapperd en wel de dopen
in fiches-, huwelijken en de overlijdens (begravingen) in boekvorm. Het zijn
voornamelijk Gereformeerde (Hervormde) dopen: de andere kerkgenoot-
schappen (Walen, Luthersen, Katholieken, Oud-Katholieken, Engelsen en
Schotten) zijn te Dordrecht nooit zeer groot geweest. De doopfiches der Her-
vormden, zijn in twee „systemen" verdeeld: het eerste omvat de jaren 1572
tot en met 1703, het tweede de jaren 1704 tot en met 1811. De kinderen
van één echtpaar staan, in chronologische volgorde, bij elkaar: op het eerste
doopfiche staat, indien die althans te achterhalen was, de ondertrouw- (even-
tueel ook de huwelijks)datum der ouders: men kan dus direct zien, of de
ouders van een of meer kinderen al dan niet te Dordrecht zijn ondertrouwd
(ev. gehuwd). Staat de ondertrouw te Dordrecht wel genoteerd, zonder dat
het huwelijk is voltrokken maar is in die plaats wel aangegeven, waar het
huwelijk is voltrokken (veelal is die plaats in de omtrek) dan is ook die
plaatsnaam genoteerd. <>4< .

Op geheel andere basis zijn de huwelijken geklapperd. Op elk trouwboek
bestaat een klapper in boekvorm, waarin behalve de namen van de bruiden
en die der bruidegoms ook die van allé andere in de inschrijving genoemde
personen o.a. die van de wederzijdse ouders, uiteraard voorzover die ge-
noemd worden of uit de na(a)men afgeleid kunnen worden, opgenomen.
Bovendien zijn, voorzover zulks mogelijk bleek, de namen van de ouders,
van wie later kinderen te Dordrecht zijn gedoopt (geboren) onderstreept,
zodat men enerzijds in de doopfiches kan vinden, of een bepaald echtpaar,
dat te Dordrecht is ondertrouwd of gehuwd, in die plaats kinderen heeft
laten dopen en anderzijds in de klappers op de huwelijken ook, of de ouders
van (een) bepaald(e) te Dordrecht gedoopt(e) (geboren) kind(eren) te Dord-
recht (of, als dit gevonden kan worden, elders) gehuwd zijn.

Over de begraafboeken en hun klappers valt niet veel te vertellen: ook
hier behoort bij elk boek een klapper.
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Gezicht op de voorgevel van het Dordtse Stadhuis en een gedeelte der Groenmarkt uit de Grotekerksbuurt, circa 1770.
(Cliché Gemeentearchief Dordrecht). (Tekening in kleuren door P. C. Lafergue).



Een groot gedeelte van de in vroeger tijd vrij schaarse gegevens, die be-
trekking hebben op de bevolking, is eveneens geklapperd. Ik noem hier de
burgerboeken, de registers van ingekomen en uitgaande attestaties der Ger.
gemeente en, in de 19e eeuw, de „Liste civique" uit 1811, een voorlopig
bevolkingsregister uit 1826, dat alleen de namen van de hoofden van ge-
zinnen en de z.g. „alleenlopende" personen bevat, en de voorlopige volkstel-
lingsregisters van 1830 en 1840.

Verder zijn klappers vervaardigd op een aantal delen uit de Oude Rech-
terlijke Archieven, in de eerste plaats de oudste, uit de tweede helft der 16e
en de eerste jaren der 17e eeuw, terwijl voorts een bescheiden, maar uiter-
mate nuttig gebleken begin is gemaakt met het indiceren der ruim 1700 delen
oude notariële archieven. In tegenstelling met wat op vele andere archieven
veelal gebeurt, is men te Dordrecht met het indiceren der oude notariële
archieven begonnen met de oudste (en dus interessantste), zodat na enige
tientallen jaren gezegd kan worden, dat de •notariële protokollen, die akten
uit de eerste helft der 17e eeuw bevatten, van klappers zijn voorzien: ook
hier behoort bij elk protokol een klapper: deze kan dus, indien het van een
notaris afkomstig is, die niet veel te doen had en/of van wiens protocol niet
veel bewaard is gebleven, heel dun zijn, terwijl er ook klappers zijn, die,
omdat zij voor één band te dik zouden worden, in twee banden gebonden
zijn.

Het is misschien wel aardig hier de wijze waarop en de tijd, waarin met
het indiceren der oude notariële archieven te Dordrecht is begonnen, te
vertellen en hoe uit deze oorspronkelijke „surculus" een, zij het ook een nog
kleine, „arbor" is gegroeid.

Kort nadat ik, voor drie dagen per week en op een maandelijks salaris
van ƒ 172,80 (waarvan men overigens in 1934 meer kon doen dan met het
tienvoudige van dit bedrag heden ten dage!) tot archivaris der oude Merwe-
stad was benoemd, kwam een werkeloos kandidaat-notaris (ook in deze
„branche" was het in die tijd armoe-troef), maar die zich van andere kan-
didaat-notarissen, althans in mijn oog, gunstig onderscheidde, omdat hij oud
schrift kon lezen, bij mij met de vraag, of ik soms, desnoods onbetaald, werk
voor hem had. Nu, om betaling moest men toen bij het gemeentebestuur van
Dordrecht niet aankomen, althans niet voor het archief en zo nam ik deze
ongelukkige, uiteraard met de in dit geval grif verleende toestemming van
het gemeentebestuur liefderijk in het kleine archiefkringetje op. Ik gaf hem
een over één jaar lopend deel van het protokol van notaris Johannes Schoor-
mans en een voorraad fiches en zeide: „Nu, begin maar eens met dit deel te
ficheren". Na enige weken werken kwam hij met ongeveer 3000 fiches aan,
die betrekking hadden op namen van personen, van huizen, straten, schepen,
molens, onderwerpen, plaatsen, enz. Nadat nog een paar delen van het
zelfde protokol geklapperd waren, ontdekte ik reeds spoedig, dat ik, als er
enkele jaren op deze wijze zou zijn voortgewerkt, wel aan het gemeentebe-
stuur mocht vragen, zoal geen afzonderlijk gebouw voor de klappers op de
notariële archieven te laten bouwen, dan toch in ieder geval voor de berging
der notariële fiches een verdieping op het bestaande gebouw te laten plaat-
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sen. Daar er, nog afgezien van de in die crisistijd uitermate geringe, ja te
verwaarlozen kans, dat het gemeentebestuur, toch al niet archief-minded
(getuige de halvering van de werkkring van.de archivaris) dit verzoek zou
inwilligen, er nog andere mogelijkheden waren in een kleiner bestek hetzelfde
té verwezenlijken, werd overgegaan, tot het maken van klappers op de oude
notariële archieven in boek- in plaats van in fichesvorm. Deze wijze van
fichering bracht, zoals wij hieronder zullen zien, wel aanzienlijk meer werk
mede dan de oorspronkelijk gekozen wijze van klapperen, maar had o.a.
dit onschatbare voordeel, dat op den duur slechts enkele planken of (later)
kasten voor het bergen der klappers nodig zouden zijn.

Nadat de eerste zwaluw (indien men althans een kandidaat-notaris met
een zwaluw vergelijken mag), het archiefnest had verlaten en zelfstandig
was geworden (ik meen mij te herinneren, dat hij een, overrigens waarschijn-
lijk toen ook wel schraal bezoldigde baan als „echt" candidaat-notaris op
een notariskantoor in een dorp aan de Utrechtse Vecht had gekregen (in het-
zelfde dorp is thans, naar ik meen, een eerzaam en gezeten notaris) kwamen
er andere vogels van diverse pluimage het door hem beginnen werk voortzet-
ten. Hoeveel dergelijke, maar nu bezoldigde personen in de loop van de
ruim 25 nadien vervlogen jaren het archiefgebouw hebben betreden en het
weder hebben verlaten, soms wegens het verkrijgen van werk in de vrije
maatschappij, soms wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (die
trouwens'ook voor mij in een vrij nabij verschiet ligt) hetzij (een enkele
maal) wegens ziekte, weet ik niet meer, maar bijna allen hebben zich met
min of meer, in den beginne meestal klein, maar vrijwel altijd groeiend ent-
housiasme gewijd aan het ogenschijnlijk monotone, maar in de praktijk zeer
afwisselende en steeds uitermate nuttige werk, bestaande in het toegankelijk
maken der oude notariële archieven voor wetenschappelijk en genealogisch
onderzoek.

Hoe gaat nu het „klapperen" van zulk een notarieel protokol in de prak-
tijk in zijn werk? Vooraf dit: voorzover zulks mogelijk blijkt te zijn, krijgt
dezelfde „klapperaar" een geheel protokol te klapperen, natuurlijk met dien
verstande, dat hij, indien dit protokol, gelijk meestal, uit meer delen be-
staat, uiteraard met het oudste begint.

Hij neemt nu behalve het deel een aantal overlangs doorgesneden ge-
linieerde vellen foliopapier voor zich. Hij. noteert nu op het eerste lijntje de
eerste naam, die hij tegenkomt, met vermelding van het nummer van het
deel en het folionummer (recto of verso). Het.tweede lijntje slaat hij over:
daarop wordt niets geschreven, maar op het derde lijntje komt de tweede
naam, die hij' tegenkomt, uiteraard weer met vermelding van het nummer
van het deel en,dat van het folio. Als alle daarvoor in aanmerking komende
namen in het deel (of het gehele protokol) op de stroken zijn overgenomen,
worden deze "dwars doorgeknipt en wel op de niet-gebruikte lijntjes. Vervol-
gens worden de aldus ontstane fiches in dozen met vakjes alphabetisch-lexi-
cografisch gesorteerd: hierbij wordt de als „k" uitgesproken „c" als „k" be-
schouwd. Daa'rha wórden de fiches eerst even, om weggeraken of wegwaaien
te voorkomen, op stroken oud papier vastgezet en vervolgens op gelinieerde
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katerns foliopapier overgeschreven. Achter elke naam wordt nu in rode inkt
het deel van het nummer en in zwarte of blauwe inkt het folionummer of
worden de folionummers genoteerd. Is dit geschied, dan worden de katerns
verenigd tot een of meer banden. De klapper is nu voltooid en voor het
gebruik door het publiek en de archiefambtenaren gereed.

Gegarandeerd foutloos zijn deze klappers natuurlijk niet: zij zijn tenslotte
mensenwerk en, evenmin als de mens, feilloos. Wel kan ik verklaren, dat het
aantal aan het licht gekomen fouten (de meeste blijven uiteraard verborgen!)
miniem is.

Tot zover dit klapperverhaaltje. Na de jaarvergadering der N.G.V. hoop
ik gelegenheid te hebben een aantal reeds gereed gekomen en in wording
zijnde klappers te laten zien: bij beide zullen zich de archivalia bevinden,
waarop zij zijn (worden) vervaardigd. Alles tot „nut, leringhe ende ver-
maeck" der deelnemers aan de vergadering.

VAN NUIJSSENBURGH
door

J. SLUIJTERS

Dirck van Nuijssenburgh, koopman in Rijnwijnen te Dordrecht, schepen
aldaar in 1558, 1559, 1562, 1563, raad aldaar 1545, 1546, 1549, en 1550,
tresorier van 1559 tot 1566, overleden te Haarlem in 1566, zoon van Jan
en Anna van Alblas, tr. 7 febr. 1544

Margriete van der Merwede (die hem de heerlijkheid zuidewijn aanbracht),
geb. op Zuidewijn 14 mei 1525, overleden te Haarlem in 1593, dochter van
Dirck, heer van Zuidewijn, en Margaretha van Bekesteijn.

Noch hun testament voor notaris Hendrik Jansz de Graaff te Dordrecht
gepasseerd 22 dec. 1553, noch zijn daarin vermelde natuurlijke zoon Jan,
worden in de literatuur vermeld.

In den naem Godes amen. Bij desen openbaer instrumente zij condt ende kennelike
eenen ijeghelike dat in den jaer ons Heeren dusent vijffhondert drie ende vijftich ter
11 indictie, den 22 decembris, regnerende onse alreheijlichste in Christo vaeder ende
heere heer Julio doer Gods voersienicheijt den derde paus van Romen van dien naem
in sijn vierde jaere sijns s'paudoms; ende onse aldergenaedichste heere heer Carolo
doer Gods voersienicheijt den vijften Roemschen keijsser van dien naem, coninck van
Spangen, van Ciciliën, van Arragon ende altijts vermeerderende rijck; ter presentie
van mijn openbaer notarijs bij den Hove van Hollandt gheadmitteert ende ghetuijghen
naergeschreven, sijn ghecompaereerdt in haeren properen personen den eerbaere Dirck
van Nuijssenborch Janssone ende de eerbaere jouffrau Margriete van der Merwede
ghechte man ende wijff, gaende, staende, haer verstandt, redene, memorie zeer wel
hebbende, overpeijssende dat allen menschen nootelike moeten sterven en nijet weeten,
wie, tijt, plaetsche, waer ofte wanneer; begherende die onsekerheijts des tijts met een
testamentelike dispositie voercomen; hebben met guede voergaende rijpe deliberatie
gemaect ende geordineert, maken ende ordineren mits desen, huere uuijtersten willen
ende testamente in de maniren navolgende:

Eerst bevelen sij haeren zielen God almachtich, hueren lichaemen ter kerkelike
sepulturen; revocerende, casserende, annulerende ende doende te nijet het testament
gemaect bij Mr Georgius Silvius ende twee getuijgen van date dusent vijffhondert acht
ende veertich den 18 dach augusti, willen dat testament van nul ende onwaerde
ghehouden te worden.
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Maer mits desen maecken ende bespreken sijluijden, uuijt guede consideratie ende
danckerheijt van den guede affectie ende liefde die sij tot malcanderen hebben, reci-
proce den eenen den anderen over ende weeder, over alle alsullike silverwerck, huijs-
raet ende imboel, als ten eersten overliden van eenich van hem beijde in huere boedel
bevonden sal worden, wellike altesamen die lancxste levende sal behouden ende hebben
voeruuijt tot sijnen eijgendomme ende vrijen willen sonder daervan ijemant inventarijs
te geven.

Welverstaende, indien die lancste levende van huer beijde weederom huijwelicke ende
creech wittige geboerte, soe sullen huer beijder comparante kindt off kinderen hebben
uuijt die ghereeste guederen, dwellike die lancxste levende van huer beijde achter
laeten sal, die somme van driehondert carolusguldens eens, stuck 40 grooten vlaems,
in recompensie van desen reciproce makinge.

