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VIERDE LUSTRUM TE AMSTERDAM
Het vierde lustrum van de N.G.V. wordt in haar geboorteplaats gevierd.

Weliswaar vond de eigenlijke oprichting op 27 december 1944 aan de
Blasiüsstraat 95 plaats, waar destijds Het Parool illegaal werd vervaardigd,
maar behalve het eerste verenigingswerk van de oprichters en een paar sten-
cils gaf de vereniging nog niet van haar aanwezigheid blijk en kwam eerst
eind 1945 met ons tijdschrift Gens Nostra te voorschijn, dat nu reeds 20 jaar
onafgebroken is verschenen.

Het zal de oprichters, de heren J. T. van der Ham, N. D. Kilsdonk, Ir.
F. A. Nelemans, K. J. J. van Rijn en A. Vogelpoel, genoegen doen, dat wij
thans circa 2000 leden tellen.

Ook is de wens van Van der Ham in vervulling gegaan, dat het 20e jaar
ons een tehuis voor de collecties van de vereniging bracht in het oude Patri-
ciërshuis van de familie Heshuizen aan de Cathenhagestraat 8 te Naarden,
vroeger posthuis van de Hamburgse Post, later Burgerweeshuis onder de
hoede van de regenten van het Pater Wijnterfonds en thans het aangewezen
centrum van de Vereniging. Wie Van der Ham in de documentatie-afdeling
ziet tronen, is evenals hij gauw getroost, dat het Naarden en niet Amsterdam
is geworden.

Uiteraard is het jubileumnummer aan Amsterdam gewijd. Arm en rijk
wordt daarin onder de loep genomen en een wandeling door Amsterdam's
oude binnenstad onder leiding van Den Herder — onze oud-voorzitter —
mocht daaraan niet ontbreken, evenmin als een keur van genealogische
wetenswaardigheden over grote Amsterdammers.

Maar het duidelijkst toont de levenskracht van onze vereniging zich in het
nieuwe, dat ditmaal werd ondernomen bij de publicatie van de wapens van
een aantal Amsterdamse burgemeesters.

Heeft het wel en wee van onze vereniging en haar activiteiten sommigen
geïnspireerd om te trachten ons een kleur te bezorgen, wie sterk is maakt
van de nood een deugd:
mogen de vele kleuren, die ons blad heden vertoont, een symbool zijn van de
bloei van Onze vereniging en een mijlpaal sieren in haar ontwikkelingsgang
tot nog grotere groei en bloei.

Gens Nostra, vivat, crescat, floreat.
Mr. E. H. Y. VAN HEES, Voorzitter.



EEN WANDELING DOOR
AMSTERDAM'S OUDE BINNENSTAD

Aen d'Aemstel en aen 't IJ, daer doet sich heerlijck open
Sy die, als Keyserin, de kroon draeght van Europe;
Amstelredam, die 't hooft verheft aen 's hemels as,
En schiet op Plutoos borst, haer wortels door 't moerasch.
Wat watren worden niet beschaduwd van haer zeilen?
Op welcke marckten gaet zy niet haer waren veilen?
Wat volcken zietse niet beschijnen van de maen;
Zy die zelf wetten stelt den ganschen Oceaen?
Zy breidt haer vleugels uit, door aenwas veler zielen,
En sleept de weerelt in, met overlade kielen.
Welvaren blijft haer erf, soo lang de Priesterschap
Den Raed niet overheen, en blindhockt met de kap.

Bovenvermelde dichtregels van onze grote Vondel kwamen mij in ge-
dachten toen ik op die koude novemberavond per trein huiswaarts keerde van
de bijeenkomst van de afdeling Amsterdam alwaar door de redactie van
„Gens Nostra" mij was verzocht iets over Amsterdam voor dit nummer te
schrijven. En als gevolg rijpte toen het plan te schrijven over Amsterdam,
over het oudste deel van de stad, waar Vondel zo vele malen zal hebben
gezworven, nl. de omgeving van de Warmoesstraat en de burgwallen.

Joost van den Vondel geboren te Keulen in 1587, kwam met zijn uit
Antwerpen afkomstige, maar om geloofsredenen vandaar gevluchte ouders
via Utrecht naar Amsterdam, waar zijn vader in 1596 in de Warmoesstraat
in het huis „die blaeuwe Draek", het tegenwoordige nummer 39, zijn hoe-
denwinkel vestigde en waar later Joost van den Vondel ook zijn zijdehandel
dreef. Hij had hier „de rechtvaerdige Trou" uithangen. Vermoedelijk in
1647 verhuisde Vondel naar nr. 110 in dezelfde straat, naar het huis „De
Kraeck", waarheen hij zijn uithangteken „de Trou" medenam. Later woonde
hij op de Prinsengracht bij de Berenstraat, op Rapenburg en ten slotte op
het Singel tegenover de Warmoesgracht, het latere nr. 201, waar hij op 5-2-
1679 is gestorven.

Zoals bekend moest Vondel op hoge leeftijd, daar zijn zoon zijn geld er
had doorgebracht, een betrekking als boekhouder bij de Bank van Lening
aannemen. In een bui van galgenhumor dichtte hij toen zijn eigen grafschrift:

Hier ligt Vondel zonder rouw
Hij is gestorven van de kou.

Vondel heeft in vele van zijn gedichten Amsterdam bezongen en ook
zijn bekende treurspel „Gysbrecht van Aemstel" is geheel op de Amsterdamse
historie ingesteld. Bekend is ook zijn „Op Amsterdam" tijdens het bezoek
van Maria de Medicis (1638) gemaakt:

Keer om de stadt. S'is bosch van onder, en gebout
Op boomen, onlangs nogh gehaelt in 't Noorsche woud.
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Wanneer men in Vondel's tijd komende uit het noorden de stad naderde,
dan moest men van Buiksloot met het „schuyteveer" naar de stad Amster-
dam, over het grote brede IJ. Wat zal het toen een machtig gezicht geweest
zijn, staande bij het Tolhuis blikkende over het IJ met zijn vele schepen
en op de achtergrond het profiel van de grote stad met haar sierlijke torens,
zoals Wester-, Oude- en Zuiderkerktorens, Montelbaenstoren e.a. De stad
deed zich waarlijk „heerlijck open". Nu is hiervan niets meer te zien. Sinds
in de vorige eeuw in het IJ het stationseiland is aangeplempt en hierop het
Centraal Station is verrezen met haar hoge overkapping is van het Tolhuis
af dit prachtig gezicht op de stad geheel verdwenen. Slechts, wanneer wij op
het Ie perron-oostzijde van het C.S. staande onze blikken stadswaarts wen-
den, krijgen wij een indruk hoe geweldig mooi het geweest kan zijn. Wij
zien dan het open havenfront met de aloude Schreierstoren en verder naar
het oosten de Buitenkant (tegenwoordig Prins Hendrikkade geheten) met
de kapitale koopmanshuizen. De toren is een overblijfsel van de oude om-
muring van de stad van 1481. Van hier vertrokken in de 17e eeuw de
schepen naar vreemde havens en vandaar ook, dat men dikwijls leest, dat
hier de vrouwen stonden te schreien, wanneer hun mannen zeewaarts ver-
trokken en dat de toren hieraan zijn naam te danken zou hebben. Wellicht
ook door de steen met de voorstelling van de schreiende vrouw en het weg-
zeilende schip. Maar tegenwoordig wordt algemeen aangenomen, dat de
naam ontstaan is door de schrijlingse plaatsing van de toren ten opzichte
van de wal, vandaar ook dat het vroeger „Scrayhoeck" of „Scrayhorn"
heette. Maar dit alles neemt toch niet weg, dat op deze plaats, waar zo vele
vloten naar verre landen vertrokken, menige traan zal zijn gestort.

Wij zullen er echter niet meer om schreien, maar van hier onze wandeling
beginnen. Links van de toren ligt de Oudezijds Kolk en langs het grachtje
zien wij verschillende oude pakhuizen, o.a. op nr. 3. D'Korendrager en nr. 4
Malaga, vroeger (1617) Het wapen van Riga geheten. Dit pakhuis is het
oudst gedateerde pakhuis van Amsterdam en is een mooi staaltje van pak-
huisbouw. Op de plaats van nr. 3 woonde in het begin van de 17e eeuw in
het huis „In de goudenberchcas" Roemer Visscher. Gaande langs het Kolkje
komen wij op de Kolksluis, thans een brug, doch vroeger een overwulving
van de O.Z. Kolk, waarop aan beide zijden een huis stond. Van deze brug
af zien wij het begin van de O.Z. Voorburgwal met op nr. 14 het mooie
huis „Leeuwenburg" of „De Burgt van Leiden" genaamd naar de gevelsteen,
voorstellende een burcht, waaruit een leeuw kijkt, waarboven 2 gekruiste
sleutels, welke echter het wapen van Riga voorstelt. Hier is nu de zetel van
het Goodwill-centrum van het Leger des Heils. Even hiervoor op nr. 8 een
16e eeuws trapgeveltje met fraaie leeuwenmaskers en een gevelsteen met
onderschrift „Int Vosje". Over de Armbrug zien wij de gerestaureerde
kapellen van de Oude Kerk en op nr. 40 een merkwaardig huis, genaamd
„Het Haantje", waarin gevestigd is het Museum Amstelkring, beter bekend
als „Onze Lieve Heer op Zolder" naar de in dit huis nog bestaande schuil-
kerk. Aan weerszijden van de Kolksluis loopt de Zeedijk, oorspronkelijk
de Amsterdamse zeedijk (vroeger dan ook „die Seeburgh" geheten), die met
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de Antoniesdijk oudtijds de waterkering van het IJ vormden. De Zeedijk is
thans een van de befaamste straten van Amsterdam met vele zeemanskroegen,
danslokalen e.d. Direct links op nr. 16/18 een heel oude gevelsteen met
gothisch opschrift en afbeelding van een posthoorn — dit is in de svarte
horn — een naam die reeds in 1591 voorkomt. Op nr. 16 is nu het bekende
eethuis „Du chat qui pelote" gevestigd.

Wandelen wij de Zeedijk af, dan passeren wij op nr. 82 een mooie gevel-
steen van 1725 met een duinlandschap — Duynsigt — en op nr. 84 in een
pas gerestaureerd huis de steen met een man — De bo(de) op Eemden —
uit het jaar 1660. Tussen Zeedijk en Oudezijdsachterburgwal stond voorheen
het in 1475 gestichte Klooster der Cellezusters met op de hoek van de Molen-
steeg de kapel van het klooster. Waar oudtijds de cellen der vrome zustertjes
waren vindt men nu de kamertjes van minder ingetogen en vrome zusters.