Noch soe is huerluijden uutersten willen ende begeerten, ende willen dat oeck sullicks
gheschiet, dat is te weeten: is 't saeck dat Dirck van Nuijssenborch Janssoen eerst ende
voer sijn huijsfrouwe jouffrou Margriete van der Merwede Dirckdochter afflivich
wordt ende sterfft, dat alsdan allsullike ghevalle sijn kindt off kinderen ghehouden
sullen weesen huerluijder moeder uuijt te reijken ende te betaelen uuijt hueren guederen,
huerluijde bij dode van hueren vaeder affterghelaten, die somme van twee dusent
rijnsguldens, stuck van veerthich grooten vlaems, ende dat bij recompensie ende
betaelinge van alle alsullike penninghe als ontfanghen sijn bij hueren vaeder soe van
hueren moeder vercoften moeren als oeck andere haer bij besterffenisse van haeren
broederen Dirck van der Merwen saliger gedachten aenghecomen ende aenbestorven;
ende sullen desen twee dusen rijnsguldens ghehouden wesen te betaelen een maent nae
het overlijden van hem, ofte sullen moeghen bewijssen guede rente daervoer, aldaer
die moedere mede bewaerdt ende te vrede sal sijn.

Ende in gevalle dat jouffrou Margriete van der Marwen eerst ende voer haeren man
Dirck van Nuijssenborch offlivich wordt ende sterfft, dat bij sulliken gevallen Dirck
van Nuijssenborch nijet meer ghehouden sal weesen uuijt te reijcken ende te betaelen
haer kindt ofte kijnderen dan eens die somme van achthien hondert rijnsse guldens
van 40 grooten vlaems 't stuck, die hij ghehouden sal weesen uuijt te reijcken tot drie
terminen te weeten: seshondert gulden een maent nae den overliden van jouffrou
Margriete van der Merwen, ende een jaer daeraenvolgende nog seshondert rijnsse
guldens, ende het tweede jaer daeraenvolgende die leste seshondert rijnsse guldens;
des sal hij sijn kuer hebbe off hij gereede geit geven wil ofte bewijssen goede rente
daer sij mede bewaerdt sullen sijn; ende dit sal sijn in recompensie ende volle betaelinge
van alle alsullike penninghe als eenichsijns bij hem ontfanghen moghen sijn, die
gecomen sijn soe van die vercofte moeren off rente ende oeck mede haer bij haer
moeder gegeven, die hier almede in begrepen sullen weesen.

Noch soe maeck joufrou Margriete van der Marwen haeren man Dirck van Nuijssen-
borch alle alsullike juweelen, ringhen, kathelen, baggen, silveren paternosteren, als
sij van hem ghehadt heeft ende sij noch metter doot achterlaeten sal, die hij hebben
sal tot sijnen eijgendomme ende vrijen wille.

Voert soe is noch hueren beijden uuijtterste willen dat d'lancxste levende van huer
beijden,..huerluijder kindt ofte kinderen ende der kinderen guede regeren sal totter
kijndren oerbaer ende profijt, sonder dat daer ijemant van die vriende tegens sal mogen
doen offte doen met eenighe rechte geestelijke ofte waerlike; mits dat diie selffden
weederom gehouden sal weesen jaerlix ofte ten lancxten ten twee jaeren guede rekeninge,
bewijs ende reliqua te doen voer twee ofte drie van de naeste vriende ofte in ghebreec-
ken van huerluijden voer twee scepenen.

Item hij testatoer bespreeck sijnen natuerliken soen Jan Dirckssone tot een testa-
mente driehondert carolijguldens eens, 't stuck van 40 grooten vlaems, diewellike sullen
hem sjjne erffgenamen uuijtreijcken tot sijnen mondigen dagen, ende sullen hem
Houden in eet, dranck, ende cleederen, tot denselven dagen toe; mits conditie indien
d'yorschreven Jan Dircksone offlivich wordt sonder achter te laeten kindt off kijnderen,
dat' alsdan die driehondert rijnsgulden wederom comen ende besterven sullen aen die
sijde daer sij van gecoemen sijn.

Noch soe maeck hij testatoer sijn huijsfrouwe driehondert carolusguldens eens, om
die te imployeren in saeken soe hij haer belast heeft.

Ende in gevalle dat in dese testamentarie dispositie eenighe articulen bevonden
worden tegens huerluijden huijlixe voerwaerde luijende, waerdoer geseijt moechte worde
d'selve hilixe voerwaerde gebroecken te sijn, verclaeren daeromme d'voerschreven con-
thoralen hueren uuijtterste wille te sijn dat huerluijden huijlixe voerwaerde sal blijven
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in essentie ende sorteren huer effecte, nijettegenstaende eenighe testamentarie dispositie
bij huerluijden gemaeckt ende geordineert.

Alle t'welick voerscreven is de voerseide conthoralen verclaerde elcx huren uuijter-
sten willen te sijn doer stipulatie aen hande van mijn openbaer notarijs ende getuijgen
naegescreven gedaen, willende desen hueren uuijtterste wille volbracht te worden ende
effecte sorteren in alre maniren als voerengescreven staet. Van wellike altesamen d'voer-
seide Dirck van Nuijsseborch Janssoene ende jouffrou Margriete van der Merwen be-
gheert hebben van mijn openbaer notarijs gemaect te worden een ofte ander instrumente
in bester forme waer 't van nooden.

Aldus ghedaen binnen Dordrecht op jaer, maent, als bove, daermede present geweest
den eerbaeren heere Frans Dircksone van Amstelleredam, pater van den nonnen binnen
Dordrecht, ende heer Aelbrecht Aelbrechsone Foeck, soos van denselver nonnencloes-
ter binnen Dordrecht, die tot meerder seekerheijt elcx haer hanteijck hebben hieronder
ghestelt, ende Jan Pieterssone, huijstimmerman, inwoenende poerter binnen Dordrecht,
gheloevelike getuijge hiertoe geroepen ende ghebeeden.

Et ego Henricus filius Joannis de Graeff sacra imperiale auctoritate et per sena-
tum Hollandiae admissus notarius publicus, quia premissa testamentariae dispo-
sitione ordinatione omnibusque aliis et singulis dum sic ut praemittitur fierent
et agerent, una cum prefatis testibus interfui eamque sic fieri vidi et audivi,
iccirco hoc presens instrumentum manu propria conscriptum ex inde confeci,
subscripsi et subsignavi, signo nostro apposito, in fidem omnium premissorum
rogatus atque requisitus.
(Ondertekend:) Dijerick van Nuijssenborch Janssone

Mergriete van der Merwede Dierickdochter
H.G.
per me Franciscum confessorem monialium in Dordraco
D. Albertus Foeck
Jan Pieters
(Notarismerk H.G. 1553)
In dorso: Mijns vaders testament No. 44

GRAFSCHRIFTEN IN DE HERVORMDE KERKEN VAN
DORDRECHT

(Correcties en aanvullingen op Gens Nostra 1963, blz 35 ev.)
door

Ds. K. H. L. VAN SELMS

GROTE KERK
4. (Zie voor deze zerk: Ned. Leeuw LVI, 293 en 373. Volgens wijlen R. T. Muschart

is het wapen van Hillegont Jansdochter dat der familie Mes, terwijl het mannelijk
wapen sterke overeenkomst vertoont met dat van de familie Sootgens, Roemers-
waal, die echter op de dwarsbalk twee vissen voerde).

7. WVN (uitgekapt wapen, Wilhelmus van Nievelt, begr. 21-5-1788).
19. Bij beschrijving van het wapen Hallincq moet het woordje „gekroonde" vervallen.

De beschrijving wordt dus: 3 halve leeuwen, 2-1 (Hallincq).
NIEUWE KERK

1. Hic conditur vir honorabilis Gothojridus de Wessem cos in Ruremunda Hendrici
ibid cos F. Obiit an. salutis. 1557 die 3 Decemb nee non digniss. Agneta de Wessem
Gothf. cognata uxor nob. Cothof. de Beeck obiit 15 Febr. 1581
Hier rust Marya van Wessem Is vroue van Tieleman Eycke Sterft 6 juni 1671
Wapen: een doorsneden schild, waaroverheen een knol met drie bladeren. De
knol van het schild. (Zie mede N.L. 1939, 454/455).

2. Het graft van Dr. I. E. Voet en S. V. Outshoorn
3. Dit is het graft van Aalbert van der Ulft Boode der Stad Dordrecht en zijne huys-

crouw Maria Elisabeth van der Veer, Kosterin van de Nieuwe Kerk. Anno 1733
4. (Fragment) begraven

Seegersen
sterf den
Ao. 1600
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KWARTIERSTAAT VAN CORNELIS VAN DER ENDEN
door

C. VAN DER ENDEN

1. van der Enden, Cornelis, geb. 2-9-1861 te Dordrecht, overl. 18-12-1922
te Dordrecht, huisschilder, gehuwd op 16-11-1883 te Puttershoek met
Jaapje van Kleef, geb. 16-11-1863 te Puttershoek, overl. 26-1-1937 te
Bleskensgraaf.

2. van der Enden, Hendrik, geb. 6-10-1824 te Dordrecht, overl. 13-8-1902
te Dordrecht, huisschilder, gehuwd op 1-6-1853 te Dordrecht met:

3. Schotel, Heiltje, geb. 26-2-1822 te Dordrecht, overl. 19-2-1902 te
Dordrecht.

4. van der Enden, Cornelis, geb. 17-2-1780 te Voorburg, overl. 19-6-1832
te Dordrecht, oppasser bij het hospitaal te Dordrecht, gehuwd op 22-10-
1807 te Dordrecht met:

5. de Rot, Willemina, geb. 19-2-1785 te Dordrecht, overl. 13-4-1865 te
Dordrecht.

6. Schotel, Bernardus, geb. 9-6-1797 te Dordrecht, metselaar, overl. 8-8-
1859 te Dordrecht, gehuwd (Ie maal) op 12-12-1821 te Dordrecht met:

7. Riethof, Maria, geb; 6-9-1799 te Dordrecht, overl. 6-11-1848 te Dord-
recht.

8. van der Enden, Wouter, ged. 23-6-1754 te Voorburg, overl. 24-4-1797
te Voorburg, gehuwd op 26-11-1775 te Voorburg met:

9. Willemina Donker, ged. 26-7-1747 te Voorburg, overl. 19-9-1804 te
Voorburg.

10. de Rot, Cornelis, ged. 11-3-1759 te Dordrecht, overl. wsch. 10-8-1812
te Dordrecht, gehuwd op 18-5-1783 te Dordrecht met:

11. Coopmans, Lydia, ged. 24-8-1757 te Dordrecht, overl. 23-11-1828 te
Dordrecht.

12. Schotel, Johannes, ged. 8-1-1770 te Dordrecht, overl. 3-5-1808 te
Dordrecht, gehuwd 24-10-1790 te Dordrecht met:

13. Sprangers, Heyltje, ged. 3-9-1767 te Dordrecht, overl. 24-1-1836 te
Dordrecht.

14. Riethof, Hendrik, ged. 15-12-1754 te Dordrecht, (hout)vlotter, over!.
30-1-1843 te Dordrecht, gehuwd 3-6-1781 te Dordrecht met:

15. Negenabel, Cornelia, ged. 3-2-1760 te Dordrecht, overl. 1-3-1837 te
Dordrecht.

16. van den Ende, Cornelis, ged. 6-2-1724 te Berkel, overl. 20-2-1782 te
Voorburg, gehuwd 17-6-1753 te Rijswijk met:

17. van der Muur, Maria, ged. 14-9-1732 te Rijswijk, overl. 26-6-1754 te
Voorburg.

18. Donker, Jan Govert, ged. 1-3-1719 te 's Gravenhage, overl. 8-11-1797
te Voorburg, gehuwd 11-12-1746 te Voorburg met:

19. Foreest, Aplonia Elisabeth, ged. 29-3-1720 te Voorburg, overl. 27-3-
1759 te Voorburg (eerder gehuwd: 24-6-1742 te Voorburg met Pieter
van Dorp).
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20. de Rot, Cornelis, ged. 25-12-1.728 te Dordrecht, overl.'voói 47-83,-ge-'
huwd 14-5-1758 te Dordrecht met:

21. Dent, Willemijntje, ged. 6-5-1733 te Dordrecht, overl. vóór 1783.
22. Coopman, Hendrik, ged. 31-5-1726 te Dordrecht, overl. 6-11-1759 te

Dordrecht, gehuwd 2-5-1751 te Dordrecht met: • ' '
23. Boogers, Woutrina, ged. 4-9-1727 te Dordrecht, overl. 10-3-1773 te

Dordrecht.
24. Schotel, David, ged. 7-7-1745 te Dordrecht, overl. na 7-10-1790, ge-

huwd 30-4-1769 te Dordrecht met:
25. Stam, Uda, ged. 18-12-1743 te Dordrecht.
26. Sprangers, Hendrik, geb. 's Gravelduin Capelle (N.B.), overl. vóór 7-10-

1790, gehuwd 11-5-1749 te Dordrecht met:
27. van Kaam, Cornelia, geb. te Dordrecht, overl. na 7-10-1790 (dochter

van Genet).
28. Riethof, Rut, ged. Klundert, overl. vóór 17-8-1757, gehuwd 25-10-

1744 te Dordrecht met:
29. Lievelo, Heiltje, ged. 27-1-1723 te Dordrecht, overl. na 17-5-1781.

hertrouwd 17-8-1757 met Isaac de Waal.
30. Negenabel, Martinus, ged. 31-1-1731 te Dordrecht, overl. na 17-5-

1781, gehuwd 16-5-1756 te Dordrecht met:
31. van Meggelen, Johanna, ged. 26-12-1733 te Dordrecht. )i! •
32. van den Ende, Wouter, ged. 31-3-1686 te Bergschenhoek, gehuwd 6-4-

1722 te Berkel met:
33. van den Hoek, Catharina, ged. te Veur (gem. Voorschoten), (dochter

van Cornelis).
34. van der Muur, haak, gehuwd 30-7-1727 te Rotterdam mëtr:n

35. van Gilse, Gijsberta. ••' ' ' (

36. Donker, Jan Jansse, ged.' 15-6-1684 te Deventer, begraven Voorburg
16-11-1751, gehuwd Ie 5-11-1713 te 's Gravenhage met Geertruijt
Langhly, gehuwd 2e (ondertrouw 24-4-1718) met:

37. Ruyters, Willemina (eerder gehuwd met Cornelis de Later).
38. Foreest, Leenden Dirck, ged. 4-5-1687 te Voorburg, gehuwd 3-11-1716

te 's Gravenhage met:
39. Linder(s), Ursula, geb. te Solingen.
40. de Ro(d)t, Cornelis, geb. te Dordrecht, gehuwd 15-8-1723 te Dord-

recht met:
41. Peret, Lijsbeth, ged. 2-11-1691 te Dordrecht.
42. Dent, Paulus, ged. 25-12-1702 te Dordrecht, geh. 11-6-1730 te Dord-

recht met:
43. van der Mijt(Mijl), Pieternella, geb. te Dordrecht.
44. Coopman(s), Hendrik, overl. vóór 15-4-1751, geh. 22^10-1713 te

Dordrecht met:
45. van der Valk, Lydia, overl. na 15-4-1751. '
46. Bogers, Wouter, ged. 19-2-1685 te Dordrecht, :óvérl:: vóór 4-9-1727

(waarschijnlijk in 1727), gehuwd 7-6-1711 te Dordrecht met:
47. van Nieten, Geertruy, ged. 4-7-1687 te Dordrecht.
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JAN VAN GOYEN: RIVIERGEZICHT VOOR DORDRECHT (1648)

Herhaaldelijk heeft Van Goyen het ook nu nog imposante gezicht geschilderd, dat zich
opdoet als men Dordrecht over water nadert. Bovenstaand schilderij (Rijksmuseum
Amsterdam; cat. nr. 989) is typerend voor zijn wijze van werken in zijn rijpe jaren:
een laag geplaatste horizon waarboven zich een majestueuze wolkenlucht verheft,
kleine maar niet anekdotisch behandelde figuurtjes als repoussoir op het voorplan en

een opgaan van de onderscheiden kleuren in één, algemene tonaliteit.

48. Schuttel, Jan, ged. 25-6-1706 te Dordrecht, overl. na 13-4-1769, ge-
huwd 14-5-1730 te Dordrecht met:

49. Verhoeven, Jenneken, ged. 18-1-1704 te Dordrecht.
50. Stam, Bernardus, ged. 21-6-1720 te Dordrecht, overl. vóór 13-4-1769,

gehuwd 1-9-1743 te Dordrecht met:
51. Peut, Jenneken, ged. 4-10-1715 te Dordrecht, overl. na 13-4-1769.

(Zij is een tweelingzuster van Jannetje).
58. Lievelo, Hermannus, ged. 6-12-1696 te Nijmegen, overl. vóór 1-10-

1744, gehuwd 10-3-1720 te Dordrecht met:
59. Swart, Maria, ged. 9-4-1692 te Dordrecht.
60. Negennabel, Joannes, ged. Oud-Kath. 20-12-1706 te Dordrecht, ge-

huwd 15-10-1730 te Dordrecht met:
61. van den Hester, Hendrikje, ged. 17-11-1706 te Dordrecht.
62. van Mechelen, Jan Wouterse, ged. 8-2-1705 te Dordrecht, overl. na

29-4-1756, gehuwd 25-2-1725 te Dordrecht met:
63. Coppelaar, Cornelia, ged. 6-9-1702 te Dordrecht.
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64. van den Ende, Henrich Cornelisz, ged. 16-3-1659 te Berkel, zoon van
Cornelis Hendriks en Trijntje Ariens Vos, gehuwd met:

65. Wouters, Neeltjen.
72. Doncker, Jan Janssen, burger van Deventer op 5-10-1657, bombazijn-

werker, geh. Ie 12-2-1660 te Deventer met Geesken Tijssink, geh.
2e 2-8-1681 te Deventer met:

73. Lamberts, Geertruyt, geb. te Almen (Gld.).
76. Foreest, Dirck, gehuwd 21-4-1686 te Voorburg met:
77. Vergouw, Pleuntje Claesdr.
82. Perret, Jan, hoedenmaker te Dordrecht, gehuwd met:
83. Prol, Nielleke.
84. Dent, Johannes Jacobzn, metselaar te Dordrecht, overl. na 26-5-1730,

gehuwd met:
85. Rijmonts, Mondina.
92. Boogaert, Barent Woutersz., geb. te Sprang, in 1679 burger van Dord-

recht, overl. na 17-5-1711, gehuwd in 1682 te Dordrecht met:
93. Hendriksdr. Lijsbeth.
94. van Niete, Michiel Pietersz, schippersgast, gehuwd met:
95. van der Matte, Engeltje Bastiaensdr., overl. na 17-5-1711.
96. Schuifel, Stoffel Bastiaensdr., overl. na 28-4-1730, gehuwd met:
97. Claesdr, Marijke.
98. Verhoeven, David, overl. vóór 28-4-1730, gehuwd met:
99. van der Spaen, Dijna Jansdr., overl. na 28-4-1730.

100. Stam, Jacobus, overl. na 15-8-1743, gehuwd met:
101. Wariele, IJ da.
102. PetiU Aert Pieterse, ged. 27-6-1681 te Dordrecht, overl. na 15-8-1743,

gehuwd 1-9-1709 te Dordrecht met:
103. Robijn, Anna, geb. te Dordrecht.
116. Li(e)velo, Hendrik, geb. te Blankenheim, overl. 14-5-1721 te Dord-

recht, gehuwd 8-12-1689 te Hees (bij Nijmegen) met:
117. Ma(a)ne(n), Margriet, weduwe van Evert Bernts, begraven 10-11-1728

te Dordrecht.
118. Swart, Lucas Willemsz, korenmeter te Dordrecht, overleden na 25-2-

1720, gehuwd met:
119. Turijn, Heijltje Pietersdr, eerder gehuwd met Jan Henricxz Bax.
120. Negennabel, Maerten Jansz, overl. vóór 29-9-1730, gehuwd met:
121. Buytendijk, Trijntie Barentsdr.
122. van den Hester, Pieter, geb. te Bugel (Bude!?), overl. na 29-9-1730,

gehuwd met:
123. Jansdr. Marijcke.
124. van Meggelen, Wouter Jansz., geb. te Mechelen, overl. na 2-2-1725,

gehuwd met:
125. Verboom, Ariaentje Pietersdr.
126. Coppelaer, Willem, overl. vóór 2-2-1725, gehuwd met:
127. Rutten, Anna, overl. na 2-2-1725.
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KOUWENS
door

Ir. G. L. MEESTERS

Wapen: in zilver 3 zwarte kauwen.

I. Willem Dircxzn Kauwen, geb. Capelle waar hij op 23-12-1630 lidmaat
der Hervormde Gemeente wordt, woonde daar bij de kerk, bezat enig
land te 's Grevelduin Waspik, aan de O.Z. van de Nieuvaart en in
Suijdewijn. Tr. Capelle 16-2-1610 Maeyken Cors Seeu, gest. 26-7-1666
Capelle, begr. in het koor der kerk, dr. van Cornelis Adriaensz. Zeeu
en Maeijken Tonis.
Kinderen:
1. Diericxken, ook Driecxken, ged. Capelle 2-10.1610, tr. Corst Aerts

(Lotten);
2. Jenneken, tr. Aert Joosten;
3. Jan, ged. Capelle 8-3-1615;
4. Peeterken, ook Peerken, ged. Capelle 5-11-1617, tr. Cornelis Cor-

nelis Adra'en Deniss;
5. Claes, volgt:

II. Claes Willems (Kouwens), ged. Capelle in de Langstraat 20-11-1622,
gest. voor 1681, tr. Capelle 24-6-1657 Anna Simonse Swaen uit Geer-
truidenberg, hertr. Geertruidenberg 14-6-1681 Pieter Joosten Nobel.
Zij woonde op 7-8-1694 te Waspik en op 26-5-1707 te Geertruiden-
berg en is dochter van Simon Leenderts Swaen, in 1619 schippergesel
te Geertruidenberg, in 1626 schipper te Made en op 16-6-1646 door
de stad Geertruidenberg aangesteld als marktschipper op Rotterdam in
in de plaats van Aert Swaen; hij was dat nog in 1677. Anna had als
moeder de 2de of 3de vrouw van Simon n.l. Makken Theunis Timmer
of Maeijcken Hendrix.
Kinderen:
1. Willem Kouwens, ged. Capelle 27-10-1658, gest. voor 12-3-1685;
2. Adriana Kouwens, geb. 1667, woonde als wed. 20-1-1731 te Geer-
truidenberg, gest. 27-10-1748, begr. Dordrecht Augustijnenkerk, tr.
1695 Pieter Adraenszn Bouwens, samen te Geertruidenberg 5-11-
1696—28.10.1708;
3. Marieke Kouwens, tr. 1684 Antonie Seylmans, samen te Waspik
5-2-1685—21-10-1693, beiden gest. voor 1-9-1694;
4. Cornelia Kouwens, gest. tussen 12-3-1685 en 8-9-1696;
5. Willem, volgt:
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UI. Willem Claese Kouwens, geb. (Geertruidenberg) 30-11-1669, woonde
o.a. in 1710 in 's Grevelduin-Capelle waar hij een pleitschip verkocht,
in 1718 te Kruiningen, in 1725/26 in Dordrecht bij de Marienborn-
straat en in 1730 bij de Hermanssuysstraat, gest. Dordrecht 10-3-1741
en 5 dagen later begraven in de Augustijnerkerk. Tr. (Raamsdonk)
5-7-1696 Cornelia (N'eeltje) Abberdaen, ged. Raamsdonk 13-9-1671,
begr. Dordrecht 15-6-1758 na hertr. te zijn met een van Muyen. Doch-
ter van Corneüs Jansen Abberdaen, schipper te Capelle 1668—1670,
pleijtschipper te Raamsdonk 1671, te Breda in 1682 waar hij in 1684
burger werd. De grootvader van Cornelia Abberdaen n.l. Jan Adriaen-
sen Abberdaen was eveneens pleitschipper en kwam bij zijn zwerf-
tochten o.a. terecht in Geertruidenberg, Dongen, Brussel en 's-Gre-
velduin Capelle; haar moeder was Adriaentje Jans Dorreboom.
Kinderen:
1. Adriana Kouwens, ged. Geertruidenberg 26-5-1697, gest. Dordrecht

juli 1744, begr. 13-7, tr. Dordrecht 10-3-1726 Andries van Dueren,
geb. Dordrecht 26-2-1701, gest. ald. 28-1-1769, zn. van Abraham
van Dueren en Aaltje Geijgers;

2. Nicolaas, volgt IVa;
3. Anna Kouwens, j.dr. van Geertruidenberg, tr. Dordrecht 20-6-1730

David de Vos, j.m. van Westersouburgh, wonende te Standaard-
buiten;

4. Kornelis Johannes Kouwens, ged. Breda 21-9-1703, gest. Dordrecht
2-2-1730;

5. Johannes, volgt IVb;
6. Willem, volgt IVc;
7. Maria Cornelia Kouwens, ged. Geertruidenberg 30-8-1711, gest.

Kruiningen 23-9-1718, begr. in de kerk.

Vla. Nicolaas Kouwens, ged. Geertruidenberg 19-3-1699, gest. Dordrecht
13-12-1743, tr. Dordrecht 6-5-1725 Eüsabeth Hania, geb. 17-2-1703
of 1704, dr. van Igen Fredriks Hania en Elisabeth Igensdr.
Kinderen:
1. Cornelia Kouwens, geb. Dordrecht 17, ged. 28-6-1726, gest. Heus-
den 15-12-1802, begr. in de kerk, tr. Dordrecht 27-6-1760 Abraham

van Dueren, geb. Dordrecht 4-1-1727, gest. ald. 18-8-1782, zn.
van Andries en Adriana Kouwens;

2. Lysbeth Kouwens, geb. Dordrecht 7, ged. 9-11-1728, gest. Dor-
drecht 17, begr. 24-2-1749;

3. Willem Kouwens, geb. Dordrecht 1-3, ged. 5-3-1730, gest. Dor-
drecht 12, begr. 17-11-1756;

4. Jenneke Kouwens, geb. Dordrecht 16, ged. 19-4-1732, gest. Dor-
drecht 15, begr. 20-6-1763;

5. Isaac Kouwens, geb. Dordrecht 25, ged. 29-10-1734, gest. Dor-
drecht 26, begr. 30-9-1763;
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6. Anna Kouwens, geb. Dordrecht 7-6(?), ged. 15-5-1738, gest. Dor-
drecht 9, begr. 11-1-1743;

7. David Kouwens, geb. Dordrecht 15, ged. 20-2-1740, gest. Dor-
drecht 6, begr. 8-2-1743;

8. Anna Kouwens, ged. Dordrecht 27-11-1743, gest. 10, begr. Dor-
drecht 22-3-1766.

IVb. Johannes Kouwens, j.m. van Dort, schipper te Werkendam in 1744 en
1745, woonde aldaar 6-3-1755, weesmeester te Goes, gest. dec. 1779,
tr. Ie (att. naar Werkendam 25-1-1733) Jennike Kuypers, dr. van
Symen lans Kuypers (bij Cornelia van Heuvenl), tr. 2e voor schepenen
van Goes 17.7.1758 Catharina de Keijser, samen vermeld 18-12-1763.
Kinderen:
1. Willem Kouwens, ged. Dordrecht 30-4-1734, gest. Dordrecht 1-10-

1734;
2. Simeon Kouwens, ged. Dordrecht 4-12-1735;
3. Cornelis Kouwens, ged. Dordrecht 6-2-1737, lidmaat te Waalwijk

1756, naar Loon op Zand 1757, Procureur voor het gerecht van
Waalwijk 7-3-1764—30-5-1773, secretaris van Drunen, en tevens
drossaard van Nieuwkuik o.a. 14-5-1722 en nadien, gest. na 5-1-
1792, tr. Maria Rosetta de Sille, geb. Waalwijk 12-9-1735, gest.
Drunen 24-5-1791, dr. van Anthony en Catharina van Eek.
Uit dit huwelijk bekend een zoon:
Johannes Kouwens, ged. Baardwijk 18-12-1763.

4. Pieter Kouwens;
5. Willem Kouwens, j.m. wonende te Dordrecht, gest. 19-7-1770,

ondertr. Capelle 8-1-1765 Adriana Timmers, geb. Capelle 15-7-
1746, dr. van Geerit Dircks Timmers en Maayke Pieters Donker-
sloot. Zij hertr. Capelle nov. 1771 Martinus Verhoeven, predikant
te Rockanje.

IVc. Willem Willemszn Kouwens, ged. Geertruidenberg 31-5-1708, is schip-
per op 27-6-1740 en schipper en koopman op 14-2-1750, woonde op
de Wollewevershaven toen hij stierf; begr. Dordrecht 18-3-1796, tr.
Nederhardinxvelt 25-1-1739 Teuntie Claas Krynen alias Antonia van
Muyden (van Muijen), ged. Nederhardinxvelt 1721, als weduwe mede-
eigenares van een windtrasmolen te Hendrik Ido Ambacht, woonde op
de Wollewevershaven toen zijn 6-10-1801 stierf; de volgende dag te
Dordrecht begraven in de Augustijnerkerk. Dr. van Klaas Crijnen (van
Muijen) en Ariaantie Wouters van Doeveren.
Kinderen:
1. Adriana Kouwens, ged. Dordrecht 6-6-1740, begr. ald. 4-7-1740;
2. Adriana Willemina Kouwens, ged. Dordrecht 23-4-1741, gest. ald.