Op de Nieuwmarkt gekomen zien wij wederom een middeleeuws bouw-
werk de v.m. Sint Anthoniespoort, waarvoor in 1488 de eerste steen werd
gelegd, hetgeen wij kunnen aflezen van een steen in een der torens inge-
metseld. Dit is de oudste gevelsteen van Amsterdam. In 1617/18 toen het
gebouw als poort had afgedaan, werd het verbouwd tot waag en werden op
de bovenverdieping enige gilden gehuisvest, alsmede het Theatrum Anatomi-
cum, waar anatomische lessen werden gegeven. In de vorige eeuw deed het
gebouw dienst als brandweerkazerne, later als Gemeentearchief en sinds 1926
is er het Amsterdams Historisch Museum gevestigd. Niet lang meer, want
als straks de restauratie van het v.m. Burger Weeshuis aan de Kalverstraat
gereed zal zijn, dan zal daar het Museum gevestigd worden in een prachtig
voor dit doel geschikt gebouw en zal men binnen kunnen treden door de
fraaie poort met de dichtregels van Vondel, gemaakt op het groeiende
wezental:

Wy groeien vast in tal, en last;
Ons tweede Vaders klagen,
Ay, ga niet voort, door deze poort,
Of help een luttel dragen.

Gaan wij de Kloveniersburgwal op dan vinden wij op nr. 12 een zeer
bekend huis, nl. de alombekende kruidenwinkel van Jacob Hooij, opgericht
in 1743. In 1778 kocht Jacob Hooij dit huis en vestigde er zijn zaak. Aan de
overzijde op nr. 29 het imposante Trippenhuis, tussen 1660 en 1664 door
Justus Vingboons gebouwd als woonhuis voor de gebroeders Louis en Hen-
drick Trip, die in Zweden grote geschutgieterijen bezaten en hun beroep
deden uitkomen in de schoorstenen op hun huis, die in de vorm van mor-
tieren zijn gebouwd. In dit fraaie huis is nu de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen gevestigd. Op de hoek van de Oude Hoogstraat en Klove-
niersburgwal staat het Oost-Indisch Huis, het gebouwencomplex van de
voormalige Oost-Indische Compagnie, gebouwd op het terrein van het vroe-
gere Paulusbroedersklooster. Op de binnenplaats werd het scheepsvolk voor
de vloot van de O.I.C. aangemonsterd. Thans is dit gebouwencomplex in
gebruik bij de Dienst der belastingen en accijnsen. De gracht — Kloveniers-
burgwal — langs het gedeelte der gebouwen, waar vroeger het Bus- of Slacht-
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Het Trippenhuis

huis was (gesloopt in 1890) heette voorheen de Oostindische Kaai. Langs de
Kloveniersburgwal onze weg vervolgende zien wij links de fraaie toren van
de Zuiderkerk in de Zandstraat, in 1603/11 gebouwd door Hendrick de
Keyser. Aanvankelijk luidde de naam van de kerk de St. Jans- of Zandkerk.
De toren kwam in 1614 gereed en heeft een fraai klokkenspel van Francois
Hemony. In 1621 overleed Hendrick de Keyser en hij werd in de Zuiderkerk
ter aarde besteld. 300 jaar later, in 1921, werd door de Vereniging Hendrick
de Keyser een gedenksteen boven zijn graf aangebracht. Op nr. 77 een fraai
huis „De Ster" in 1660 door Philip Vingboons gebouwd voor de vermogende
koopman Nicolaes van Bambeeck en op 95 de brede pilastergevel van het
„Poppenhuis". Dit huis werd in 1642 eveneens gebouwd door Philip Ving-
boons voor de zeer rijke Joannes Poppen (overleden in 1654), op de plek
waar reeds diens grootvader, de koopman Jan Poppen (1545-1626) kort voor
1600 het grote huis „de gulden Steur" had laten zetten. Zijn zoon Jacob, de
schatrijke burgemeester, woonde er eveneens. Joannes Poppen liet zijn wapen,
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een zwemmende gouden steur, en dat van zijn vrouw in de top van het huis
aanbrengen. Later toen het huis in handen kwam van Hendrik Grave
(1670-1749), luitenant-generaal van Holland en Westfriesland liet deze het
wapen vervangen door zijn wapen en dat van zijn vrouw Lucia van Mollem.
Beide wapens zien wij nu nog intact. Thans is in het gebouw een school van
de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo, de Sint Augustinusschool ge-
vestigd. Voornoemde Jan Poppen, een arme Duitser, die omstreeks 1545 in
het land van Steur (Stöhr, een riviertje in Holstein) was geboren, kwam in
1568 naar Amsterdam. Hij was van geringe afkomst en werd door de
Amsterdammers eerst „Poep", d.i. vreemdeling, genoemd, welke naam later
in Poppen zou zijn veranderd. Jan kreeg een baantje als bediende op het
kantoor van Hans Simonsz den Oude, die „in de Griffioen" in de Warmoes-
straat op de hoek van de Guldehandsteeg woonde. Het ging hem nog al
voorspoedig en in 1579 werd hij al als „coopman" vermeld. In 1602 wordt
hij bewindhebber van de Oostindische Compagnie, in welke baan hij onge-
twijfeld zijn kapitaal zal hebben verdiend. „Het kan verkeren" zei Bredero.
(Over Poppen en zijn huis zie mijn artikel in „Ons Amsterdam" 2e jg. 1950:
9 e.v.)

Wij naderen nu de Oudemanhuispoort, door de Amsterdammers „Ouman-
huispoort" of kortweg „de Poort" genoemd en betreden hiermede de ter-
reinen van de Amsterdamse Universiteit. Op de plaats van de poort lag in de
15e eeuw de kloosterkerk met de kloostertuin van het Oude Nonnen Klooster,
één van de grootste kloosters uit die tijd. Na de alteratie werd hier in 1601
een groot vierzijdig gebouw gesticht, bestemd voor huisvesting van oude
mannen en vrouwen, het Oude Mannen- en vrouwengasthuis, kortweg „Oude-
mannenhuis" genoemd. In 1754/7 werden de gebouwen herbouwd volgens
plannen van Mr. Pieter Rendorp en werd de doorgang aan beide zijden
afgesloten door fraaie poortjes. Het poortje aan de O.Z. Achterburgwal
draagt aan beide zijden een bril, het huismerk van de ouderdom. De poort
aan de Kloveniersburgwal werd in 1786 vervangen door een nieuwe poort
van de beeldhouwer Ant. Ziesenis en bekroond met de beelden van twee
bejaarden.

In de doorgang werden winkelkassen gemaakt, waar nu hoofdzakelijk
handelaars in 2e hands boeken zijn gevestigd. Na van 1854 tot 1885 gebruikt
te zijn als museum werd het gebouw in 1879 aangewezen als zetel van de
Universiteit. De „Poort" doorgewandeld zijnde komen wij op de O.Z. Achter-
burgwal en Grimburgwal bij de Gasthuispoort van 1732 met beelden van
Jan van Logteren van 1736. Het pleintje werd vroeger genoemd „Den Bleijen
Hoeck" of „Blijde Hoeck".

Hier was de „Bayert" gebouwd in 1590 op het terrein van het Sint Pieters-
gasthuis (het tegenwoordige Binnengasthuis). Een bajert was een passanten-
of doorgangshuis; een toevluchtsoord voor arme vreemdelingen, zwervers en
bedelaars, die hier gratis logies en voedsel kregen, maar het verblijf was
beperkt tot drie dagen en drie nachten. Boven de poort van de bajert was een
steen aangebracht met de volgende woorden: Drie nachten langer niet herberg
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ik die 't behoeft en hou de vierde uyt de scoisters en 't geboeft. Deze steen
bevindt zich nu in het Rijksmuseum.

Als de gasten te bed waren, kwamen de bedienden alle kleren der zwervers
ophalen, deden die in een grote mand en bewaarden ze tot de volgende
morgen. De gasten werden 's morgens pas uitgelaten als bleek, dat er niets
vermist werd en „die de pijpen gestelt en de quaet gedaen sullen hebben"
werden door de dienaren van de schout, die bij het openen van de poort
aanwezig moesten zijn, ingerekend.

Wij zijn nu op de plaats, waar in de middeleeuwen zich het kloosterleven
van Amsterdam afspeelde. Langs de Oudezijds Achterburgwal lagen aan de
oostzijde de kloosters van de Oude Nonnen, S. Ursula, Paulusbroeders,
S. Maria Magdalena in Bethaniën, Minderbroeders en Cellezusters. Aan de
westzijde en oostzijde van de Oudezijds Voorburgwal lagen de kloosters van
S. Agnes, S. Catharina en S. Cecilia en aan de westzijde van de O.Z. Voor-
burgwal en de oostzijde van de Nes: S. Clara, S. Barbara, S. Maria Magdalena

„Huis op de drie grachten"
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op het Spui en S. Margaretha, terwijl aan de westzijde van de Nes en oostzijde
Rokin het S. Maria en het Cellebroedersk tooster gelegen waren. Is het dan
wonder, dat het steegje tussen de kloosters door van de Grimburgwal naar de
Kuiperssteeg „Gebed zonder end" werd genoemd en nog zo heet? Het was
hier in deze buurt een bidden zonder einde en vandaar dat in de volksmond
deze naam zal zijn ontstaan.

Als wij weten, dat er in de middeleeuwen in Amsterdam 20 kloosters
(17 nonnen- en 3 broederldoosters) waren, dan blijkt wel, dat hier het centrum
was. Wij begeven ons nu verder langs het „huis aan de drie grachten", zo
genoemd, omdat het door 3 burgwallen wordt omspoeld. Het werd in 1609
gebouwd en met zijn fraaie trapgevel is het een van de mooiste woonhuizen
van de stad. De O.Z. Voorburgwal heette in vroeger tijd Fluweienburgwal
en was de aanzienlijkste gracht van de stad; de burgwal, waar „die ryck-
domme van der Stede" woonde, die gekleed gingen in kaffa, zijde, felp en
fluweel. Zo is het geweest tot in de 17e eeuw toen de Heren- en Keizersgrach-
ten voor deze deftige burgers hun nog deftiger woonplaats werden.