2-3-1821, tr. Ie 15-2-1761 Cornelis Hania, geb. 1734, gest. 16-7-
1767, zn. van Nolke Igens Hania en Leyntie Cornelisdr. d'Eersame,
tr. 2e (huw. voorw. Dordrecht 14-6-1788) Jacob Hendrikszn Kort-
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hals, stads medisch doctor te Dordrecht 8-2-1776 en 28-1-1780,
gest. voor 1821, wedr. van Elisabeth Hania;

3. Cornelia Kouwens, ged. Dordrecht 30-10-1743, gest. ald. 10-9-
1821, tr. Dordrecht 15-3-1767 Hendrik de Jongh, geb. 21, ged.
Hoorn 23-5-1745, koopman in granen, lid van de Municipaliteit van
Dordrecht 1795, gest. Dordrecht 26-6-1818, zn. van Mr. Daniel
de Jongh en Phillippina Crena (zie gen. Crena de longh in Ned. Pa-
triciaat 10);

4. Johanna Kouwens, ged. Dordrecht 15-1-1746, begr. ald. 17-8-1781,
tr. Dordrecht 22-2-1767 Jan van der Kaa, ged. Dordrecht 29-9-
1744, begr. aldaar 28-4-1796, zn. van Aart Janszn van der Kaa en
Heyltje Bastiaans van der Matten;

5. Willem Kouwens, ged. Dordrecht 7-11-1748, gest. ald. 14-6-1749;
6. Antonetta Kouwens, ged. Dordrecht 16-9-1750, gest. ald. 6-10-

1827, tr. Dordrecht 23-5-1773 Dirk Wilhelmus van Meeteren, ged.
Dordrecht 30-12-1745, koopman, gest. Dordrecht 22-8-1803, begr.
Augustijnerkerk, zn. van Mattheus Gijsberts van Meeteren en Su-
sanna Wilhelmina Westerhoven;

7. Clasina Kouwens, ged. Dordrecht 10-11-1753, gest. ald. 22-4-1833,
tr. Dordrecht 13-4-1794 Jacob Vriesendorp, geb. Dordrecht 22-1-
1748, koopman en reeder, gest. Dordrecht 17-6-1808, begr. Groote
Kerk, zn. van Hendrik Hendriks Vriesendorp en Catharina Maria
van Hoogstraten;

8. Jacoba Kouwens, ged. Dordrecht 15-5-1756, begr. ald. 18-10-1804;
9. Willem Nicolaas Kouwens, ged. Dordrecht 2-5-1761, tr. Theodora

van Gennep, samen vermeld in 1784.

DOOP OP MAANDAG

Men weet hoe in vroeger eeuwen in de Gereformeerde (later Nederl. Her-
vormde) Kerk de kinderen nagenoeg altijd op de eerste zondag na de geboorte
werden gedoopt. In volgende acte zien wij, dat hier een uitzondering werd
gemaakt. Daar er uit blijkt, dat het kind ziek was wilde men hoogstwaar-
schijnlijk voorkomen, dat het ongedoopt zou sterven. Daar de Begraafregisters
van Ameide eerst in de 18e eeuw aanvangen kon worden nagegaan of het
kind al of niet spoedig na de doop is overleden.

Maandach den 13 dito (Februari 1665):
is in de kercke van Ameyde gedoopt vermits indispositne van het kint in

tegenwoordigheid van den kerckeraad van Ameyde het kind van:
V(ader) Jan van Hulten.
M(oeder) Ghijsbertjen Cornelis Cremer.
K(ind) Adolphus.
G(etuigen) Schoolden Maxen onse vroedvrouw.
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V/l

CORNELIS
d. WITT

zn. v. Witte
Jacobsz. en
Maria Boem

Raad en
schepen

t Dordrecht
1-8-1537

V/2

HEATRIX
v. SLINOE-

LANDT

dr. v. Pieter
Hendriksz. en
Cornelia v. d.

Mee v. Roosen-
burch Jacobsdr.

IV/1

FRANS
DE wrrr

Reisde in Frankrijk, Spanje
en Portugal.acht te Dordrecht

* Dordrecht
..-..-1516

t Dordrecht
25-1-1565

V/3

PIETER
v. HEVEREN

zn. v.
Mr. Willem en
Maria v. Bakel

Burgemeester

t Dordrecht
22-1-1554

V/4

ALI1)
MUYS v. IIOLY

dr. v. Jacob
Anthonisz. en
Catharina v.

Putten

t Schiedam
3-2-1538

Schiedam
7-5-1520

1V/2

LIDEWIJ
v. BEVEREN

* Schiedam
10-2-1522

t Dordrecht
10-10-1557

co Schiedam 9-2-1539

ill/l

CORNELIS
DE WITT

Veertig, schepen en burgemeester van Dordrecht,
namens Holland gedeputeerd in de zeeuwse ad-
miraliteit 1596—1599, gedeputeerde te velde

namens de Staten-Generaal 1602.
* Dordrecht 30-4-1545
t Dordrecht 3-4-1622

oo Ie

n/i
Mr. JACOB

V/5

JAN
HEYMANS

zn. v. Wouter
en Margarita

Boot

Raad en
schepen

t Dordrecht
. .-. .-1545

V/6

JOHANNA
KKED-GELI)

dr. v. Human
Vastraadsz. en

Jenne Gerritsdr.
Keyzers

IV/3

ANDRIES
HEYMANS

Acht te Dordrecht

t Dordrecht
5-11-1569

V/7

CLAES
COLFF

zn. v. Hen-
drik en
Aleyt

. .-. .-1538

V/8

IIEYLWICII
v. d. HAER

dr. v. Jan

IV/4
AELKEN
COLFF

oo

III/2

JOHANNA
HEYMANS

* Dordrecht 12-1-1547
t Dordrecht 24-5-1602

28-9-1568

DE WITT
Acht, veertig, schepen en burgemeester van Dordrecht, ontvanger van de gemeenlandsmiddelen,
dijkgraaf van Mijnsheerenland van Moerkerken,
de Heren Staten van Holland en West-Friesland

ordinaris gecommitteerde ter vergadering van
raad en meester van de rekening der domei-

nen van de Staten van Holland en West-Friesland

* Dordrecht 7-2-1589 t Dordrecht 10-1-1674
co 9-

f

ƒ
\
1

l
I/l a. T

Mr. CORNELIS DE WITT l

* Dordrecht 25-6-1623 t (vermoord) 's-Gravenhage 20-8-1672
Ruwaard, baljuw en opper-dijkgraaf van Putten, baljuw van Beierland, dijkgraaf van Mijns-

heerenland van Moerkerken, schepen en burgemeester van Dordrecht.
co 21-9-1650 MARIA VAN BERCKEL

Samenstelling: D. van Baaien
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V/9

Mr. JOHAN
v. d. CORPUT

zn. v. Anthony
Claesz. en

Alith v. Bergen

Gevlucht v.
Alva

1-12-1492

t Semgo (Wfn)
26-2-1569

V/10

ANTIIONIA
MONTENS

dr. v. Hendrik
Severijnsz. en
Johanna de

Roovere

t

15-12-1509

t Heidelberg
31-7-1578

)J co 17-10-1525

i IV/5

jf ANTHONY
r v. d. CORPUT

Secretaris v. d. weeskamer
binnen Breda

*

3-5-1536

26-8-1573

V/U

CORNELIS
OODERT
JOOSTzn.

Tienman v.
Breda

V/12

JEIIENNA
v. d. BROECK

dr. v. Jan en
Jehenna

Wouters v.
Alfen

co 1530

1V/6

GEERTRUYT
v. d. BROECK

oo . .-8-1561

m/3

JOHAN
VAN DEN CORPUT

Schepen binnen Breda, rentmeester van de
Hoge en Lage Zwaluwe

* ..-1-1563
t 21-4-1618

V/13

Dr. ANTHONY
11UYSEN

zn. v.
Mr. Gooswijn
en Geertruyd

Boeykens

Med. doctor,
schepen v.
Antwerpen

V/14

CORNELIA
KEYEN

dr. v. Cornelis
en Digna
Adriaen

Meeszndr.

*
±1517

CO

IV/7

Dr. CORNELIS
BUYSEN

Med. doctor, geneesheer van
Prins Maurits,

schepen v. Breda

V/15

ADRIAEN
HANECOP

V/16

ANNA
WILLEM

SYMONSdr.

CO

IV/8

MARIA
HANECOPS

co ± 1570

II1/4

MARIA
BUYSEN

* 1578
t 13-2-1636

co 13-5-1597

11/2
ANNA VAN DEN CORPUT

ï| * 24-4-1599
41616

71/1 b.

' Mr. JOHAN
• Dordrecht 24-9-1625
Pensionaris van Dordrecht 1650—1653, daarna

registermeester van de lenen,
oo 19-2-1655 WENDELA BICKER

t Dordrecht 23-1-1645

DE WITT
• (vermoord) 's-Gravenhage 20-8-1672
raadpensionaris van Holland, stadhouder en
groot-zegel-bewaarder.
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WEL EEN JOHAN DE WITT, ZELFS EEN UIT
DORDRECHT, MAAR TOCH EEN ANDER

door
Mr E. H. Y. VAN HEES

Het is altijd een raadselachtige geschiedenis geweest, hoe het precies
heeft gezeten met het „de Witt", dat Mr. Jan Gerard de Witt Hamer, geboren
Vlissingen 20-9-1767, bij zijn naam voegde.

Hij was de zoon van Hendrik Hamer, apotheker in Vlissingen, en Alida
Qual en in zijn kwartieren komt geen de Witt voor. Toch wilde een hard-
nekkige overlevering, dat de naam ontleend zou zijn aan de bekende gebroe-
ders de Witt uit Dordrecht. Het zit evenwel iets anders.

Aangezien dit voor de genealoog haast niet uit te zoeken is, als men de
schakel niet kent, is het wellicht nuttig de gegevens die uit de nagelaten
papieren van de archivaris en schilder Herman de Witt Hamer tevoorschijn
kwamen te publiceren om dit voor belangstellenden vast te leggen.

Wij moeten terug gaan tot de overgrootvader van Jan Gerard, Petrus
Hamer, predikant in Numansdorp (zie Nederlands Patriciaat), die in Nu-
mansdorp in 1677 trouwde met Helena van Thiel, de dochter van Adam
Jans van Thiel, koopman en burgerkapitein te Dordrecht en diens vrouw
Catharina Jan Frans van Dorsten (Jan Frans was zijdehandelaar in Dord-
recht en gehuwd met Geertruijd van Gherwen) om de schakel te vinden
met de Jan de Witt, die op 2 juli 1779 in de Oude Kerk in Delft werd be-
graven en als vrijgezel op de Korenmarkt woonde, om de familierelatie met
de de Witten terug te vinden.

Deze Jan de Witt liet niet alleen zijn bezit, maar ook zijn naam na aan
onze Jan Gerard en blijkt geboren te zijn op 12 april 1694 als zoon van
Johan de Witt. pondgaarder in Dordrecht, aldaar gedoopt 12 juni 1665 en
overleden 22 juli 1731, uit zijn huwelijk met Maria van Thiel, een zuster
van voornoemde Helena van Thiel, die te Dordrecht gedoopt was 27 mei
1661 en begraven 17 januari 1721 in de Augustijne Kerk. Het huwelijk vond
plaats op 2 december 1687.

Voor de belangstellenden volgen hier nog de andere kinderen:
1. Govert, gedoopt 11 juli 1688, 2. Adam, 4 juli 1689, 3. Catharina, 12 ok-
tober 1690, 4. Maria, 20 april 1692, 5. Johan, 6. Adam 26 juni 1695, 7.
Johanna, 15 april 1700.

Was er dus wel een Dordtse Johan de Witt in het spel en zelfs twee: van
enig verband met de gebroeders Johan en Cornelis de Witt is tot dusver
niets gebleken.

De vader van voornoemde Johan de Witt was toch de op 14 maart 1658
tot notaris benoemde Govert de With (overleden 2 juli 1688), die op 16 juli
1658 huwde met Maria van Ravenstein uit Geertruidenberg. En Govert nu
was afkomstig uit Dussen en blijkt een zoon te zijn van Joost Goverts d;
With (die schout en secretaris van Dussen en Muilkerk was) en gehuwd met
Adriaanke Willems van Oversteegh, blijkens een antwoord op de desbetref-
fende vraag in de Ned. Leeuw.
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Aangezien geen zegels van deze de Witten tot dusver gevonden konden
worden en de voornamen in de familie van Johan en Cornelis de Witt prak-
tisch niet voorkomen is het verband met deze onbewezen en blijft een le-
gende. Blijft tot troost, dat er toch een Dordtse Jan de Witt in het spel was.

BIJBELAANTEKENINGEN COEBERGH
DORDRECHT 1722—1776

door

J. SLUIJTERS

1722 2 juny op dynsdagh is Gilles Coebergh en Johanna van den Oever
(aangetekend)van miijnheer pastoor Vinkedes in huijs savons ten 6
uren.

4 junij en wederom aengetijkent op donderdagh op het stathuijs voor
de aghtbaare heeren van Dordt

20 ditoo ten derden getrout op het stathuijs op saaterdagh voor de
aghtbaare heeren van Dordt

21 ditoo ten vierden getrout van miijnheer pastoor Vinkedes sondagh
smorgens ten aght uren in de kerck op de haaven

den 24 april 1695 is gebooren Johanna van den Oever te Dordt in
den ouwestijne Kamp1)

den 1 september 1696 is gebooren Gillis Coebergh tot de Graaf f e2)

1723 den 19 april is gebooren Geertruij Coebergh, dochter van Gillis Coe-
bergh en Johanna van den Oever eghteluyden getrout en de peeter is
geweest Cornelis Coebergh en het peetje Jannigi van den Oever

1724 den 25 janiwari is overleden Cornelis Coebergh tot de Graaf f e2)

1725 den 23 janiwari is overleden Geertruy Coebergh, dochter van Gillis
Coebergh en Johanna van den Oever, out geworden 21 maend

') dochter van Johannes van den Oever, geb. Bokhoven 1659, t Dordrecht 3-3-1756
en Jannigie van Noorden, geb. te Dordrecht (?) 1660, t Dordrecht 29-3-1761.

2) zoon van Cornelis Coebergh, geb. Grave tussen 1655 en 1665, t Grave 25-1-1724
begr. Velp 29 d.a.v. (z.v. Gillis en Cornelia Leunisdr.)
tr. Ie Dordrecht 1-11-1683 Gertrudis van Walsem, geb. Grave 5-3-1659, begr. Grave
30-1-1709. Dit echtpaar vertrok 14-3-1684 van Dordrecht naar Grave.
tr. 2e Beers (bij Grave) 26-1-1710 Maria Catharina van Riemsdijck, t Grave
28-9-1742.
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1725 den 1 feb. is gebooren Geertruy Coebergh, dochter van Gillis Coe-
bergh en Johanna van den Oever eghte luijden getrout ende peeter is
geweest Johan Zaijers out 21 jaar en het peetje Jannigi van den Oever

1726 den 15 desember is gebooren Johannis Coebergh soon van Gillis Cos-
bergh en Johanna van den Oever eghte luijden getrout, ende peeter
is geweest Wouterus van Riemsdijck, oom van Sartogenbos en het
peetje Ida Coebergh, muij van de Graaffe3) Sondagh snaghts ten een
ueur

1729 den 25 appril is gebooren Johanna Coebergh, dochter van Gillis Coe-
bergh en Johanna van den Oever eghte luijden getrout en de peeter is
geweest Johannis Manuij maesschippersoon en het peetje Jannigi van
den Oever. Maendagh smorgens ten aght uren

1731 den 14 feb. smorgens ten tien uren op woensdagh is gebooren Cornelis
Coebergh4) eerstgebooren met een helm, en Hendrick Coebergh een
kartier uers daarna. De peeter is geweest van allebij Frans Janssen en
de peetje Jannigi van den Oever

1733 den 3 meij is gebooren Kornelis Koeberg, soon van Gillis Koebergh
en Johanna van den Oever echteluijden getrout en de peeter is geweest
Gilijam Eloij en het peetje Jannitje van den Oever. Sondaghs savons
8 uren

1735 den 24 desember snaghs den een eur is gebooren Mattijs Koebergh,
soon van Gillis Koebergh en Johanna van den Oever eghte luijde ge-
trout en den peeter is geweest Mattijs Rens en het peetje Jannitje van
den Oever

1743 den 19 meij is te Dordt getrout Geertruij Coebergh met Johannis van
Cleef op de haaven bij de pastoor Nicolaas Brans5)

1746 den 2 november snaghs ten een eur op woensdagh is geboren Herma-
nus van Cleeff, soon van Jan van Cleeff en Geertruy Koebergh eghte
luijde getrout en de peeter is geweest Johannis van den Over en het
peetje Jannigi van Oorden sijnde overgrootvader en overgrootmoeder
over den jongen geborenen

•'<) Ida Coebergh, ged. Grave 17-6-1693, tr. Grave 1-2-1728 Frans Caproen.
4) Merkwaardig dat in deze aantekeningen het overlijden van deze Cornelis te Dord-

recht op 7 april 1731 niet vermeld wordt.
5) Jan van Cleef, geb. Utrecht 29-12-1719, t Dordrecht 7-3-1790

Geertruij Coebergh, t Dordrecht 11-2-1780.
Kinderen, allen geb. te Dordrecht (no. 3 en 6 in deze aant. niet vermeld)
1. Hermanus, geb. 1746, tr. Joanna Menting;
2. Joanna Jacoba, geb. 1749, tr. Dordrecht 9-5-1772 Theodorus Engeringh, geb.

Amsterdam, t Dordrecht 27-10-1787;
3. Maria, geb , t Dordrecht 25-11-1827, tr. Dordrecht 7-10-1786 Gerard

Jozef Masion geb. Venlo 2-3-1759, t Dordrecht 5-11-1816;
4. Gillis, geb. 1756, tr. Dordrecht 19-2-1791 Ida Louisa Derooij, geb. Zierikzee;
5. Geertruij, geb. 1761, t Leiden 5-1-1793, tr. Gerrit Troostdorp;
6. Cornelis, geb. 9-8-1764.
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1749 den 25 meij snaghs ten een eur sondagh sijnde den 1. Pintererendagh
is gebooren Johanna Jacoba van Cleef, doghter van Jan van Cleeff en
Geertruy Coebergh eghteluijden getrout en de peeter is geweest Mathijs
Bontangh en het peetje de grootemoeder Johanna Coebergh

1750 in Dordtreght den 25 janiarij is getrout Johannis van Leen met Jo-
hanna Coebergh op de haven bij den eerweerde heer pastoor Brans6)

1750 in Rotterdam den 12 july is getrouwd Johannes Coebergh met Johanna
Maria Havers bij den eerw. pater van den Bolk in de Leeuwestraat7)

1750 den 28 october savons ten vijf euren op woendagh is gebooren Fran-
seijna van Leen, doghter van Johannis van Leen en Johanna Coebergh
eghteluijden getrout en de peeter is geweest Johannis van den Oever
en het peetje Jannigie van Noorden. Gedoopt op de haven bij de heer
Nicolaas Brans pastoor

1752 den 24 janiarij smorgens ten half tien op maendagh is gebooren Jo-
hanna van Leen, doghter van Johannis van Leen en Johanna Coebergh
eghte luijden en den peeter Gillis Coebergh en het peeteje Johanna van
den Oever. Gedoopt op de haven van de heer Nicolaas Brans

Mijn soon Cornelis Coeberg is getrout op Schidam met Alida Blom-
mendael den 28 october 1753 »)

1755 op Delftshaven is gebooren Egidius Coebergh den 25 april savons ten
9 euren, soon van Cornelis Coebergh en Alida Blommendael eghte-
luijden getrout en het peeter is geweest Egiduus Coebergh en het
peetje Johanna van den Oever sijnde grootvader en grootemoeder

°) Johannes van Leen, geb. Dordrecht 8-9-1724, t Dordrecht 14-5-1806
Joanna Coebergh, t Dordrecht 12-11-1808.
Kinderen, alleen geb. te Dordrecht (slechts de eerste twee in deze aant. vermeld).
1. Francina, geb. 1750, tr. Dordrecht 24-6-1775 Servaas Melort, geb. Roosendaal

4-10-1742;
2. Johanna, geb. 1752, jong overleden;
3. Willem, geb. 19-2-1753, t Delfshaven 6-4-1825, kunstschilder;
4. Johanna, geb. 11-8- 1755;
5. Egidius, geb. 28-9-1758, jong overleden;
6. Johannes, geb. 19-8-1760, t 1830, tr. Dordrecht 14-9-1794 Cornelia de Gorder,

geb. Dordrecht, t Dordrecht 29-5-1811;
7. Maria, geb. 7-4-1762, t Dordrecht 7-8-1762;
8. Maria, geb. 11-12-1763, t Delft 1-1-1844;
9. Geertruida, geb. 17-4-1768, t Schiedam 7-12-1859;

10. A egidius, geb. 16-2-1770.
7) Johannes Coebergh, begr. Rotterdam 24-1-1784; Johanna Maria Havers, geb. Rot-

terdam 29-8-1730, t Leiden 21-2-1810, dochter van Hendrik en Hendrica Rouhoff.
Kinderen, allen te Rotterdam geboren (alleen no. 2 wordt in deze aant. vermeld).
1. Joanna, geb. 30-10-1753, t Rotterdam 13-11-1758;
2. Egidius, geb. 1757, t Rotterdam 16-11-1760;
3. Hendrik, geb. 11-1-1760, t Leiden 30-1-1838, tr. Rotterdam 16-1-1785 Joanna

Catharina Nieuwenhuizen, geb. Rotterdam 7-1-1767, t Leiden 2-3-1796, d. v.
Franciscus Bernardus Theodorus en Sophia van Breijer. Uit dit echtpaar stamt
de gehele état present van het geslacht Coebergh.

4. Joanna Hendrina, geb. 21-12-1764, tr. 1785 Casparus Beukman;
5. Maria, geb. 30-9-1769, t Rotterdam 28-2-1809, tr. Rotterdam 1-6-1789 Adrianus

Mulder, geb. Utrecht 14-1-1764, t Brussel 26-1-1836.
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1756 is gebooren Egidius van Cleeff den 9 janiarij op vrijdagh smorgens
ten half vijf, soon van Jan van Cleeff en Geertruy Coebergh eghte-
luijden getrout en het peeter de grootevader Egidius Coeberg en het
peetje de grootemoeder Johanna van den Oever

1756 is overleden Johannis van den Oever den 3 maart smorgens ten
5 uren out sijn 97 jaaren 2 maenden 5 dagen in Dordt

1757 is gebooren Egidius Coebergh smorgens ten half tien den 29 september
1757, soon van Johannis Coeberg en Johanna Havers.
Peeter Egidius Coeberg, grootevader en het pietje grootemoeder Ha-
vers

1760 in Dortreght getrout den 3 feb. is getrout Mathijs Coeberg met Bar-
bera Kerkering bij de heer pastoor Brans !))

1760 in Dortreght is getrout den 17 augustus getrout Henderick Coebergh
met Maria de Loor van Rotterdam bij de heer pastoor Brans10)

1761 is overleden Johanna van Noorden hiijsvrou van Johannis van
den Oever den 29 maart naghts even twaalf uren out sijn 1 hondert en
een half jaar

1761 is geboren Geertruy van Cleeff den 8 september savons over elf ruim
een quartie over, op dijnsdagh op onse Lieve Vrou geboorte, en den
peeter Egidius Coebergh en het peetje is Johanna van den Oever, sijnde
grootvader en grootemoeder

8) Kinderen, allen te Delfshaven geboren en overleden (alleen het eerste in deze aant.
vermeld).
1. Egidius, geb. 1755;
2. Johannes, geb. 28-7-1756, t 10-9-1758;
3. Hendrik, geb. in oktober 1758.
Alida Bloemendaal overleed 22-10-1758 te Delfshaven. Hij hertrouwde te Alphen
N.Br. 13-9-1763 Joanna Catharina van Es, geb. aldaar 7-4-1738, t Delfshaven
27-1-1814; uit dit huwelijk:
4. Joanna, geb. 16-12-1764, t 9-10-1843;
5. Cornelia, geb. 4-6-1766, t 17-7-1832;
6. Magchiels, geb. 1-12-1770, t 1-10-1773;
7. Alida, geb. 2-5-1772, 128-9-1841.

u) Mathijs Koeberg, t Dordrecht 2-4-1777; Barabara Kerkring, geb. Dordrecht 21-2-
1734, t Dordrecht 21-5-1795. Uit dit huwelijk:
1. Gillis, geb. Dordrecht 12-11-1760, t Rotterdam 2-1-1796, tr. Dordrecht 16-11-

1782 Maria Verberk, geb. Nijmegen.
Uit dit echtpaar stamde het thans uitgestorven geslacht Koeberg. De laatste
afstammeling was Frits Eerhard Adrianus Koeberg, musicus, componist, geb.
Den Haag 15-7-1876.

lu) Hendrik Coebergh is na de dood van zijn echtgenote in 1766 naar Suriname ge-
trokken, waar hij is overleden; Maria de Loor, geb. Rotterdam 28-4-1730, t Dord-
recht 18-4-1766. Uit dit huwelijk:
1. doorgeboren kind, Dordrecht 14-12-1761;
2. Egidius, geb. 1763, tr. Rotterdam 18-4-1790 Maria Josepha Duc, geb. Rotterdam

24-9-1758.



1763 is gebooren Egidius Coebergh, soon van Henderick Coeberg en Maria
de Loor in Dort den 29 junij 1763 en de peeter is geweest Egidius
Coebergh en het peetje Johanna van den Oever, grootevader en groote-
moeder

1772 den 23 meij is overleede mijn beminde huijsvrouw Johanna van den
Oever, smorgens om 10 uuren

1773 den 25 desember is overleden Egidius Coebergh out 77 jaere, 4 maen-
den

1776 den 1 alderheijlige is overlede Cornelis Coebergh op D'have in den
ouderdom van 43 jaeren, 6 maende en 2 dage, smiddags ten 3 ure n ) .

") Cornelis Coebergh was koopman van wijnen en herbergier te Delfshaven, opziender
der R.K. statie aldaar sedert 1755, armmeester sedert 1769. Hij is korte tijd be-
roemd geweest; in 1755 werd hem op officiële wijze, alsook spontaan in proza en
poëzie de dank der natie gebracht en de onsterfelijkheid toegezegd wegens zijn ener-
giek optreden bij de schutsluis aan de Kolk te Delfshaven waardoor een ernstige
overstroming voorkomen werd. Van die heldendaad bestaan enige afbeeldingen,
waaronder een kinderprent, een beeldverhaal met Franse en Nederlandse tekst,
waarop men Cornelis naar de sluis ziet „ijlen".

HOOGHTWOUDT-GROOT

Naar aanleiding van het artikeltje: Bijbelaantekeningen Hooghtwoudt-Groot
door J. M. Reinboud in Gens Nostra 1963, blz. 312, deelt de gemeente-archi-
varis van Hoorn mede, dat de door schrijver opgegeven namen betrekking
hebben op een Hoornse familie. X)e opgegeven geboortedata zijn geverifieerd
aan de hand van de in het gemeente-archief te Hoorn berustende fiches, ge-
maakt van de aldaar aanwezige microfilms van de doop-, trouw- en begraaf -
boeken.

Tot dusver zijn de doopboeken geficheerd van 1700-1811. De originele
boeken berusten in het Rijksarchief te Haarlem.

REDACTIE

Doordat de heer J. Sluijters door omstandigheden niet in de gelegenheid
is de redactionele werkzaamheden volledig te verrichten, is als verantwoor-
delijk redacteur aan de Redactiecommissie de heer N. A. Hamers te Nij-
megen toegevoegd.
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v. Bysterveld: lakafdr. tnv. David v. B. 1680/82 secretaris v. Deyl; id. v. J: J. v. B. 1726
schepen van Zaltbommel; id. v. David v. B. 1703 ontv. der verpondingen v. Driel;
id. v. A. v. B. dijkschrijver van Bommel, v. d. Tielse- en Bommelerwaard (re. arch.
v. Zaltbommel, heerl. arch. v. Ammersoyen, gem. arch. Zaltbommel).

Charisius: lakafdr. tnv. J. W. Ch. 1844 kerkvoogd te Overasselt (kerk. arch. ald.); id. v.
Willem Ernst Ch. 1777 won. op het Huis „den Ham" testerende te Overasselt, als
vader van Willem, Jacob Steven Frederik en Dina Henriette Ch. (test. Overasselt,
R.A. Arnhem).

v. Cotthem: Houwaert: Genealogie van Cotthem; De Raadt: Sceaux Armoriés; gedenk-
raam Kloosterkerk „Klein Bijgaerden" te St. Pieters Leeuw.

v. Diggelen: lakafdr. tnv. Staas v. D. 1798 secretaris v. Andel en v. J. v. D. 1798 secr.
v. Veen (bijlag, v. d. commissie v. Alg. Waakzaamheid en i.d. stukken v. d. com-
missie t.d. Alg. Dir. v.d. Bat. gewap. Burgerwacht).