„Gevelsteen De ladder Jacobs"
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Op nr. 316 zien wij een bijzonder fraai pand met gevelsteen „de ladder
Jacobs" (of Jacobs droom — Gen. 28 : 11 en 12) in 1655 gebouwd door
Ph. Vingboons voor de suikerbakker Pieter de Meijer, die zijn fabriek in de
achtertuin vestigde. Thans is hier de Kon. Stempelfabriek J. D. Posthumus
N.V. gevestigd. Het huis werd in 1956 geheel gerestaureerd. Aan onze rechter-
hand staat een fraaie poort met erachter de oude kapel van het S. Agnes
klooster van 1470, welke kapel in 1920 werd gerestaureerd. Aanvankelijk
werd de kapel gebruikt als bergplaats voor de Admiraliteit maar in 1632

„Poortje Agenietenkapel"

werd hij de zetel van het Atheneum Illustre en van de Stadsbibliotheek. De
poort van 1571 is afkomstig van de v.m. stadstimmertuin aan de Grimburg-
wal en werd naar'hier in 1631 verplaatst. Over de Lommertbrug zien wij
de gebouwen (nr. 300/302) van de Stads Kredietbank voor onroerende
zaken, de vroegere Bank van Lening of Lommerd, op het terrein van het
voormalig Ste. Maria Magdalenaklooster. Het gebouw op de hoek van de
Enge Lombardsteeg, vroeger een watertje „het Spoeye" geheten, dateert
van 1555 en is het v.m. turfhuis van het Oudezijds Huiszittenhuis op het
Spui. Door het poortje in de steeg, waarboven wij lezen:

„Tot behulp der nooddruftigen is hier gestelt
De Banck van Leninghe voor een cleyn geit."

zal Vondel dikwijls naar binnen gegaan zijn toen hij als boekhouder (sup-
poost) bij de Lommerd zijn werkzaamheden verrichtte. Hij deed dit van zijn
71e tot 81e jaar (1658/68) op een salaris van ƒ650,— per jaar.

Naast nr. 298 een aardig poortje met opschrift „De Brakke Grond" „Anno
1624". Men meent echter te moeten betwijfelen of dit poortje inderdaad al
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zo oud is. Wij staan nu bij het Stadhuis, gelegen op de grond van het voor-
malige Cecilia-Klooster en wanneer wij door de poort de binnenplaats be-
treden zien wij aan onze linkerhand het torentje van de oude kloosterkapel.
Na 1578 werden de gebouwen van het klooster ingericht tot verblijfplaats
voor aanzienlijke gasten van de stad. Zo kreeg het de naam van Prinsenhof,
een naam, die wij tot op de huidige dag nog gebruiken. In 1581 logeerde
er de Prins van Oranje, in 1586 en 1587 de Graaf van Leicester, in 1594 en
1618 Prins Maurits, in 1628 Prins Frederik Hendrik, in 1638 Maria de
Medicis en nog vele anderen. Toen in 1808 het Stadhuis op de Dam voor
Lodewijk Napoleon moest worden ontruimd installeerde het gemeentebestuur
zich tijdelijk op het Prinsenhof, waar het echter tot op heden is gebleven.
Het grote gebouw aan onze rechterhand was de zetel van de Admiraliteit van
Amsterdam, gebouwd in 1661/2 door Willem van der Gaffel. In het fronton
ziet men het wapen van dit hoge college. Nu is er de raadszaal van het
stadhuis.

Over de Varkenssluis gaan wij door de Damstraat naar de Dam, het hart
van de stad, ja zelfs van geheel Nederland, maar wij vergeten niet halver-
wege even een blik te werpen door de poort naar het bekende proeflokaal
van Wijnand Fockink in een perceel van 1689, zowel in- als uitwendig het
beschouwen waard. Dit in binnen- en buitenland beroemde lokaal is vooral
bekend doordat men er de glazen zo vol schenkt, dat men eerst bukken moet
om „de kop" er af te drinken, een ceremonie, die niet mag worden over-
geslagen en vooral op buitenlanders grote indruk maakt.

Over de Dam is wel een boekdeel te vullen, maar wij moeten ons tot het
belangrijkste beperken. Oorspronkelijk bestond de Dam uit 2 delen, het
westelijke deel tot het midden der 16e eeuw „de Plaetse" genaamd waar
markt gehouden werd en het oostelijk deel dat tot ver in de 16e eeuw „Mid-
deldam" heette. Het laatste deel vormt eigenlijk de dam, die de stad haar
naam gegeven heeft; de dam in de Aemstel, dus werd het Aemstelredamme,
later Amsteldam en nu Amsterdam. Er zijn nog veel meer vormen bekend.

Naar men tegenwoordig aanneemt moet de dam omstreeks 1270 zijn
gelegd, tussen de beide dijken langs de oevers van de Amstel (de tegen-
woordige Nieuwendijk en Warmoesstraat en Nes en Kal verstraat). Dat de
Nieuwendijk en Kalverstraat dijken zijn geweest is nu nog te merken aan de
glooiende loop van de stegen, die alle van de dijk af naar beneden lopen.

Op het oostelijke deel van de Dam bevond zich tot 1841 de Vismarkt, waar
aan de zuidkant een straat liep, die in de 17e en 18e eeuw Middeldam heette
en later Vijgendam werd genoemd. Aan de noordkant van de Vismarkt was
het water van het Damrak, waar de vis werd aangevoerd. Nu vinden wij er
het Nationaal Monument.

Aan de linkerzijde van de Dam zien wij de grootse schepping van Jacob
van Campen het in 1648 tot 1662 gebouwde Stadhuis, dat echter sinds 1808
in gebruik is als Koninklijk Paleis. In 1655 werd het gebouw al door Burge-
meesters betrokken, hetgeen voor Joost van den Vondel aanleiding was om
hierop zijn bekende „Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam" te dichten,
een dichtwerk van 1378 regels. Het is het hooglied van Amsterdams groot-
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heid, van zijn gebouwen, van zijn regering en van zijn handel. Sinds Vondel
hier was komen wonen had hij de stad zien uitgroeien ver buiten zijn oude
wallen en was hij ooggetuige van de aanleg van de fraaie grachtengordel en
de grote uitbreiding van het grondgebied van de stad tot aan de Singelgracht.

De laatste jaren is het Paleis grondig onder handen genomen en naar ver-
wacht wordt zal de restauratie spoedig gereed zijn en zal het gebouw weer
in gebruik genomen worden.

Aan de linkerzijde van het Paleis staat de Nieuwe Kerk, oorspronkelijk
gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, later aan Sinte Catharina. De stichtingsbrief
van de kerk dateert van 15-11-1408 en zij werd gebouwd op grond, welke
door de bankier Willem Eggert was afgestaan. Aan hem herinnert de Eggert-
straat lopende langs de kerk van Dam naar Gravenstraat. Bij de grote stads-
branden van 1421 en 1452 had de kerk zeer te lijden en men neemt aan, dat
het tegenwoordige muurwerk dateert van na 1452. Door onhandigheid van
een loodgieter verbrandde de kerk nogmaals in 1645, waarbij het gehele
dak met blauwe leien en het interieur verloren gingen. Vondel dichtte hierop:

De Koningin van Aemstels hoofdgebouwen
Is nu helaas! haer blaeuwe sluier quyt,
En moet bloots hoofts verkleumen en verkouwen,
In 't hartje van den guren wintertijt.

Het slotwoord van zijn „Klaghte ao. 1645" luidde:
Vergaept u niet aen hout of steen uitwendigh:
De ware Kerck staet vast en duurt bestendigh.

De herbouw van de kerk vergde 3 jaar en in 1648 kon de kerk weer in
gebruik worden genomen. Belangrijk is het prachtige monument boven de
grafkelder van Michiel Adriaensz. de Ruyter. In 1679 werd Joost van den
Vondel in een eenvoudig graf in de kerk ter aarde besteld, boven welk graf
in 1772 een gedenkplaat is aangebracht.

Ook de Nieuwe Kerk ondergaat thans een grondige restauratie, die onge-
twijfeld nog wel enige jaren zal duren.

Wij zullen het wat betreft de Dam hierbij laten, doch slechts nog memo-
reren dat op de hoek van Dam en Damrak reeds in 1563 Sinter Niclaes
uithing, op de plek, waar wij nu nog de gevelsteen van deze kindervriend
aantreffen. In de 2e helft van de 19e eeuw was hier een tapperij, café
de Bisschop geheten, waar aapjeskoetsiers e.d. hun borrel over de toon-
bank kwamen drinken. De kastelein heette zeer toepasselijk H. J. Bisschop.
Hij overleed in 1878. In 1899 werd hier een nieuw café „de Bisschop", een
hoog gebouw met een opzichtige gevel, dat al gauw de bijnaam van „vul-
kachel" kreeg, omdat uit de ramen 's avonds rossig licht uitstraalde. Ook
dit gebouw verdween om plaats te maken voor een bankgebouw, waar echter
boven de deur aan de zijde van de Dam de oude gevelsteen van S. Nicolaes
werd herplaatst. Hier hangt de goede Sint bij zijn jaarlijkse intocht in de
stad een grote krans aan zijn evenbeeld.

Door de Mozes en Aaronstraat begeven wij ons nu naar de Raadhuisstraat,
waar even om de hoek op het Singel in het voormalig gebouw van de gemeen-
telijke Telefoondienst een gedenksteen is aangebracht ter herinnering aan het
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feit, dat Vondel „in dit huys" overleden is. Dit huis is genummerd 205. Deze
steen suggereert dus, dat Vondel hier van 1670 tot aan zijn dood in 1679
zou hebben gewoond. Dit is echter niet juist. Vondel heeft gewoond in het
huis, dat genummerd was 201 en dat gestaan heeft op de plaats, waar wij nu
de zuidelijke rijbaan vinden van de Raadhuisstraat, waar dagelijks het drukke
stadsverkeer over dendert. Het huis werd gesloopt voor de doorbraak, die
noodzakelijk was toen de Raadhuisstraat werd aangelegd. Tot voor kort
werd aangenomen, dat het huis, waar Vondel woonde zou geheten hebben
„de Witte Molen". Dit is niet de naam van Vondel's woning, maar van de
hierachter gelegen herberg, die een toegang had naast Vondels woning aan
het Singel. Ook was het huis niet Vondels eigendom. Hij was in zijn laatste
levensjaren totaal verarmd en woonde hier in bij de kleermaker Van Weelens.
Een zeer lezenswaardig artikel over het sterfhuis van Vondel en de herberg
„de Witte Molen" werd kort geleden gepubliceerd door Mr. Wijnman (zie
57e jaarbk Amstelodamum 1965: 70 e.v.).

En hiermede beëindigen wij onze wandeling en hopen, dat de leden tijdens
de a.s. genealogische dag in Amsterdam in de gelegenheid mogen zijn iets
van het hiervoor besprokene te aanschouwen of zich gedwongen zullen
voelen later eens al het schone van Amsterdam te gaan bezien om dan met
Joost van den Vondel te zeggen:

„Bemint dan Amsterdam, de glorie van Uw steden."

T. DEN HERDER

JACOB OLIE, EEN AMSTERDAMSE FOTO-PIONIER

In een speciaal aan Amsterdam
gewijd nummer van Gens Nostra
past zeker iets met betrekking tot
Jacob Olie, directeur van een am-
bachtschool, maar vooral beroemd
als erflater van meer dan 3000
fotografische afbeeldingen van zijn
stad, alwaar hij op 17 oktober 1834
uit een wel bijzonder zeevarend
voorgeslacht, werd geboren.

Waar zijn werk grotendeels de
bijna oudste foto's van Amsterdam-
se stadsbeelden betreft, heeft het
Genootschap „Amstelodamum" bij
haar 60-jarig bestaan in 1960 een
tweehonderdtal daarvan in een
boekje bijeengebracht. Aan dit
werkje gaat een inleiding van de
hand van mej. dr. I. H. van Eeghen
vooraf.

116



De hierbij afgedrukte foto,*) door Jacob Olie in 1891 genomen, toont het
juist in dat jaar klaargekomen gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, thans
midden in Amsterdam gelegen en zetel van het Amsterdams Gemeentearchief.

Het was mede in verband met de beschikbare tijd niet goed mogelijk de
kwartierstaat van deze foto-pionier geheel compleet te krijgen. Daarom volgt
deze — ter informatie — hier in lijstvorm.

1. Jacob Olie, directeur van een ambachtschool, amateur-fotograaf van
Amsterdam en enige omliggende plaatsen, geb. 17-10-1834 te Amster-
dam, overleden 25-4-1905 te Amsterdam, huwt 3-10-1878 te Amsterdam:
Carolina Augustina Blössmann, geb. 8-1-1852 te Rotterdam, overleden
21-12-1886 te Amsterdam, dochter van: Carl August Blössmann en
Catharina Snoek.

2. Jacob Olie, houtvlotter, ged. 5-3-1783 te Amsterdam, overleden 21-10-
1846 te Amsterdam, huwt 7-10-1829 te Amsterdam:

3. Aagje Eelmers Blank Mooij, geb./ged. 26-11/30-12-1798 te Amsterdam,
overleden 25-2-1875 te Amsterdam.

4. Hendrik Olie, houtvlotter, ged. 15-10-1760 te Amsterdam, overleden
29-1-1822 te Amsterdam, ondertrouwt 3-5-1782 te Amsterdam:

5. Catharina Barendina Radier, ged. 19-11-1758 te Amsterdam, overleden
16-10-1814 te Amsterdam.

6. Eelmer Maartens Mooij, stuurman, commandeur op de walvisvaart, ged.
22-6-1767 te Callantsoog, overleden vóór 1823, ondertrouwt 16-2-1798
te Amsterdam:

7. Marritje Glas, ged. 7-8-1768 te Amsterdam, overleden 13-5-1823 te
Amsterdam.

8. Jacob Olie, houtvlottersbaas, geb. ca. 1734 (volgens ondertrouwakte te
Amsterdam geboren; aldaar niet gevonden), begraven 13-9-1792 te
Amsterdam, ondertrouwt 30-6-1758 te Amsterdam:

9. Johanna Lesjaar, geb. te Bredevoort, ged. 5-11-1730 te Winterswijk,
begraven 24-7-1800 te Amsterdam.

10. Jan Jurriaan (ook Claus Jörgen) Radier, varentsman, ged. 25-11-1721
te Halsingborg (Zweden), begraven 18-12-1799 te Amsterdam, onder-
trouwt 10-5-1754 te Amsterdam:

11. Zwaantje Daaldorp, ged. 10-2-1732 te Amsterdam, overleden 11-7-1823
te Amsterdam.

12. Maarten Mooij, commandeur op de walvisvaart, ged. 25-10-1739 te
Callantsoog, overleden 19-2-1817 te Callantsoog, huwt 8-1-1764 te Cal-
lantsoog:

13. Aagje Blank, ged. 27-9-1743 te Callantsoog, overleden 10-10-1822 te
Callantsoog.

14. Cornelis Glas, kaagschipper, ged. 27-7-1727 te Amsterdam, begraven
9-1-1797 te Amsterdam, huwt:

15. Maartje Dircks, overleden vóór 1798.

*) Topografische Atlas Gem. Archiefdienst Amsterdam.
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16. Pieter Olie, geb. ca. 1713 (volgens ondertrouwakte te Amsterdam ge-
boren; aldaar niet gevonden), zoon van Sijmen Jacobse Olij, begraven
12-7-1744 te Amsterdam en Geurtje Pieters, ondertrouwt 30-1-1733 te
Amsterdam:

17. Hendrikje Stevens Laagwal, geb. ca. 1716 (volgens ondertrouwakte te
Amsterdam; aldaar niet gevonden), dochter van Steven Stevense Laagwal
en Trijntje Barents (ondertrouw te Amsterdam op 30-11-1708). Trijntje
Barents ondertrouwt 2) 27-6-1732 te Amsterdam met Sijmen Jacobse
Olij (vader van no. 16) en wordt op 4-8-1758 te Amsterdam begraven.

18. Hendrik Lesjaar, geb. te 's-Hertogenbosch, huwt 16-11-1727 te Brede-
voort:

19. Anna Catharina Pommers, geb. te Bredevoort, dochter van Jan Jurriën
Pommers.

20. Carl Gustaf Radier, predikant, geb. ca. 1683 te Karlskrona (Zweden),
begraven 7-3-1735 te Halsingborg, zoon van Sten Jönsson Radier,
admiraliteitspredikant te Karlskrona, overleden 1697 en Anna Elisabeth
Hansdotter, huwt 9-3-1717 te Halsingborg:

21. Catharina Clasdotter Tangaeus, dochter van Clas Broddesson, waard te
Halsingborg, begraven 11-9-1711 te Halsingborg en Margreta Hedvig
Nilsdotter, begraven 21-8-1711 te Halsingborg.

22. Maghiel Daaldorp, bakker, geb. ca. 1700 te Melder (?), begraven 7-9-
1759 te Amsterdam, ondertrouwt 12-1-1731 te Amsterdam:

23. Barentje van Vredenburg, geb. ca. 1696 (volgens ondertrouwakte te
Steenwijk geboren; aldaar niet gevonden), begraven 18-9-1777 te Am-
sterdam.

24. Jacob Maartens Mooij, ged. 2-10-1712 te Callantsoog, zoon van Maarten
Aarjens (overlijdensaangifte 12-9-1742 te Callantsoog) en Neeltje
Aarjens, huwt 29-1-1736 te Callantsoog:

25. Maartje Gerrits Kragt, geb. (volgens trouwinschrijving) te Callantsoog
aldaar niet gevonden) (overlijdens-aangifte 4-2-1780 te Callantsoog),
dochter van Gerrit Theunisz Kragt en Aachtje Aarjens.

26. Eelmer Eelmers Blanck, ged. 7-7-1706 te Callantsoog (ws. overlijdens-
aangifte 6-2-1783 te Callantsoog), zoon van Elemer Jansz Blanck en
Griet Jans, huwt 20-2-1735 te Callantsoog:

27. Antje Jacobs Doorn, ged. 1-9-1715 te Callantsoog, dochter van Jacob
Pieters Doorn en Trijntje Aarjens.

28. Arij Glas, kaagschipper, huwt:
29. Maria Jans.
30. onbekend
31. onbekend.

R. F. VULSMA
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DE GENEALOGIE VAN DE ARME WALEN
TE AMSTERDAM

Vanzelfsprekend is het gemakkelijker de genealogieën samen te stellen van
goed gesitueerde families dan van de minder goed bedeelde. Daar vindt
men geen eigen graven, geen eigen huizen en meestal ook geen testamenten
om de onderzoekers verder te helpen.

Toch is er één bron, die juist voor hen mogelijkheden biedt. Dat is de
administratie van de bedeling — om een term van vroeger te gebruiken.
Die was meestal enorm groot en de bescheiden zijn daarom heel vaak weg-
gedaan. Er zijn echter uitzonderingen. Bij de Doopsgezinden bijvoorbeeld
is er heel wat over en bij de Walen nog meer. Dat laatste is vooral belang-
rijk, omdat de Franse namen vaak verhaspeld en soms zelfs wel eens ver-
hollandst werden. Dan is het uiterst moeilijk iets te vinden, temeer daar de
réfugiés heel veel rondtrokken en de lidmatenboeken (met de sorties en de
entrees) niet altijd even precies werden bijgehouden.

Ik zal hier iets vertellen over de familie Petitmaistre, die ik uitzocht. Soms
noemden de leden der familie zich ook Petit, dan weer Petimeter en een
enkel maal Kleinmeester. Waren ze niet bedeeld geworden dan was het
stellig ondoenlijk geweest om een genealogie samen te stellen, maar nu ligt
die vrijwel volledig voor me.

Ik wil echter eerst iets over de ondersteuning in het algemeen meedelen.
De gegevens daarover zijn in het archief van de Walenkerk al sedert de
16de eeuw bewaard. De stad werd in 1633 in tien wijken of „quartiers"
ingedeeld, waar er later met de stadsuitbreidingen nog enkele bij kwamen.
Wil men weten, hoe de verdeling was, dan zijn er twee kaartjes met aan-
duidingen, die men kan raadplegen. De ene dateert van 1675 en geeft 12
wijken, de tweede van omstreeks 1836 en geeft 14 wijken (no. 366 en 336 hh).

Tot 1645 is het heel moeilijk iets te vinden, wanneer men naar een speciaal
persoon zoekt. Toen werd de administratie gereorganiseerd. Voortaan kreeg
de diaken van elke wijk zijn eigen boek, terwijl er één algemeen „grand
livre des pauvres" werd aangelegd. Daarin vindt men de namen van de
ondersteunden, die ieder onder een eigen hoofd, aangetekend kregen, wan-
neer ze werden ondersteund, met welke bedragen en in welke wijk. Toch
blijft het zoeken naar de ondersteunden voorlopig nog zeer tijdrovend, daar
de index op de namen pas in de 18de eeuw ingevoerd werd.

Toen in 1680 de stroom van réfugiés begon, bleek het niet doenlijk voor
de Walenkerk zelf de lasten daarvan te dragen. Wel verzorgden de diakenen
de ondersteuning, maar de diaconie kreeg daarvoor enorme bedragen van
de stad terug. Daarom werd sedert 1682 de administratie van de „assistance"
voor de réfugiés streng gescheiden gehouden van de rest. Er werd een apart
grootboek voor hen aangelegd en dit kreeg wel een index. Het is dan ook
slechts een ogenblik werk, die grootboeken op te slaan en te kijken of de
gezochte naam erin voorkomt. Indien gewenst kan men dan verder gaan en
in de wijkboeken opzoeken, waarvoor de ondersteuning werd gegeven. Daar
vindt men dan o.a. bijzonderheden over kraamgeld, begrafenisgeld, school-
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geld, reisgeld, kledingstukken, dit laatste soms met een opgaaf van de leef-
tijd der kinderen.

Een punt werd op den duur, wie men tot réfugiés moest rekenen. In 1743
werd een nieuwe regeling ingevoerd: allen, die vier jaar lang in Amsterdam
hadden gewoond, zonder steun van de diaconie te krijgen, zouden voortaan
tot de Waalse armen worden gerekend. Voor alle andere vluchtelingen, ook
de arme Waldenzen, die sedert 1734 een aparte ondersteuning kregen, zou
de stad ƒ 75,— voor een volwassene en ƒ 15,— voor ieder kind onder de
18 jaar betalen. Voortaan werden de réfugiés de zogenaamde „pauvres de
ville"; de diaconie hield de zogenaamde gepensioneerden, réfugiés die op
last van de stad een pensioen kregen. Gelukkig had in 1721 het grootboek
van de pauvres Wallons ook een index gekregen en is daar sinds dat jaar
het zoeken dus eveneens eenvoudig geworden.