Ernsting. lakafdr. tnv. Hermen E. 1637 te Buurse (arch. Bagijne convent b. Almelo).
v. Halsema: grafzerk te Wirdum v. Fred. Wilh. v. H. t 29-5-1767, oud 85 jr. geb. Lop-

persum, zn. v. Theodorik en Biuche Wybes en op lakafdr. brieven Mr. D. E. J. v. H.
(1736—84) in part. bezit.

Holtrust: lakafdr. in coll. J. C. P. W. A. Steenkamp.
Kamerbeek: wapenbord Regenten St. Joriskerk, Amersfoort tnv. Rogier K. 1736 advo-

caat te A'foort en lakafdr. 1736 van dezelfde (volm. Geld. Leenkamer).
Kutsch(en)reuter: wapen op portret v. Johann K. 1664 i.d. sacristie Peter en Paulsk.

te Liegnitz en op marmeren grafzerk anno 1720 tnv. Daniel K. in bezit van S.
Baron v. Voorst t. Voorst te Den Haag; lakafdr. v. past. Thomas Dominicus K. te
Zevenaar 1792 testerende en v. Jkvr. Joha Louisa Catha K. 1785 te Zevenaar tes-
terende (re. arch. der Kleefsche Enclaves).

Overwater: I. lakafdr. tnv. Willem O. 1760 secretaris v. Stad aan 't Haringvliet (mis-
siven a.h. Hof van Holland).

Overwater: II. variant van I.
v. d. Waal(s): benedengedeelte v. doorsn. wapen op lakafdr. v. A. v. d. W. 1776, 1780

te den Briel secr. v. Nieuwland (arch. baljuw en leenman v. Voorne en in d. brieven
etc. Verponding Zuiderkwartier.

Zander: stamwapen verl. 1640 door Kgn. Christine v. Zweden aan Ds Petrus Zander
te Dobbertin bij verheffing i.d. Zweedse adelstand; id. op zegelring v. Mr. Enoch
Peter Ernst Z. (1750—1818) in fam. bezit.

Duyf(f)huyse(n): lakafdr. v. Huybrecht D. 1650 contrarolleur te Sas v. Gent (missiven
a.d. Admiralit. v. Zeeland); grafzerk met wapen in voormai. Prinsenkerk te Rot-
terdam tnv. Pieter Jacogsz D. t 1677.

Geldhouwer: bovenhelft v. doorsn. wapen v. Catharina G. de vrouw v. Pieter Habett,
wier zoon Nicolaas H. 1691 raad v. Haarlem was (ms wapenboek met de stam-
delen der Haarlemse regering).

Hamilton: glasraam Luth. kerk te Dordrecht tnv. Suzanna H. Aartsdr. 1673 de vrouw
van Frederik Meulhoff.

Komtebedde: zilv. knoop met wapen in bezit (1940) van fam. K. te Ouddorp.
v. Laar: zeg. v. Huybert v. L. 1717 schepen v. Buren (charter arch. Nassause Domeinen).
v. d. Poll: lakafdr. v. Elisabeth v. d. P. wede. v. Jan Jochems Brouwer 1737 en 1749

testerende (heerl. archief ter Horst, doos testamenten).
de Prill: lakafdr. v. Wouther de P. 1776—1834 nots. te Amsterdam (eigen protoc. en in

protoc. 30 v. nots I. Valeton ald.); id. v. Johannes de P. wiens wede Anna Claerdina
Heynsius in 1768 te Culemborg (arch. Heren v. Culemborg).

v. Regteren: lakafdr. v. K. v. R. 1759 te Grotebroek administr. v. d. geabandoneerde
landen (bijl. t.d. notulen v. d.gecomm. raden v.h. Noorderkwart.).

v. Vendelo: wap. v. Ary v. V. 1758 beleder v.h. Peperkoekbakkersgilde te Middelburg
ms wapenboek v.h. gilde, gem. arch. M'burg).

Weyland: lakafdr. v. Hendrik Joannes W. 1834/37 nots. te Amsterdam (min. acten v.
Nijmeegse nots. D. A. v. Munster, v. Arnhemse nots G. v. Eek en in de Boedel-
papieren v. d. Amsterdamse Weeskamer, lade 533).

de Zitter: wap. aantekeningen v. Nagtglas (Prov. Bibl. te Middelburg).
Zoeter: Jacob Z. 1780 deken v.h. schoolhoudersgilde te Middelburg (ms wapenbk. v.h.

gilde in gem. arch. M'burg).
A. R. K.
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PIETJE BALTUS

door

D. VAN BAALEN

Bij Verberne (Prof. Dr. L. G. J., 1889—1956) Geschiedenis van Nederland
in de jaren 1850—1925, 1, Prismareeks, derde druk 1957, no. 275, leest
men in het eerste hoofdstuk: Het geestelijk leven sedert het midden van de
negentiende eeuw, onderafdeling 11 Het kerkelijk en godsdienstig leven, met
betrekking tot het hoger onderwijs, op blz. 62 o.a.:

„De wet kende aan de Nederlandse hervormde kerk het recht toe, aan
elke universiteit door kerkelijke hoogleraren de zuiver dogmatische vakken
te doen onderwijzen. Deze regeling was zeker niet volmaakt. De nieuwe
theologische faculteit was voor de niet-hervormden, voor gereformeerden,
katholieken en joden, waardeloos, terwijl het onderwijs voor vele hervorm-
den te vrijzinnig was om geheel genoten te worden.

Vooral de orthodoxen, de gereformeerden in de Nederlandse hervormde
kerk, beklaagden zich over de opleiding van de predikanten. De officiële
theologische faculteit heette scherp een kweekschool voor gouvernements-
theologie. Zo ontstond het denkbeeld, een vrije universiteit op gereformeerde
grondslag te stichten, om zelf de opleiding te verzorgen. Het plan slaagde
door de ongemene talenten en forse energie van Abraham Kuijper, 1837—
1920. Deze was in 1870 predikant te Amsterdam geworden, voordien had
hij gewerkt te Beesd en te Utrecht. In zijn levensgang was het pastoraat te
Beesd beslissend, wijl een eenvoudige arbeidersvrouw, Pietje Baldus, de
jonge predikant, die onder invloed van het modernisme stond, terugbracht
tot het gereformeerd gevoelen der „steile afhankelijkheid".

Persbericht.
De Telegraaf, Vrijdag 27 maart 1914, Avondblad, Derde Blad, p. 9, ru-

briek: Gemengd Nieuws:
Pieternella Baltus

Men schrijft ons uit Beesd:
Een eenvoudig vrouwtje, maar dat onbewust, naar men mag zegggen, een

belangrijke rol heeft gespeeld, is hier gisteren in 't gesticht van ouden van
dagen overleden. Het is Pieternella Baltus, die in haar goede dagen, toen zij
nog haar eigen huishoudentje deed „oefeningen" hield, waar velen uit het
dorp en ook wel uit naburige plaatsen, naar toekwamen. Zij was streng „bij-
belsch", maar zeer verdraagzaam. Toen dr. A. Kuyper, hier predikant was,
kwam hij ook met haar in gesprek en algemeen wordt hier gezegd, dat zij
door die bespreking dr. Kuyper van richting deed veranderen. Ieder weet,
welke gevolgen dit op diens levensloop en het staatkundig leven in Neder-
land gehad heeft".

Volgend Persbericht:
De Rotterdammer, Zaterdag 28 maart 1914, 11de jaargang, no. 3326,
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^ Utrecht (Domkerk) 18-9-1754

t Wageningen 19-3-1796

oo Utrecht (Cath.kerk) 18-7-1780

n/1
HETER BALTUS

- Wageningen 3-11-1785 t Beesd 1-5-1867
oo Beei

PIETRONELLA
* Mariënweerd, bij Beesd, zondag 5-12-1830, 18 uur

Samenstelling: D. van Baaien
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V/9

ABRAHAM
v. d. WATEB

*

t

V/10

UULKE
LEENMAN

t

oo

IV/5

HERMAN
v. d. WATER

# .

t Beesd
25-6-1767

V/11

COKNELIS
CORNELlSzn.

CRUL

*

t Beesd
29-10-1762

V/12

JANNETJE
MOSTERT

dr. v. Jan
Jansz. en

Judith v. Oever

*

t Beesd
22-3-1777

00

IV/6
LENA .
CRUL

^ Beesd
7-8-1729

t Beesd
3-12-1817

oo Beesd 2-5-1751

UI/3
ABRAHAM

VAN DE WATER

^ Beesd 31-10-1762

t Beesd 22-10-1847

V/13

ANDRIES
v. ITERSON

*

t Gellicum
31-5-1751

V/14

NEELTJE
AARTS

v. ACQUOY

t Gellicum
16-12-1740

Gellium
0 0 30-5-1717

1V/7
GUILHELM (WILLEM)

VAN ITERSON

-w Gellicum
1-1-1723

t Beesd
27-8-1808

V/15

HENDRIK
v. WEST-
RENEN

*

t Beesd
11-4-1791

V/16

OTJE
GERRITSdr.

v. d. HEUVEL

*

t Beesd
• 23-12-1763

oo

1V/8
CATHARINA

VAN WESTRENEN

^. Beesd
25-2-1725

t Beesd
4-10-1783

co Beesd 29-6-1749

III/4
CATHARINA

VAN ITERSON

^ Beesd 30-8-1761

t Beesd 11-6-1795

co Beesd 28-5-1787

H/2
CATHARINA ^

~ Beesd 4-11-1790
11-4-1813

BALTUS

VAN DE WATER

t Beesd 6-8-1856

t Beesd, donderdag 26-3-1914, 1 uur
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hoofdredacteur Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, met vaste medewerking van
Prof. Mr. A. Anema.

,,Pieternella Baltus. De „Tel" meldt het overlijden dezer vrouw te Beesd.
Niet velen onzer lezers zullen haar gekend hebben of zelfs ooit haar naam
hebben horen noemen.

Een eenvoudig vrouwtje zeer verdraagzaam.
Toen Dr. A. Kuyper Sr. daar predikant was, kwam hij ook met haar in
gesprek en, naar wij uit zeer vertrouwde bron heden vernamen, is zij de
vrouw geweest, door den Heere gebruik om Dr. Kuyper, die als modern
predikant in Beesd kwam, tot het Christelijk geloof te brengen. Dat dit van
groote gevolgen geweest is voor den verderen levensloop van Dr. Kuyper en
zelfs voor het staatkundig leven in ons land, is nu wel duidelijk.

Dr. Kuyper spreekt nu nog veel het dankbare herinnering over haar".
Aan de Nieuwe Haagsche Courant van donderdag 2 april 1914 (2e jaar-

gang no. 383) is ontleend: „Dezer dagen vermeldde de Pers het overlijden
van Pietje Baltus te Beesd, welke vrouw een grooten invloed heeft gehad op
Dr. Kuyper's overgang tot de orthodoxie. Dr. Kuyper zelf wijdt aan haar na-
gedachtenis een driestar. Hij schrijft: , volgt een artikel uit De Stan-
daard van maandag 30 maart 1914, twee en veertigste jaargang, no. 12874.
Deze ,,driestar" is opgenomen in het boekwerk „Starrenflonkering" Amster-
dam 1932, blz. 120—121 onder motto „De gedachtenis des rechtvaar-
digen. . . . " . Kuyper zelf plaatste boven zijn geesteskind: Pietje Baltus. De
schrijver noemt haar een „eenvoudige in den lande" en zegt dat het ken-
merkende van deze, destijds, nog jonge vrouw was haar beslistheid. Een
ontmoeting met haar, bracht in zooverre in Dr. K.'s overtuiging een keer,
dat hij op eenmaal in deze vrouw de kracht van het absolute greep, en met
alle halfslachtigheid brak". Hij schrijft verder nog over het „edele voorbeeld
van deze vrome vrouwe" en vat dit aldus samen: „moge bij haar graf de bede
geoorloofd zijn, dat de eenvoudigen in den lande naar het edele voorbeeld
van deze vrome vrouwe toch in de volstrektheid van hun geloof mogen
volharden!

Het motto De Gedachtenis des Rechtvaardigen zal tot zegen zijn vindt
men boven een geschrift, dat nog in 1914 verscheen onder de titel Korte
Schets uit het leven van Pieternella Baltus. De vervaardiger van dit anno-
nieme werk blijkt te zijn geweest de heer Pieter Hubertus Antonie van Krie-
ken (1868—1941). Deze, een kapper, volgens het Bevolkingsregister van
Leerdam barbier, dient zich aan als „een vriend" en zegt dat Pieternella
Baltus geboren is te Beesd 6 december 1830 en aldaar overleden 17 maart
1914. Dit is dus niet geheel overeenkomstig de feiten, doch dit zal wel
niemand de gewaardeerde schrijver ernstig aanrekenen. Hij begint zijn ver-
haal: „Wij lazen in de „Rotterdammer" van 17 Maart 1914, het overlijden
van Pieternella Baltus. Naar wij gezien hebben stond het bericht in De
Rotterdammer van 28 maart 1914.

Hij schrijft naar hij meedeelt, op verzoek. ,,Velen van Gods kinderen
hadden bij haar een lieftijk tehuis. Onder „oefeningen" in haar huis gehou-
den, hebben velen genoeglijke uren doorgebracht. Zij was hoogst verblijd
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als haar huis maar vol was en hoewel zij geen bemiddelde vrouw was, heeft
zij niets anders gedaan, dan van het weinige dat ze had, altijd medegedeeld
en nimmer heeft God haar beschaamd gemaakt. Haar vader was molenaar
op de watermolen. Geen van haar ouders bezat de vreeze Gods. Een broer,
die op de heerlijkheid Mariënwaerd werkte, veranderde van richting en werd
een geestverwant van haar.

Op zekere keer was zij zo overspannen, dat zij een kopje met spelden en
naalden in het varkensvoer gooide. Toen haar mestvarken gegeten had,
deed ze de onaangename ontdekking dat het varken niet alleen het eten, doch
ook de spelden en naalden verorberd had. ,,Nu greep haar een onbeschrijfe-
lijke angst aan, want zij dacht niet anders of het dier zou sterven, en zij had
alles aan hem ten koste gelegd, van haar klein loon (bedoeld zal zijn geld-
inkomen, het loon van beide broers) van f. 10,— gulden in de week. Zij
werd zoo onrustig, dat zij den Heere op zijn almacht kwam te wijzen en
zij smeekte Hem, haar om haar onbedachtzaamheid niet te straffen en haar
zulk een schadepost te veroorzaken. Zij had er den ganschen nacht niet van
kunnen slapen en 's morgens heel vroeg was zij bezig de mest met een stokje
te doorzoeken. Tot haar groote verbazing had de Heere het varken goed
gezond gelaten en vond ze de spelden en naalden zeer zorgvuldig in de mest
verborgen terug. Toen werden de woorden: „Op Uw noodgeschrei deed ik
groote wonderen" haar eerst recht duidelijk. Ze zei: „Hierin heb ik bij
vernieuwing 's Heeren goedheid ondervonden". Niet lang daarna stierf de
broer die haar het meest gezind was, en zag zij haar inkomen tot op de
helft verminderen, en nu ongeveer f. 5.— bedragen. Daar moesten ze dus
maar van leven en hoewel de familie van de heerlijkheid haar niet wel gezind
was. kreeg zij toch ter wille van haar broer het volle weekloon, dat hij
(in gezonde dagen) verdiende. Die broer was geheel lam geworden, zodat
Pietje hem lang, tot aan zijn dood, heeft moeten voeren als een klein kind.