De familie Petitmaistre, die ik hier als voorbeeld wil geven, gaf mij aan-
vankelijk een enorme schok. Want van Abraham Petitmaistre, die ik als
drukker onder de loupe nam, vond ik de. begraaf inschrijving van 1726,
terwijl zijn weduwe(!), Jeanne Chenin, al in 1708 hertrouwde. Het bleek
echter achteraf toch geen geval van bigamie te zijn, misschien wel even
tot mijn teleurstelling. Abraham Petitmaistre was reeds in 1703 begraven als
Abraham Petit, terwijl de overledene van 1726 zich ontpopte als een zoon
van een broer, die in 1719 als Abraham Kleynmeester getrouwd was.

Ik zal hier iets over de familie vertellen, van wie meer dan een eeuw lang
alle leden korter of langer tijd ondersteuning genoten. Op 22 april 1682
werd Eve Simonet of Simonnet lid van de Waalse Gemeente te Amsterdam
met attestatie van Sedan. Zij was volgens het ogenschijnlijk zo deftige ge-
drukte Dénombrement van 1684 „ouvrière de points", maar toch blijkbaar
niet in staat om zich daarmee in haar onderhoud te voorzien. Van 1683 tot
haar overlijden in 1710 werd zij ondersteund, meestal als weduwe van Jean,
soms als weduwe van Pierre of Esaye Petit(maistre). Ik houd het er maar op,
dat de echtgenoot Jean heette, want die naam gaf zij zelf op, toen ze zich een
jaar voor haar dood, op 11 september 1709, liet naturaliseren. Ik denk, dat
Esaye Petitmaistre, die niet als lidmaat werd ingeschreven, maar wel in 1682
tezamen met Abraham en Nicolas Petitmaistre werd gesteund en op 5 januari
1687 attestatie naar Groningen kreeg, de oudste zoon van Eve Simonet was.

Abraham en Nicolas Petit werden op dezelfde dag als lidmaat ingeschreven
als Eve Simonet, echter komend van Gironne. Zij waren stellig haar zoons;
een dochter Marie kwam pas 18 augustus 1686 met attestatie van Maastricht
naar Amsterdam.

Abraham was de enige van de familie, die kon schrijven — hij tekende
Petimaire — en in 1664 te Sedan geboren. Hij trouwde in 1687 met de vijf
jaar oudere Jeanne Chenin, die ook van Sedan geboortig was. Het echtpaar
Petitmaistre-Chenin kreeg op 20 oktober 1691 attestatie naar Londen, maar
het is de vraag of het vertrok, want in 1690 en 1693 werd het tijdelijk ge-
steund. Van 1697 af hoorde het tot de regelmatig bedeelden. Uit de registers
van de weeskamer zou men opmaken, dat Jeanne Chenin in 1703 bij de
dood van haar man kinderloos achterbleef, maar de wijkregisters leren ons
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anders. Slaan we die op, dan blijkt dat de ondersteuning o.a. bestond in
schoolgeld voor twee kinderen, van wie één reeds in 1704 stierf, daar toen
begraafgeld werd betaald. In 1708 hertrouwde de weduwe met een weduw-
naar, Joel Caroudet, die ook uit Sedan kwam en in 1683 als lakenbereider
poorter was geworden, maar in 1684 in het Dénombrement als herbergier
figureerde. Van 1689 af was hij ondersteund en Jeanne Chenin zou dat ook
na zijn overlijden blijven, tot haar dood in 1745 toe. Het bedrag van onder-
steuning bedroeg toen van 1689 af in totaal ƒ3243.10.—.

De iets jongere zuster — misschien waren ze zelfs een tweeling — Marie
Petitmaistre trouwde in 1695 met haar volle neef Barthelemy Guilmart.
De moeders van bruid en bruidegom waren zusters. Jeanne Simonet was
met haar man, Vincent Guilmart, in 1685 naar Amsterdam gekomen. Van
haar kon ik zelfs de leeftijd achterhalen. Op 22 februari 1720 werd zij als
weduwe van 86 jaar in het Hospice Wallon, in het Hollands minder juist
Walenweeshuis geheten, opgenomen en stierf daar nog in dat jaar. Haar
zoon Barthelemy was in 1688 met attestatie van Den Bosch lidmaat te
Amsterdam geworden. Hij was eerst hoedenmaker en had daarom waar-
schijnlijk niet de moeite genomen zich als poorter te laten inschrijven. Dat
geschiedde toen voor de réfugiés nog gratis, maar niet meer in 1696, toen hij
bakker was geworden, waarvoor het poorterschap nodig was. Wel werd hij
op 30 maart van dat jaar als zodanig ingeschreven, maar hij betaalde het
verschuldigde geld niet. Dat moet de reden zijn geweest, dat de twee kinderen
Guilmart na de dood van hun ouders niet in het Burgerweeshuis, maar in
het Walenweeshuis werden opgenomen. De ouders hadden weliswaar in
1700 attestatie naar Celle gekregen, maar stellig was althans de moeder
met de kinderen hier gebleven. Dat blijkt uit de uitgekeerde ondersteuning.
Het inneemregister van het Hospice leert ons, dat de vader begin 1703 te
Londen en de moeder in 1704 te Amsterdam overleed. De twee kinderen
stierven in 1706 en 1723 in het Hospice.

De jongste zoon van Eve Simonet, Nicolas geheten, was kantenmaker.
Hij trouwde in 1688 met Marguerite Peronne, ook al weer uit Sedan. Zijn
schoonvader woonde toen in Berlijn en dat bracht er het echtpaar waar-
schijnlijk toe om attestatie daarheen te vragen. Tweemaal werd die gegeven,
op 11 februari 1697 en op 21 maart 1698. Uit de wijkregisters blijkt, dat
het vertrek in 1697 niet doorging. Pas het volgend jaar kreeg het echtpaar,
dat sedert 1691 tot de regelmatig ondersteunde gezinnen behoorde, ƒ 18.—
reisgeld om naar Berlijn te gaan. Op 24 mei 1705 werd hij weer als lidmaat
ingeschreven met attestatie van Berlijn. De ondersteüningsregisters leren ons,
dat zijn eerste vrouw in Duitsland was gestorven en een tweede vrouw daar
haar plaats had ingenomen. Dat was Magdelaine de Voisin de Granson, die
pas op 30 augustus 1705 met attestatie van Hanau lid van de Amsterdamse
Gemeente was geworden. Zonder het grootboek van de armen zou men
achteraf man en vrouw nooit aan elkaar hebben kunnen koppelen. Op 30
maart kreeg het echtpaar attestatie naar Engeland. Dat ze inderdaad ver-
trokken blijkt uit de ƒ 20.— reisgeld naar loonden, die ze van de diaconie
ontvingen. Daar zullen zij gestorven zijn.
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Van de vier kinderen, die uit het eerste huwelijk te Amsterdam waren
geboren — de geïndiceerde doopregisters maken het naslaan gemakkelijk,
zodat het niet nodig was de „dons de couche" uit de wijkregisters na te
zoeken — vinden wij er later twee in Amsterdam terug. Abraham, die in
1691 was geboren, kreeg in 1711 en 1712 als „garcon colloqué" enige onder-
steuning. De belangen van de kinderen, die of door hun leeftijd of om andere
redenen niet voor het Hospice in aanmerking kwamen, werden uiteraard wel
door diakenen behartigd. In de notulen vindt men aantekeningen over dit
„colloquer" of uitbesteden, maar zolang dit niets kostte, werden de kinderen
niet in het grootboek opgenomen en is het erg moeilijk, ja vrijwel ondoenlijk,
om iets op te sporen in de lijvige boeken van de diaconie. Ik weet dan ook
niet, wanneer en waar Abraham besteed was en welk beroep hij leerde. In
1719 trouwde hij met een Hollandse, Hilletje Jans, de weduwe van Harmen
Egberts de Wit; misschien was het daarom dat hij zich Kleynmeester noemde.
Hij stierf reeds in februari 1726. Zij werd toen direct uitgesloten van de
ondersteuning ,die zij voortaan van haar eigen kerk moest krijgen. Reeds
in november ging zij weer in ondertrouw, ditmaal als de weduwe van
Abraham Petit.

De zuster, Marie Petitmaistre, die in 1692 was geboren, trouwde in 1718
als Marie Petimeter met haar volle neef Isaac la Croix, een rijglijfmaker
en zoon van Anthoine la Croix, een slotenmaker, en Marie Peronne. Net
als haar ouders en zijn ouders, die van ouds waren ondersteund, viel ook dit
echtpaar daarvoor in de termen. In 1743 werden ze overgeheveld naar de
stad en werden zogenaamde „pauvres de ville". Als zodanig werden in 1746
en 1751 18-jarige kinderen afgezet. In die jaren kregen ze ook nog enkele
extra-giften van de diaconie van de Walenkerk, zodat hun namen nog in het
grootboek van de „pauvres de ville" zijn te vinden. In 1753 werden zij
afgezet als zodanig. Waarom dit gebeurde, kan ik niet zeggen. Ik vermoed
echter, dat ze naar Leiden vertrokken.

Hun oudste dochter, Catherine, die in 1720 was geboren, werd namelijk
op 21 augustus 1764 lidmaat te Amsterdam met attestatie van Leiden. Zij
kwam op 23 september 1767 als „fille agée de 47 ans" bij de Waalse diaconie
terecht en werd als eerste van haar familie in het grootboek van de „pauvres
Wallons" ingeschreven. Tot haar dood in 1784 werd zij ondersteund. In
totaal had ze ƒ2212.10.— ontvangen, maar ze liet ƒ34.— na, wat weer aan
de diaconie kwam. Dat was de balans na 101 jaar van ondersteuning.

Het is een saaie geschiedenis; een geval van bigamie was stellig heel wat
opwindender geweest! Maar ik kan wel verklaren, dat die met een dergelijk
zorgvuldig, ja bepaald op bewonderingswaardige wijze geregelde armenzorg
tot de onmogelijkheden zou hebben behoord. Toch meende ik goed te doen,
hier eens de aandacht op deze weinig gebruikte bron te vestigen. Men moet
volstrekt niet denken, dat hier alleen de allereenvoudigsten te vinden zijn.
De réfugiés, ook uit deftiger families, kwamen vaak geheel berooid uit
Frankrijk en hadden dan dringend behoefte aan steun. De aanzienlijkste
families van vandaag hebben ook kans ondersteunde verwanten in de diaco-
nieboeken van vroeger terug te vinden.
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Als slot wil ik nog één soort administratie vermelden, die hier niet ter
sprake kwam. Naast de diakens van de wijken, had men ook nog een diaken
voor de „passants". Zijn register, dat in 1680 begint, is alfabetisch op voor-
naam ingedeeld. Dat het niet alleen echte passanten, maar ook wel niet
ondersteunde Amsterdammers betreft, blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat
daar de reeds genoemde Esaye Petitmaistre op 6 januari 1687 ƒ 22.— reis-
geld naar Groningen kreeg.

Voorin de registers van 1688, 1691 en 1730 zijn signalementen van
„fripons" of bedriegers opgenomen. Bij de laatste ligt een brief van de diaken
Pierre Benezet van 6 april 1731 met inlichtingen, die hij heeft ingewonnen
te Utrecht bij het echtpaar De Geer en bij de dominee van de Engelse kerk
over Jean Pierre Royé en Catharine Royé. De laatste placht zich uit te
geven voor de vrouw van Nicolas Changuileau, een Italiaan en voormalig
papist, die vroeger hier Italiaans had onderwezen, maar die nu bij Halle of
Leipzig woonde en een andere Engelse vrouw had. Deze Catherine had al
2V2 a 3 jaar overal in Holland geld los gekregen, o.a. nog kort tevoren een
gouden guinee van mevrouw De Geer om naar Engeland te reizen, terwijl
ze nu weer beweerde naar Hamburg te willen gaan. Aan de achterzijde van
de brief worden nog twee zeer deftige „fripons" beschreven. Ik noem hier:
„Simon Pierre du Bois, d'Auvremont, comte de Boneville, de moienne taille,
gros de corps qui devoit s'en aller en Pologne et qui par ordre verbal avoit
obtenu Ie 21 fev. 1731 ƒ40.-— pour son voiage, s'étoit arrêté a Utrecht avec
Ie sudit Nicolas". Kortom, uit deze registers zou misschien nog wel eens een
geval van bigamie op te diepen zijn!

I. H. VAN EEGHEN

het eeRste veReiste VOOR het geluk

van een mens is in een BeRoemöe

staö qeBORen te woRöen

(480-406 V. ChR.)
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V/l

1IART(ÏERT
v. d. BHINK

Mr. chirurgijn;
tabaksverkoper

zn. v. Helmich
Willems en

Aertie Hangers

•w Kampen
7-11-1679

n Amsterdam
4-5-1728

V/2

BIIECHJE
KOEVEN.
HOVEN

dr. v. Claes
Dircksz en

Abeltje Jans

v̂ Amsterdam
26-3-1669

n Amsterdam
15-4-1728

Amsterdam
°° 3/19-10-1710

IV/1 8
DIRK

VAN DEN BRINK

Comptoirbediende

^. Amsterdam
25-7-1717

t Amsterdam
24-2-1788

V/3

CLAAS
JELLES

(WAGENAAU)

Beelthouwer

zn. v. Jelle
Teunissen en
Maritje Cor-

nelisdr.

^. Amsterdam
3-1-1671

n Amsterdam
25-12-1749

V/4

LYSBETH
GUYKOllLM

dr. v. Gerrit
Arentsz en
Margriete

Jansdr. (Velte)

^ Amsterdam
29-8-1672

• Amsterdam
30-3-1745

Amsterdam
0 0 7/29-4-1696

IV/2 9
CATRINA

WAGENAAR

*/~N. Amsterdam
3/5-6-1714

t Amsterdam
15-6-1800

00 Amsterdam 30-11/16-12-1742

111/1 4

JOANNES
v. d. BRINK

Commissionnair

•w Amsterdam 6-10-1743
t Amsterdam 4-4-1806

V/5

JOHANNES
BAKHUIZEN

zn. v. Ludolph
en Anna de
Hoog(h)e

•*. Amsterdam
3-2-1683

• Amsterdam
12-3-1731

V/6

CHRISTINA
SIBIIXA

MOLL

dr. v. Gerrit
en Anna van
der Straaten

„ Amsterdam
15-8-1688

Amsterdam
°° 10/26-7-1716

IV/3 10
LUDOLF

BAKHUISEN

*/-~ Amsterdam
29-8/1-9-1717

t / D Rotterdam/
Amsterdam

11/12-4-1782

V/7 V/8

IV/4 11
JULIANA

CHARLOTTE
ELISABETH

PARMESANT

t / O Rotterdam/
Amsterdam

18/19-3-1778
CO

1H/2 5

CHRISTINA SEBILLA CHARLOTTE
BAKHUYSEN

^. Amsterdam 23-11-1750
t Amsterdam 10-10-1810

00 Amsterdam/Rotterdam 26/29-9/17-10-1776

11/1 . , .... . . . . 2

DIRK BAKHUIZEN v. d. BRINK

Makelaar en Kassier

*/~ Amsterdam 5/10-8-1777 . f Amsterdam 14-8-1840
~ Amsterdam

1/1

* Amsterdam 28-2-1810 D r R E I N I E R C O R N E L I S
Theoloog, Historicus,

00 I. Luik 21-12-1847 JULIE MARIE HELENE SIMON, * Luik 13-7-1823, t 's-Gravenhage

00 II. 's-Gravenhage 25-8-1858 JANSJE BOEREGTER, * Delft 13-7-1825, t Abcoude

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

HENDRIK
v. EYBERGEN

Winkelier

zn. v. Joost en
Anna Voster

^ Den Haag
13-8-1655

• Amsterdam
2-8-1721

v/10

SUSANNA
MARISSAL

(MARÉCHAL)

dr. v. Samuel
en Jeanne de

l'Escallier

™ Haarlem
17-3-1658

n Amsterdam
24-11-1735

Amsterdam
13-9/1-10-1680

IV/5 12
JAN

v. EIBERGEN

^v Amsterdam
27-3-1696

• Amsterdam
19-1-1765

V/11

ANTHONY
CROON

Tinnegieter

zn. v. Cornelis
en Josina

Terlou

„ Amsterdam
30-7-1673

•

v/12

MARGARETHA
COUTURIER

dr. v. Reynier
en Grietje
Benjamins
Vercolier

„ Amsterdam
15-11-1679

• Amsterdam
31-3-1739

Amsterdam
0 0 12-2/1-3-1700

IV/6 . 13
CORNELIA

KROON

^. Amsterdam
12-12-1704

• Amsterdam
27-12-1780

oo Amsterdam 7/23-6-1726

III/3 6

REINIER
v. EIBERGEN

^v Amsterdam 6-3-1731
• Amsterdam 12-5-1797

V/13

ABRAHAM
MYMUS

zn. v. Tobias
en Sara Jacobs

Remeus
(Remees)

• Hamburg
1671

a Amsterdam
6-12-1720

V/14

HOMOET

dr. v. Ber-
nardus en

Margaretha
van de Ven

^ Amsterdam
8-12-1673

• Amsterdam
12-9-1721

Amsterdam
™ 24-11/2-12-1694

IV/7 14
BERNARDUS

MYLIUS

^. Amsterdam
28-9-1696

• Amsterdam
3-8-1763

V/15

MICHIEL
LUPARDUS

Koopman

t Leiden
25-1/1-2-1716

V/16

MARTIIA
DEES

dr. v. Jan
en Martha

Hecqué

•vv Leiden
11-10-1685
t

v. 1726

, , Leiden
23-10/10-11-1705

IV/8 15
CHRKTINA JACOBA

LUPARDUS

^v Leiden
6-11-1709

• Amsterdam
27-8-1759

00 Amsterdam 21-12-1725/6-1-1726

IH/4 7

JACOBA MARIA
MYLIUS

^. Amsterdam 21-2-1738
• Amsterdam 17-9-1781

oo Amsterdam 5/22-12-1765

H/2

EVA JACOBA v

*/~ Amsterdam 18/21-1-1770
5/30-6-1801

3

. EIBERGEN

t Amsterdam 19-6-1852

ï

B A K H U I Z E N van den B R I N K t 's-Gravenhage 15-7-1865
Letterkundige, Rijksarchivaris

4-7-1855, dr. v. Grégoire Joseph en Maria Cathérine Bertrand dit Béto.

22-7-1900, dr. v. Willem en Sara Kers.

125



V/l

LAMUERT
v. BILDER-

DIJK
(Büderbeek)

zn. v. Joris
Lambrechtsz
en Claertgen

Houcke

Brandewijn- en
tabaksverkoper

t Leiden
4-10-1668

V/2

SUSANNA
WAGENAAU

dr. v. Nicolaas

t na 1682

— Leiden
0 0 9-3-1655

1V/1 8

IZAAK
v. BILDERDIJK

(BILDERBEEK)

Herbergier

*

c. 1657
• Amsterdam

6-10-1741

V/3 V/4

IV/2 9

SUSANNA
VROLICK

* Sluis
c. 1660

• Amsterdam
7-4-1729

co II. Leiden 14/30-4-1684

III/l 4
JOHANNES

BILDERDIJK

^. Amsterdam 29-10-1690
t / n Amsterdam 27-5/2-6-1752

V/5

STEPnAN
LÜDEKE

• Stendal

t Tangermünde
27-11-1702

V/6

ELISABETH
WILCKE

* Tangermünde
4-9-1632

t Tangermünde
5-6-1660

Tangermünde
°° 30-9-1657

IV/3 10

Ds. JOACHIM
LUDEKEN

* Tangermünde
17-1-1668

t

V/7 V/8

1V/4 11

MARIA MAGDALENA
RIESEN

* Tangermünde
c. 1668

t
na 1719

0 0

111/2 5
ANNA DOROTHEA

LÜDEKEN

* Hemerten b. Tangermünde 1687
• Amsterdam 19-9-1759

00 Amsterdam 29-4/15-5-1712

11/1
Dr. IZAAK

2

BILDERDIJK

Med. Doctor, dichter

— Amsterdam 6-9-1720

1/1

— Amsterdam 7-9-1756

t / a Amsterdam 5/10-3-1798

00 Amsterdam

Mr. WILLEM
Rechtsgeleerde, historicus, taalkundige

cc I. Amsterdam 21-6-1785 [Z.K.] CATHARINA REBECCA WOESTHOVEN, * Dantumawoude
00 [vrüe echtverbintenis] 18-5-1797 KATHAREVA WILHELMEVA SCHWEICKHARDT, 's-Graven

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

WILLEM
DUYZEND-
DAALDERS

V/10

DIEUWEKTJE
(I)EBOBA)

LAURENTIUS

dr. v. Jacobus
en Grietie
Wybrands

^ Naarden
18-9-1620

Amsterdam
5/30-1-1646

IV/5 12

JAN
DUIZENDDAALDERS

^ Amsterdam
29-12-1655

t / a Amsterdam
31-1/5-2-1729

V/11

PI ETER
MEULEN-

STEEN

zn. v. Claas
en Trijn
Corscas

Chirurgijn

V/12

YTGIE
JACOBSdr.