De eerste week echter reeds dat haar verlamde broer was gestorven, werd
diens weekloon ingehouden en kreeg ze niets meer. Dus was zij thans ge-
heel broodeloos. Zij moest nu door andere menschlievende menschen onder-
houden worden. Wat was haar lot zwaar. Niemand meer op deze aarde te
hebben, zonder eenige bloedverwanten, en dan nog maar net te eten te
hebben, terwijl haar door menschen, die God met millioenen had gezegend,
haar die f. 4.80 nog werd onttrokken.

Bij een bezoek haar enige tijd daarna gebracht, vertelde ze, dat ze nu
broodeloos was, doch dat ze een blijde tijding van den Heere had ontvangen,
n.l. Hij zou voor haar zorgen, maar op welke wijze wist zij niet. Ook zei ze:
De Heere heeft me laten zien, dat zijn toorn afdaalde op het huisgezin van
de familie van de heerlijkheid, bestaande uit drie freules en een huisknecht,
allen tussen de 60 en 70 jaar, doch allen nog goed gezond. De Heere heeft
me getoond, zoo zei ze, dat Hij ze heel binnen kort zal komen weg te nemen,
en zie, eer het half jaar om was, hadden we ze allen vier het tijdelijke met
het eeuwe verwisseld.

Nadat de familie van de heerlijkheid zich aan haar had onttrokken kwam
de dominee bij haar, die haar meedeelde, dat indien zij geen brood meer
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had, de Diaconie voor haar zou zorgen, hetwelk ook gebeurd is. Nu woonde
ze weer in haar eigen gehuurde woning, waarin zij Gods volk ontving. Haar
strijd was nu voor een groot deel afgewend. De Heere beschikte het zoo,
dat haar door verschillende personen wat werd toegestopt".

Met het voorgaande is nog niet alles weer gegeven wat de vriend zeggen
wilde. O.a. schreef hij nog hoe ,,Pietje" reeds als jong meisje met haar broers
mee naar het land ging om aardappels te rooien en hoe zij, die altijd een
bijbeltje op zak had, haar ene broer daaruit voorlas en daarna het gelezene
zo goed mogelijk toelichtte en hoe haar andere broer en haar ouders daar
niet van gediend waren. Ook vertelt hij hoe Pieternella op zekere winter-
avond karnemelkse pap mocht eten. Verder geeft hij nog enige mededelingen
omtrent het afsterven van deze vrouwe en men leest dat wijlen Dr. W. J.
Aalders (Prof. Dr. W. J. Aalders 1870—1945) bij haar sterfbed heeft ge-
staan. Met een wens voor deze laatste besluit de vriend zijn geschrift.

Het maatschappelijk en geestelijk milieu waarin Pietje Baltus leefde, toen
Dr. Kuyper haar voor de eerste maal ontmoette, c. 1863/4, is door hem be-
schreven in zijn „Confidentie", schrijven aan den Weled. Heer J. H. van der
Linden, Amsterdam 1873, blz. 43 vlg.

Van Prof. Dr. W. J. Aalders verscheen in 1921 een brochure: Dr. A.
Kuyper (Haarlem — De Erven F. Bohn). Hij schrijft, blz. 7, „Ik heb het
oude vrouwtje nog gekend, dat destijds op Dr. Kuyper zoo grooten invloed
heeft geoefend. Zij wist te vertellen, hoe zij hem bij het eerste huisbezoek
had vermaand en bij het heengaan de hand geweigerd, omdat zij hem niet
als leeraar kon groeten. Maar hij had niet opgehouden om een handdruk te
vragen en ten slotte had zij hem dan, niet als leeraar, maar als mensch de
hand gereikt. Het beteekende daar destijds iets, als arbeidersdochter den
predikant zoo te bejegenen. Maar hij was teruggekomen en sedert hoe langer
hoe meer onder den invloed van het gereformeerde gevoelen der „steile af-
hankelijkheid" gekomen. Zij, om in het taaleigen der mystiek te spreken,
eene door-bekeerde en beproefde ziel, keurde Dr. Kuyper's latere kerkelijke
en vooral politieke evoluties af, maar de oprechtheid van zijne bekeering
leed bij haar geen zweem van twijfel".

In 1937 verscheen bij J. H. Kok N.V. te Kampen een gedenkboek, uitge-
geven bij gelegenheid van de herdenking op 29 oktober van dat jaar van het
feit, dat Dr. A. Kuyper honderd jaar geleden te Maassluis geboren werd.

Voor de tot standkoming van dit boek kreeg de redactie ook de mede-
werking van Prof. Aalders bovengenoemd. Van hem verwierf men welwillend
een foto van Pietje Baltus waarvan de reproductie werd opgenomen tegen-
over blz. 200 in de bijdrage van Prof. Dr. K. Dijk: Dr. Kuyper als predikant.

Voor de herdenking van Willem Jan Aalders (19 september 1870—19
maart 1945) wordt verwezen naar de bijdrage van wijlen Prof. Dr. G. van
der Leeuw in het Jaarboek der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
1944—45} Amsterdam 1946, blz. 197 vlg., met portret.

Onder de in deze bijdrage door Prof. Van der Leeuw genoemde werken
van Aalders vindt men wel genoemd: Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde,
1928, doch niet: De Nood des Tijds, Leiden.

98



Het is mijn gevoelen, dat men veel in dit werk, zeker de titel mag be-
schouwen als te zijn „de filosofie" van Pietje Baltus. Een en ander voor zover
er bij deze nuchtere mensen sprake kan zijn van filosofie.

Philosopheren en spekuleren
doet gulsichz en lecker eeten ontbeeren

leest men bij Adriaen Coenen (van Schilperoort) van Scheveningen in zijn
Visboock1), verder. Behoeftig maeckt arm, Marienweerd — Pietje Baltus.
Zie de maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren en men zal ijn naam
heten Emmanuel (Jes 7 : 14), hetgeen betekent: God met ons (Matth. 1 : 23).

•) Kon. Bibliotheek ms f 176. Zie voor Coenen: Bor, Oorsprong der Nederlandsche
Oorlogen I, p. 105.

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die
met hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken,
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkre-
gen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen dienen op aan één zijde beschreven papier ingezonden te worden
aan de redactie-secretaris van „Gens Nostra", postbus 976, Amsterdam-C.

ANTWOORDEN

DEYER—ADRIAANSE (Gens Nostra 1963, pag. 376, vraag 91).
Helaas is het mij niet mogelijk vraagsteller een afdoend antwoord te verstrekken op

zijn vragen met betrekking tot de overlijdensdata van leden der familie Deyer enz.; wèl
kan ik een aanvulling geven op de afstamming van de door vraagsteller genoemde Jacoba
Adriaanse(n), echtgenote Lodewijk Deyer. Het geslacht Adriaanse(n) komt ook in mijn
kwartierstaat voor; ik ben een nazaat van de broer van Jacoba, Cornelis Adriaanse(n),

No. 111 van mijn kwartierstaat: Cornelis Adriaanse(n), geboren te Philipinne ca. 1737,
N.H., Schipper, gehuwd met Cornelia Claus, geboren West-Souburg 13-1-1740, N.H.,
dochter van Daniël Claus en van Catharina Hubregtse.

De ouders van Cornelis Adriaansen (en van Jacoba) waren: 221. Johannes Adriaan-
sen, geb. te Philipinne ca. 1705 en Anna Mareeuw, geb. te Hoek 22-11-1708, dochter van
Jacobus Mareeuw, geboren en wonende te Hoek en van Grietje Bliek, eveneens geboren
en wonende te Hoek.

Ook mijnerzijds eventuele aanvullingen op deze kwartieren gezocht.
Fr. INNIGER P. J. Jzn., Amazonenstraat 28 II, Amsterdam-Z.

HELLINGA (Gens Nostra 1963, pag. 282, vraag 50a).
In de bijlagen van de sententies van het Hof van Friesland komen de onderstaande

gegevens voor.
Criminele sententies: in portef. 130 dd. 12-3-1746 Hellinga. Eelse, 48 j . , mederechter

en in portef. 173 dd. 2-10-1760 dezelfde, Twijzel 63 j .
Civiele sententies: in portef. 701, doss. 4a Hellinga, Eelse, 42 j . , 1741, bijzitter Acht-

karspelen — in portef. 512, doss. 3 Hellinga, Amarentia, wed. Helmers te Groningen,
contra 1729 — in portef. 591, doss. 3a Hellinga, Hedsert Eelses, molenmaker te Warga,
contra 1734 — in portef. 90 doss. 37 Hellinga, Trijntje te Leeuwarden, erfgen. van haar
vader Douwe Tiaerds — idem in portef. 92, doss. 21 (periode 1700—1709) — in portef.
342 doss. 9 Hellinga, Douwe Tieerds met stukken van 1703.

J. ZANDLEVEN, Marislaan 9, Utrecht.
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VRAGEN

9. SCHOONDERBEEK.
Trouwboek Veenendaal: 1768, 10 april. Aard Schoonderbeek J. M. en Maayke Volle-

wens JD., bijde alhier.
Hun oudste zoon Jan werd op 4 januari 1770 gedoopt te Gelders Veenendaal.
Gevraagd: de geboortedatum (doop-) van Aard en gegevens omtrent ouders en voor-

ouders.
J. F. VAN DULM, Willem III laan 5, Wassenaar.

10. POWLEY (PAULI?).
Bekende, uit de V.S. afkomstige, gegevens: Jacob Powley, geboren ergens in Holland

in oktober 1744, vertrok rond 1766 als luitenant van een compagnie huzaren naar de
Verenigde Staten. Hij overleed 21 juni 1780 en werd begraven in de Methodistenkerk van
Cataraqui, Ontario. Hij was gehuwd met Mary Ann Vanvoorst. Gaarne gegevens over
deze Jacob Powley.

Secr. N.G.V., Postbus 976, Amsterdam-C.
11. KLOPROGGE—FLEVENS.

Wie weet gegevens over Lambertus Kloprogge, die gehuwd was met Maria Flevenst
Het echtpaar was vermoelijk R.K. Volgens een op 3-11-1785 voor Notaris Cornelis van
Looy te Rotterdam verleden testament was hun zoon Johannis 1ste chirurgijn aan boord
van het oorlogsschip Scipio.

H. GROSKAMP, Wouwermanstraat 92, Haarlem.

12. HAMILTON.
Wie heeft gegevens over Jan Jack Hamilton, jongeman uit Schotland, 11 november

1679 gehuwd te 's Hertogenbosch met Maria Weygergancx, weduwe van Thomas van
Bouckholt, wonende in de Waterstraat?

J. C. HAMILTON, Tilburgseweg 38, Eindhoven.

13. HESSELING.
Tussen 1721 en 1726 werden er in Amsterdam, in de Westerkerk en de Nieuwe Kerk,

3 kinderen gedoopt van Jan Hesseling(h) en Trijntje Dirckz. Huwelijk en doop van deze
ouders zijn niet in Amsterdam te vinden.

Waar werd dit huwelijk voltrokken? Wie waren hun ouders? •
J. HESSELING, Wolvenstraat 5, Amsterdam-C.

14. PLAISIER—PLESIER.
Op 5 mei 1799 trouwde te Hendrik Ido Ambacht Pleun Huigen Plesier, J.M. geboren

en wonende te Hendrik Ido Ambacht, met Pietertje Ariesd. van den Graaf, J.D. geboren
onder Oost IJsselmonde en wonende te Hendrik Ido Ambacht.

Gaarne inlichtingen over dit echtpaar.
B. A. PLEIJSIER, R. Strauszlaan 1, Heemstede.

15. LAMBERS—BEUMER.
Lambers, Lambertus Antonius, geboren te Brandlicht, graafschap Bentheim in Duits-

land, geboortedatum onbekend, overleden te Groningen 30-3-1830, gehuwd met Beumer
(Bohemer), Agnes, geboren Groningen 26-2-1790 en overleden te Groningen 27-12-1823.

Wie kan mij helpen aan gegevens over bovenstaande personen of eventuele voorouders
van hen?

E. L. LAMBERS, Demer 42, Eindhoven-c.

16. (VAN) VOGELPOEL.
In de Weeskamerarchieven van Amsterdam, welke zich bij de Gemeentelijke Archief-

dienst, Amsteldijk 67, bevinden, komen gegevens van bovengemelde familie voor.
Wie is genegen deze archieven door te nemen op nader overeen te komen voor-

waarden?
A. P. VOGELPOEL, 3 Jeanne Rd, Randolph, Mass. U.S.A.

17. ZWARTS, SCHWARTZ, DE SWARTE enz.
Alle vormen van deze naam gezocht. Beroep: wevers, droogscheerders, textielhandc-

Iaren. Gebieden: Nederland, Duitsland, Vlaanderen.
In het bijzonder gegevens gevraagd omtrent Frederik Swarts, geh. Leiden met Fran-

cijna Verrijn, geb. Munsterland 1700.
Eventuele onkosten worden vergoed.

PETER C. ZWARTS, 854 Palmer Avenue, Maywool, N.Y., U.S.A.

100



CONTACTDIENST
De inzending van genealogische gegevens aan de Contactdienst kan, zoals

voorheen, ongelimiteerd plaats vinden. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot
het geven van de juiste contactadressen belangrijk vergroot.

Om vertraging in de beantwoording van deze correspondentie te voorkomen
heeft het bestuur gemeend te moeten bepalen, dat ieder lid recht heeft op een
vlotte afwerking van maximaal tien contacten per kwartaal.

Vanzelfsprekend kan men meer namen inzenden, waarbij echter rekening
moet worden gehouden met een soms langere tijdsduur voor de opgave van
alle contactadressen.

Voor een goede en vlugge registratie van ingezonden contactgegevens ver-
dient het aanbeveling om zelf aantekening te houden van de ingezonden ge-
gevens. Bij inzending van aanvullende gegevens zult U hiervan veel nut en ge-
mak hebben. U bespaart hierdoor Uzelf en de Contactdienst veel overbodig
werk.