dr. v. Jacob

• Marken
1620

V/13

EMANUEL
l'ELGROM

zn. v. Heyndrik
en Marie

Rodenburg

Schipper op
Utrecht

«v Amsterdam
23-1-1642

Amsterdam
1/19-10-1642

IV/6 13

DEBORA
MOLENSTEEN

* Amsterdam?
1659

• Amsterdam
9-5-1747

Amsterdam/Buiksloot 22-2/9-3-1692

m/3
WILLEM

DUYZENDDAALDERS

^ Amsterdam 28-6-1697
t / a Amsterdam 28-12-1775/2-1-1776

oo Amsterdam 25-6/11-7-1728

v. 1674

V/14

FEMMETJE
DUYZEND-
DAALDERS

dr. v. Willem
en Debora
Laurentius

~v Amsterdam
17-1-1647

o Amsterdam
5-1-1720

V/15

JACOB
v. ALSTEE

Amsterdam
23-11/9-12-1668

IV/7 14

EMANUEL
PELGROM DE BBE

Ijzerkramer

*/w Amsterdam
23/24-1-1674

a Amsterdam
9-5-1747

Schoenmaker

• Emmerik
c. 1645

v. 1686

V/16

ISABELLA
(DOOR)

dr. v. Jan

Emmerik
c. 1639

Amsterdam
25-1/23-2-1670

IV/8

SIBILLA
v. ALSTEE

•w Amsterdam
19-4-1682

• Amsterdam
5-2-1774

oo Amsterdam 26-8/15-9-1701

m/4
ISABELLA

PELGROM DE BIE

Amsterdam 5-6-1707
Amsterdam 28-4-1781

n/2
ISABELLA (SIBILLA) DUYZENDDAALDERS

— Amsterdam 1-8-1731
22-6/9-7-1753

t / a Amsterdam 15/22-5-1789

15

BILDERDIJK
beroemd dichter, genealoog. t / a Haarlem (St. Bavo) 18/23-12-1831

21-4-1763 t Amsterdam 1-5-1828, dr. v. Jan en Wiepke Jacobs [gesch. 20-2-1802]
hage 5-7-1776, t Haarlem 16-4-1830, dr. v. Hendrik Wilhelm en Magdalena Josina van Olst.
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V/I

JONAS
ALBERDINO

zn. v. Johann
en Johannzn.

en Anna
Margaretha

Thielen

•v* Langendahl
10-1-1683
t v. 1738

werd te Her-
stelle 26-12-

1708 R.Kathol.

V/2

ANNA
CATHARINA

VILMEK

t v. 1738

Herstelle
°° 19-2-1708

IV/1 8

JOHANN HEINRICH
ALBERDINGK

Kuiper

~~ Herstelle
14-5-17..

• Amsterdam
22-5-1781

V/3

LEENDERT
CLA ESSEN

• Paderborn
c. 1696

t

V/4

CATRINA
BRANDT

• Paderborn

t v. 1733

Amsterdam
°° 13/30-11-1721

IV/2 9

GEERTRUY
CLASEN

•^ Amsterdam
6-5-1725

t/C3 Amsterdam
28/31-8-1782

oo Amsterdam 30-10/15-11-1750

III/l 4
FREDERIK

ALBERDINGK
Kuiper, Overman v.h. Kuipersgilde

•^ Amsterdam 23-12-1756
t Amsterdam 11-5-1830

V/5 V/6

IV/3 10

JOHANN HEINRICH
BEEN

* Romp
c. 1712

• Amsterdam
4-11-1762

V/7

REINER
RADEMAKER

V/8

ANNA
CATHARINA

TERBOROH(T)

Rees
°° 6-5-1705

1V/4 11

HERMINA
RADEMAKER

•~ Rees
5-2-1714

• Amsterdam
19-5-1791

oo Amsterdam 27-4/14-5-1741

III/2 5
CATHARINA ELISABETH

BEEN

^ Amsterdam 4-1-1755
t Amsterdam 5-12-1823

co Amsterdam/Buiksloot 2/22-6-1780

n/1 . . . . 2
JOHANNES FRANCISCUS ALBERDINGK THIJM *)

Lid Fa. F. Alberdingk & Zn., oliefabrikanten te Amsterdam

~ Amsterdam 22-10-1788 t Amsterdam 15-4-1858

•) Naamstoevoeging bij K.B. d.d. 20-1-1834, no. 56 °° H. Amsterdam

1/1

Prof. Dr. h.c. JOSEPHUS ALBERTUS
* Amsterdam 10-8-1820

Lid Fa. C. L. Langenhuysen, boekh. en uitgev., Hoogleraar Rijksacad.

co Amsterdam 28-5-1846 WILHELMINA ANNA SOPHIA KERST, * Doesburg 3-6-1824,

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

LAMBERTUS
TIIIJM

zn. v. Joannes
en Ariaantje
Durekamp

~ Amsterdam
29-9-1698

• Amsterdam
25-5-1751

V/10

MARIA
THERESIA
v. MALSEN
(MALSUM)

dr. v. Jan
Baptiste en Jo-
anna Theresia

Cramers

« Amsterdam
27-1-1702

t / a A'dam
31-1/2-2-1767

Amsterdam
26-1/17-2-1719

IV/5 12

JOHAN BAPTIST
THIJM

•^ Amsterdam
16-8-1727

! / • A'dam/Overveen
1-9-1803 . .

V/ l l

VINCENT
REYCKE

zn. v. Jan en
Catharina
de Groot

v̂ Amsterdam
11-3-1694

• Amsterdam
28-8-1750

V/12

ANNA
CHRISTINA

WECKEIUNG

dr. v. Joannes
en Elisabeth

de Pas

•w Amsterdam
18-1-1702

• Amsterdam
7-7-1738

Amsterdam
30-10/22-11-1722

1V/6 13

CATHARINA
RIJCKE

^ Amsterdam
27-2-1730

• Amsterdam
29-12-1800

Amsterdam/Abcoude 3/21-8-1753

III/3
LAMBERTUS

THIJM

~v Amsterdam 8-6-1766
t / a Amsterdam 26/30-7-1810

V/13 V/15

JAN
v. OORT

1V/7

V/16

15

JAN
HALLEMANS

Amsterdam
4-1-1800

JOANNA REGINA
van OORT

oo Osdorp 24-5/20-6-1752

UI/4
ELISABETH MARIA

HALLEMANS

* Houtrijk en Polanen 17-9-1770
t / a Amsterdam 26/29-5-1802

oo I. Amsterdam/Houtrijk en Polanen 22-7/8-1793

u/2

— Amsterdam 24-11-1793

28-10-1819

CATHARINA THIJM

t Amsterdam 1-8-1864

ALBERDINGK THIJM
t Amsterdam 17-3-1889

v. Beeldende Kunsten, letterkundige, historicus, genealoog

t Hoogerheide 13-1-1894, dr. v. Dr. Johann Frederik en Sophia Angclica Pflug.
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V/l

BARUCH
IIISQUIAU
D'ACOSTA

Koopman

• Amsterdam
1633

Amsterc

V/2

RACHEL
DE LEMOS

• Lissabon
1641

am (St.H.)
6-1/6-2-1661

IV/1 8

ABRAHAM
HISQUIAU
DA COSTA

* Amsterdam
1676

t / a A'dam/Ouderkerk
18-10-1710

V/3

RAPHAEL
JESSURUN

LOPES

Koopman

* Amsterdam
1653

Amsterd

V/4

SIMCHA
OBEDIENTE

• Hamburg
1655

am (St.H.)
17-11/10-12-1679

rv/2 9

REBECCA
JESSURUN

LOPES

* Amsterdam
1682

t / a A'dam/Ouderkerk
15/26-12-1743

oo Amsterdam (St. H.) 15-8/13-9-1705

m/i 4

ISAAC
DA COSTA

Koopman

* Amsterdam 1718
t / a Amsterdam/Ouderkerk 22-4-1801

co Amsterdam (St

n/l

V/5

DAVID
ABENDANA

MENDES

Koopman

V/6

BATHSEBA
NAMIAS

DE CASTRO

IV/3 10

DANIEL
ABENDANA

NAMIAS

* Hamburg
1688

t Amsterdam
1742

V/7

DAVID
COHEN

D'AZEVEDO

Koopman

* Amsterdam
1641

Amsterd

V/8

HANA
JESSURUN
DE IIARO

* Amsterdam
1658

am (St.H.)
°° 25-2/17-3-1678

rv/4 il

JAEL
COHEN

D'AZEVEDO

* Amsterdam
1692

t / a A'dam/Ouderkerk
26-2-1765

oo Amsterdam (St. H.) 16-2/5-5-1720

in/2 5

HANA ABENDANA

NAMIAS

* Amsterdam 1727
t / a Amsterdam/Ouderkerk 20-10-1804

H.) 30-5/15-6-1749

2

DANIEL HAIM DA COSTA

Wijnhandelaar

* Amsterdam 13-10-1761 t / a Amsterdam/Ouderkerk 25/27-2-1822

i / i

* Amsterdam 14-1-1798

Ged. Ned. Herv. Leiden (Pieterskerk) 20-10

<» Amsterdam

1822 Dr. Mr. ISAAC
Letterkundige, Dichter, Lid v. h.

oo Amsterdam 11-7-1821 HANA BELMONTE, * Amsterdam 2-4-1800, ged. Ned. Herv.
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V/9

DA vin
[SKA UI,

itiCAitno
Koopman

* Livorno
1652

V/10

ESTItEIiliA
AMAIIKIS

Livorno
1663

Amsterdam (St.H.)
29-8/14-9-1692

1V/5 12

JOSEPH
ISARAEL
RICARDO

* Amsterdam
1699

t / a A'dam/Ouderkerk
11-6-1762

V/11

ABRAHAM
AHA/i

Koopman

t Den Haag
• Ouderkerk

12-1-1715

V/12

SAItA
ABRAHAMS

t Den Haag
10-1-1714

V/13

IV/6 13

HANA
ABAZ

* 's-Gravenhage
1705

t / a A'dam/Ouderkerk
21-11-1781

co Amsterdam (St. H.) 31-1/23-2-1721

111/3

DAVID ISRAËL
RICARDO

Koopman

* Amsterdam 1726
t / a Amsterdam/Ouderkerk 8-2-1778

1SAAC
SEMACH
ABOAB

Koopman

' Glückstadt
1672

V/14

REBECCA
SENIOR

Amsterdam
1676

Amsterdam (St.H.)
6/29-3-1699

IV/7 14

MORDECHAI
SEMACH
ABOAB

* Amsterdam
1707

t / a A'dam/Ouderkerk

V/15

ABRAHAM
SENIOR

Koopman

Amsterdam
1670

V/16

BATHSEBA
ABOAB

CAltnOZO

Hamburg
1684

Amsterdam (St.H.)
3/20-4-1710

IV/8 15

HANA
SENIOR

* Amsterdam
1714

t / a A'dam/Ouderkerk
18-4-17816-7-1755

co Amsterdam (St. H.) 12/28-8-1735

m/4
BATHSEBA SEMACH

ABOAB

* Amsterdam 20-7-1743
t / a Amsterdam/Ouderkerk 18-9-1800

cc Amsterdam (St. H.) 6/22-8-1762

II/2

REBECCA ISRAËL RICARDO

* Amsterdam 26-5-1768

(St. H.) 27-1/26-2-1797

t / a Amsterdam/Ouderkerk 24-11-1841

n A rnQT A t / a Amste rdam o*.*-) 28-4/3-5-1860

Kon. Nederlandsch Instituut

Leiden (Pietersk.) 20-18-1822, t Amsterdam 26-11-1867, dr. van Jacob en Simcha da Costa.
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V/l