ARCHIEVEN TE 'S-HERTOGENBOSCH
De leeszaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant is van maandag tot en

met vrijdag iedere dag een half uur langer voor het publiek toegankelijk.
De openingstijden zijn nu van maandag tot en met vrijdag van 9.- tot 17.30

uur, des zaterdags van 9.- tot 12.- uur.
Met ingang van 1 januari 1964 is het stadsarchiet van 's-Hertogenbosch da-

gelijks geopend van 8.30 tot 12.45 en van 14.00 tot 17.45 uur. Bovendien
op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Op zaterdag evenwel is het archief gesloten.

Wij berichten de geboorten van
PETRUS ALBERTUS

zoon van de heer en mevrouw Nolte-Dinkgreve, op 12 dec. 1963 te Amsterdam.

DAPHNE N1COLE
dochter van de heer en mevrouw v. Bergen-v. d. Grijp, op 28 dec. 1963 te Oberwil
Zug (Zw.).

FRANC1SCUS JOHANNES CORNEL1S LAMBERTUS MARIA
zoon van de heer en mevrouw Korving-Husson, op 28 dec. 1963 te Breda.

LIVINUS EMIL1US JULIANUS JOANNES HENR1CA
zoon van de heer en mevrouw Thiré-van Berendoncks, op 31 dec. 1963 te Wilrijk (B.).

HILDE RENATE FERD1NE S1MONE MAR1JE
dochter van de heer en mevrouw van Litsenburg-Faber, op 24 jan. 1964 te 's-Hertogen-
bosch.

GH1SLA1NE W1LMA MARIA
dochter van de heer en mevrouw Timmermans-Weyn Banningh, op 19 febr. 1964 te
Geleen.

In het bijzonder willen wij melding maken van de geboorte van
ANTONIUS HENR1CUS JOANNES

zoon van de heer en mevrouw Sluijters-Merkx, (Ravenstein) op 20 febr. 1964 te Oss.

Aan allen onze hartelijke gelukwensen.
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TIJDSCHRIFTENREVUE

De in deze rubriek vermelde tijdschriften verlaten het bureau van de
redactie direct na het vervaardigen van de kopij, om langs de Hoofd-
bestuursleden te circuleren. Men gelieve een aanvraag tot lezing dus niet
tot de redactie-secretaris te richten, doch tot de Ie bibliothecaris der N.G.V.
(ƒ. J. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal, post Velp) en houde er daarbij
rekening mee, dat het enige tijd kan duren, voor toezending volgt.

Ons Amsterdam, 15e jrg., no. 12, december 1963; J. H. Kruizinga. Willem Vrolik;
Ir. A. C. J. Koot en Dr. L. Jansen. Hoofdrioleringsgemaal Zeeburgerdijk vijftig jaar in
bedrijf; Joh. J. Frieswijk. De Amsterdamse spreeuwenslaapplaatsen; Naamgeving aan
wegen in Tuinstad-Buitenveldert; dr. L. Jansen. De stadsuitbreiding van 1663.

Archivum Heraldicum, 1963, Ao LXXVII, Bulletin 2/3: P. Adam. Les usages héral-
diques au milieu du XII siècle; Narciso Binaydn Carmona. L'héraldique inca; Szabolcs
de Vaya. La flèche dans l'héraldique hongroise; Zeininger de B. Un écartelé peu com-
mun; Robent Louis. Quelques applications modernes de l'art héraldique en France. Les
grandes armes du Département du Loiret; Olivier Clottu. Les armoiries de la paroisse
catholique de Neuchatel; Robert Genevoy. Plat aux armes Gollin de Vatoreille Schauen-
burg; Marcel Orbec. Cachet armoirié inédit de Stéphane Wesselowski (1781—1852);
O. Clotta. Héraldique abstraite?; Colon Campbell. Les grandes armoiries de S.A.R. Ie
Prince de Galles; Bibliographie.

It Beaken, Jiergong XXV, No. 4, Desimber 1963: Prof. Ernst Löfstedt oanbean op
syn 70ste jierdei, 13 Desember 1963; Redaksjekommisje foar dit nümer; Lars Hermods-
son, Bo Sjölin, Birger Sundqvist.

Bldtter für Frankische Familienkunde, 8. Band Heft 6, November 1963: H. Maschke.
Bibliographie zur Genealogie und Heraldik Frankens für das Jahr 1963; H. Meyer.
Auswartige Taufen in Dinkelsbühl 1616—1643; H. Fronmüller. Die Fronmüller im
süddeutschen Raum; F. Capeller. Das Metzgerhandwerk in Marktredwitz; J. Bischoff.
Neue Veröffentlichungen zur Erlanger Bevölkerungsgeschichte 1495—1619; O. Selzer.
Ahnenliste Zimmermann; G. Ebeisbach. Bruno Röttinger zum Gedachtnis.

La France Généalogique, organe du Centre d'Entriaide Génêalogique, 5me année,
Nos 32 et 33, nov. 1963: 1953—1963, Dix ans; Notes de la Rédaction; Chercheurs
qualifiés acceptant de faire des recherches contre rétribution; Bibliographie; Revues;
Questions; Réponses.

Der Graf schaf ter, 129—130, Nov. und Dez. 1963: L. Bode. Niedersachsentage in
Wilhelmshafen; Dr. J. Belonje. Vom Wigbold zur Industriestadt Nordhorn; H. G. Ossen-
bühl. Eine burgundische Königstochter als Ahnfrau der Grafen von Bentheim.

De Herlaar Heraut, Periodiek van de familievereniging „Herlaar", No. 9, 2 dec.
1963: Verenigingsnieuws; Financiën; De Noordeloosse familie; Redactiemededeling;
Verjaardagen; Burgelijke stand; De oudste tweeling van Enkhuizen werd 80 jaar.

Der Herold, Band 5, Heft 3, Juli-Sept. 1963: Gerd Wunder. Stimmen die Daten?;
Hans Horstmann. Zur Datierung der Ebstorfer Weltkarte; Hans Schulz-Blockwitz. Er-
ganzungen zur Ahnentafel Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers; Buchbesprechungen.

HessischeFamilienkunde, Band 6, Beiheft 4, Oktober 1963: Ahnenlisten: Früh, Giebel.
Landgrebe, Müller-Duysing, Noell, Schaumlöffel, Schmitt, Stirn, Volk, Wachs, Wagner,
Grimmell, von Bodenhausen.

lnstitut für Auslandbeziehungen Stuttgart, Jrg. 13: 3, 1963: Israël.

L'Intermediaire des Généalogistes - De Middelaar tussen de Genealogische Navor-
sers, No. 108, Ao. XVII, 6/1963: H. C. van Parijs. Antoine Ferdinand van Hamme,
généalogiste bruxellois (1630—1715); P. Leynen et P. E. Claessens. D'un dossier généa-
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logico-héraldique; Noël aux armoiries de l'abbaye d'Aulne. Un rebondissement inatten-
du; Emile Boulet. Petite contribution a l'histoire généalogique et héraldique des Paheau
et des Crehen; E. van Win-Pascal. Tourisme régional et généalogique; La Marquise de
Sévigné et sa descendance; Epitaphes en Limbourg hollandais.

De Nederlandsche Leeuw, LXXXe Jrg., 12, dec. 1963: Mr. Dr. J. C. Maris van San-
delingenambacht. Herziening historische hoofdstukken van „Een Honderdtal Neder-
landsche Families": Van Braam-Van Eysden, Verhoeff-Verdonck, De Marre-Ruttens,
Lentfrinck-Coenen, Van Lamsweerde-Van Dael, Van Norden-Cauer, Keijser-Van der
Strengh, Sandelingenambacht; B. H. Boissevain, „L'Ancre de Satlut et du Refuge" in
Amsterdam en het wapen van het geslacht Boissevain; Korte mededelingen: Bouwens
van der Boijen, Van Hogendorp, Het wapen van het geslacht Veenman te Vreeland,
Wapenkunde en Kunstgeschiedenis, Wapen en vlag der gemeente Noordoostpolder;
Boekbespreking.

Ostfriesland, 1963/3: Bernard Schröer. 200 Jahre „Emder Kaufmannschaft" (1763—
1963): M. Aden. Pseudofabriciana aus Amsterdam und Antwerpen; Aus der drei frie-
sischen Landen.

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, XII. Jrg Band 4, Heft 11 und 12, 1963:
Meijer. Erzbischof Gebhards von Köln Beziehungen zur zweibr. Familie Schroebel;
Kaul. Einwohner in Gommerstein, Friesbach, Esthal und Geralsheim im 16 und 17
Jh; v. Jan. Neue Gemeindewappen i.d. Pfalz (Kreis Bergzabern.Wernersberg, Silz; Men-
ges. Einwohner d. Amtes Geisburg v. 14-18 Jh.; Fuchs. Der Verlust der Hornbacher
Kirchenbücher; Curschmann; Von pfaïzischen Familienverbanden; Kuby. Schweiser
Einwanderen in Edenkoben; Cappel. Auswanderer im luth. Kirchenbuch Pfeddersheim.
Kuby. Muller in Edenkoben 1665—1800; Raimar. Friedr. Karl von Savigny; v. Jan.
Neue Gemeindewappen (Rohrbach, Dudenhofen, Kirzweilen); Grünewald. Zugewan-
derte und Auswartige in Westhofen/Krs. Worms; Armknecht. Das Tagebuch Pfarrer
Herm. Weigands, 1582—1673; Jung. Einwohner in Maikammer 1580; Krieg. Pfalzer
i.d. Kirchenbüchen der Brüdergemeinde Neuwied; Schmidt, Familie Hünerberger oder
Honerbrincker; Cappel. Die alteste Grabsteine in Pfeddersheim; Schuchmann. Schweizer
Einwanderer im Kraichgau (1650—1700).

Het Personeel Statuut, 14: Jrg. No 12, dec. 1963: De Europese vrouw en het moham-
medaans huwelijksrecht; Uit de rechtspraak.

Schriftumsberichte zur Genealogie und zu ihren Nachbargebieten, Band II, Sept.
1962 und Mai 1963: Manfred Hojmann. Genealogische und biografische Quellen im
Nassauischen; Thomas Otto Achelis. Universitatsmatrikeln und ihre Benutzung.

Instituto internacional de Genealogia y Heraldica y Federacion de Corporaciones
afines, Hoja informativa, Ano X, No 221, lde Dicienbre de 1963: Bibliografia; Mede-
delingen van de aangesloten verenigingen.

Ons Voorgeslacht. No 117, 18e Jrg. Nov. 1963: S. Laansma. Fragment-Genealogie
Eygenraam; Gegevens uit het oudste Trouw- en Doopboek van de Gereformeerde Ge-
meente van Zuid-Beyerland; D. C. J. Bevaart. Rotterdamse en Schiedamse migranten,
vertrokken naar Brugge; Drs. C. J. F. Klaassen. Aanvullingen en verbeteringen betref-
fende de grafschriften en rouwborden in de Groote Kerk te Rotterdam; Lidmaten van
de Ned. Herv. Gemeente van Strijen; Akten van indemniteit van Bodegraven; Namen
van Personen die sig van tijd tot tijd hebben ingekogt of voor andere ingekogt zijn
in 't Proveniershuys te Bodegraven; Dr. J. MacLean. Het bestuur van Piershil voor 1811;
Vragen en Antwoorden.

Amsterdam, februari 1964. W. D. H. ROSIER.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden :
3081. P. J. Slikker, 5384 Jeanne Mange, Montreal. P. Quebec. Canada.
3082. H. Rudolphie, Joh. van Arnhemstraat 6, Rozendaal (Gld.).
3083. E. W. A. Henssen, Anjelierenlaan 1, Aerdenhout.
3084. S. Laansma, van Reedenweg 3, Renswoude. Ut.
3085. Mevr. B. Oosterhuis-Wiersema. Rijksstraatweg 102, Haren (Gr.).
3086. H. J. Andreae, Laagveld 8, Helmond.
3087. Fr. Buitendijk, Prunuslaan 52, Zaandijk.
3088. J. Chambon, Ie Wilakkerstraat 9, Eindhoven.
3089. J. J. Damen, Parsifalstraat 33, 's-Gravenhage.
3090. G. Delpeut, Anth. Brouwerstraat 5. Hilversum.
3091. J. C. Jaakke, Jonkerstraat 17, Edam.
3092. Dr. J. Smits, Fazantlaan 15, Eindhoven.
3093. H. van Steijn, Rijnenburglaan 24, Utrecht.
3094. G. W. de Jong, Westduinweg 223, Scheveningen.
3095. J. Damsteek, Admiralengracht 142-3, Amsterdam.
3096. J. C. Geene Wallon, Rapenburg 12, Leiden.
3097. A. J. Ruibing, Torenstraat 2, Winschoten.
3098. J. Dorenbos, B.K. Bonnaplein 2, Nieuwolda.
3099. Mej. IJ. Zetema, Bellendonckplein 9, Deventer.
3100. Mej. A. G. C. Renalda, Kerkstraat 74, Amsterdam.
3101. J. N. W. Leeuw, „Essenburg" K. 50, Twisk.
3102. P. Rompen, Hogendijk 98, Zaandam.
3103. P. J. van Oosterom, Plantage Badlaan 5, Amsterdam.
3104. H. J. Scheltus, Rapenburg 12, Leiden.
3105. H. H. Heidring, Ereprijsweg 16, 's-Gravenhage.
3106. P. J. Breedveld, Cliviastraat 12b, Rotterdam-12.
3107. M. W. van der Meulen, Chr. Huygensstraat 25, Sliedrecht.
3108. J. W. Vlek, Boerhaavelaan 75, Eindhoven.
3109. W. A. van Uden, Primulastraat 54, Eindhoven.
3110. D. J. G. Janssen, Willemstraat 58c, Eindhoven.
3111. J. Lous, M. D. de Grootstraat 83, Goes.
3112. Jan van Wijnen, 1222 West.-8th. North, Salt Lake City-84116, Utah.-U.S.A.

Adreswijzigingen :
1033. N. van Roon, Pres. Kennedylaan 126, Amsterdam-Z.
2726. Mevr. M. M. G. Klepper-Joling, Pienemanstraat 9, Amsterdam-Nw. Zuid.

Overleden :
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van de volgende leden:

451. W. J. Voogsgeerd, Nieuw Loosdrechtsedijk 64, Nieuw Loosdrecht.
1480. W. van Rhijn, Molen „de Valk", Leiden.
221. P. Moerkerken, Vergeet mij niet straat 30-c, Rotterdam-N 2.

Aan dit nummer werkten mee:

D. van Baaien, Goudreinetstraat 107, 's-Gravenhage.
Mr. Drs. J. J. Beyerman, Gemeente-archivaris te Dordrecht.
C. van der Enden, Corn. Krusemanstraat 19, Eindhoven.
Mr. E. H. Y. van Hees. Waldecklaan 14, Hilversum.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.
Ds. K. H. L. van Selms, Singel 460, Dordrecht.
J. Sluijters, Scholtishof, Ravenstein.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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