WILHELMUS
STERCK

zn. v. Johannes
Wesselsz. en

Catharina
Booms

•w Emmerik
1-5-1696

t

V/2

JOHANNA
WOLTERS

dr. v. Gerrit
en Elisabcth
WUlemsen

w Terborg
12-5-1712

t Emmerik
na 1760

Zeddam
°° 15-5-1738

1V/1 8
GERHARDUS

STERCK

^. Zeddam
28-3-1745

t / a Amsterdam
18/20-8-1783

V/3

ADOLP
SERRES

Sleutelsmid
Burgemeester
v. Reckling-

hausen
•

c. 1740
t Reckling-

hausen
2-5-1832

V/4

PHILIPPINE
MAY

•
19-12-1734

t Reckling-
hausen

21-6-1819

IV/2 9
REGINA
SERRES

* Recklinghausen
1760

t Amstelveen
28-7-1826

co Amsterdam/Sloterdijk 12/28-1-1781

III/l 4
JOHANNES JOSEPHUS

STERCK

Thee- en Koffiehandelaar

~ Amsterdam 7-9-1783
t Amsterdam 19-6-1841

V/5

DIRK
SCHOLTEN

Spekslager

• Lathum
c. 1709

• Amsterdam
8-12-1788

V/6

ELISABETH
STAPEL

dr. v. Burgert
en Anna

Maria Grieff

„. Amsterdam
16-12-1717

• Amsterdam
15-1-1791

Amsterdam
°° 16-3/8-4-1742

IV/3 10
HERMANUS
SCHOLTEN

Houthandelaar

^ Amsterdam
16-3-1750

t Amsterdam
14-7-1825

V/7

BAREND
LUERMANN

* Bramsche
c. 1715

V/8

HELENA
KRUYS

• Diemen
c. 1729

Amsterdam
2-4/2-5-1762

tV/4 11
HELENA CORNELIA

LEURMAN

^. Amsterdam
27-1-1763

• Amsterdam
16-3-1797

oo I. Amsterdam 20-4/15-5-1787

IH/2 5
ELISABETH HELENA

SCHOLTEN

~. Amsterdam 13-2-1789
t Amsterdam 13-4-1828

oo Amsterdam 28-3/23-4-1806

II/l 2
ADRIANUS HERMANUS PETRUS ELEONARDUS STERCK

Koopman, Lid der Fa. J. J. Sterck en Zn.

* Amsterdam 13-6-1824 f Amsterdam 1-9-1859

°° Amsterdam

i / i

* Amsterdam 3-i-i859 Dr. JOHANNES FRANCISCUS
Letterkundige en Historicus, uitgever, Vondelkenner, Oprichter en secretaris v. h. Vondel
Erelid v. „Amstelodanum", Erelid Kon. Oudheidk. Gen., Voorz. Mij. v. Ned. Letterkunde,
Lager Onderwijs (1921-74), Lid Voogdijraad Amsterdam (1905-'10), Lid College Rijkstucht-

<x> I. Amsterdam 21-8-1884 JOHANNA FRANCISCA MARIA SMITS, * Amsterdam
Petronella Hermina Catherina Hafkenschcid.
oo II. Amsterdam 27-11-1907 JOHANNA MARIA PROOT, * Leiden 25-7-1868, t

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

JACOBUS
de VOYS

zn. v. Jean
Baptiste en
Angenieta

Pieters

Passement-
werker

v̂ A'dam
22-9-1739

t Amsterdam
23-2-1825

V/10

JEANNETTK
v. d. BERGH

dr. v. Adria-
nusen

Catharina
Sjak(k)é

„. A'dam
21-12-1733

t Amsterdam
21-6-1818

Amsterdam
18-6/11-7-1756

IV/5 12
JACOBUS
DE VOYS

Juwelier; zilverwerker

•^ Amsterdam
9-10-1762

t Amsterdam
23-2-1843

v/u
JAN JOCHEM

KORFP

zn. v. Dirk en
Yda Fontijn

„ Amsterdam
19-7-1739

t/rzi A'dam
4/7-9-1809

V/12

HELENA
SOMPOL(L)

dr. v. Andries
en Margrita

Knippers

~ Amsterdam
10-12-1744

• Amsterdam
31-12-1775

Amsterdam
12/27-8-1764

IV/6
ANNA MARIA

KORFF

^ Amsterdam
5-4-1765

• Amsterdam
17-5-1808

13

oo II. Amsterdam 7/30-11-1788

m/3
ADRIANUS
DE VOYS

Eerste Christen diamantslijper en -handelaar
te Amsterdam

^ Amsterdam 5-2-1800
t Amsterdam 7-4-1871

V/13

GERARDUS
BENTVELDT

zn. v. Aldert
en Margaretha

Hovink

Pruikenmaker

w. Amsterdam
20-3-1731

• Amsterdam
15-6-1782

V/14

CATHARINA
v. ROSSE

dr. v. Evert en
Anna van Lett

. Amsterdam
18-9-1743

• Amsterdam
18-6-1782

V/15

NICOLAAS
HUYSMAN

zn. v. Jan
Clasen en
Catharina
Harmes

II. Amsterdam/Buiksloot
21-4/7-5-1769

IV/7
THEODORUS
GERARDUS
BENTVELT

Edelsmid

~s. Amsterdam
24-3-1782

t Amsterdam
30-10-1853

14

„ Harlingen
24-7-1740

t / n A'dam
1/5-4-1809

V/16

MARIA
TIER

dr. v. Jan
en Anna

Hellewegh(en)

ŵ Amsterdam
11-11-1749

O Amsterdam
7-4-1805

Amsterdam/Abcoude-
Baambrugge, Mevr. de
Douairière v. Bercks

Gerecht
4/21-6-1779

1V/8 15
ANNA ELISABETH

HUYSMANS

^ . Amsterdam
25-8-1783

t Amsterdam
2-4-1836

oo Amsterdam 20-2/15-3-1807

HI/4
MARIA ELISABETH

BENTVELT

-^ Amsterdam 5-2-1808
t Amsterdam 30-12-1865

oo Amsterdam 31-10-1827

u/2

ELISABETH MARIA THEODORA DE VOYS
Presidente van verschillende R.K. Verenigingen van Liefdadigheid te Amsterdam

* Amsterdam 19-2-1830 t Kleve 7-9-1901
1-8-1850 • Amsterdam (R.K.Kerkhof „De Liefde")

MARIA STERCK (R.N.L., O.O.N.) f Haarlem 28-8-1941
museum, Ld. v. h. Bilderdijkxnuseum, Stichter v. d. Bibliotheca Thyminiana, Medeoprichter en
Erelid Kon. Vlaamsche Academie, Arr. (1892) en Distr. (1926) schoolopziener, Insp. b. h.
en Opvoedingswezen, Lid v. Best. Kath. Wetensch. Vereeniging, Lid gem.raad v. Amsterdam.

30-11-1858, f Amsterdam 25-7-1902, dr. v. Andreas Wilhelmus Hubertus en Johanna

Bloemendaal 25-5-1945, dr. v. Johannes Adrianus Gabriël en Geertruida Petronella Peters.
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V/l 16

DIRK
VERWEY

zn. v. Jacob
Martinusz. en

Martijntje
Dirksdr.

Tieland(t)

w Amsterdam
16-1-1737

• Amsterdam
14-10-1780

V/2 17

MARIA
IIAHDEXHERG

dr. v. Warnar
en Johanna
Hardenberg

^ Amsterdam
7-11-1742

f Amsterdam
6-1-1818

Amsterdam
°° 17-11/3-12-1769

IV/1 8

DIRK
VERWEY

Banketbakker

^. Amsterdam
17-10-1779

t Amsterdam
25-8-1854

V/3 18

JURGEN
SATTEI,I)AI,EH

* „Eerninge"
c. 1735

13 Amsterdam
28-10-1803

V/4 19

JANNETJE
SCHAAP

dr. v. Pieter
Willemsz. en

Lysbeth
Cornelisdr.
van Vliet

™. Nieuwer
Amstel

31-12-1741

n Amsterdam
11-1-1798

Amsterdam
" 23-10/8-11-1767

IV/2 9

CHRISTINA
SATTELDALER

•^ Amsterdam
21-3-1784

t Amsterdam
6-12-1819

co Amsterdam 2-8-1812

m/l 4
CHRISTOFFEL

VERWEY

Kastenmaker

* Amsterdam 30-6-1812
t Amsterdam 11-5-1896

oo Amsterdam

M/i

V/5 20

JAN
HARDEMIEKU

zn. v. Albert
en Gijsberta
v. Daatselaar

^ Amsterdam
24-7-1739

• Amsterdam
4-2-1809

V/6 21

MARIA
EOMAN

dr. v. Dirck
Eyman en

Wijntje van
der Spits

v. Amsterdam
19-6-1739

n Amsterdam
26-3-1811

Amsterdam
°J ' 13/29-7-1770

IV/3 10

JAN
HARDENBERG

^v Amsterdam
31-10-1771

t Amsterdam
25-1-1811

V/7 22

P.ETEK
ItEIKi

• „Colden"
c. 1736

• A'dam
29-3-1781

V/8 23

ANNA
MARIA

MHtENTZ

• Radens-
lebcn

c. 1737

• A'dam
5-12-1784

Amsterdam
0 0 22-4/8-5-1768

IV/4 11

ANNA MARIA
BERG

-^ Amsterdam
6-12-1772

t Amsterdam
28-7-1847

<x> Amsterdam 3/26-4-1801

MI/2 5

ANNA MARIA
HARDENBERG

•v* Amsterdam 28-6-1811
t Amsterdam 19-10-1889

18-5-1836

2

JAN VERWEY

Meubelmaker

* Amsterdam 24-1-1838

i/i

* Amsterdam 15-4-1865

f Amsterdam 7-12-1878
°° f. Amsterdam

Prof. Dr. ALBERT
Dichter, Literator en Historicus, Hoogleraar i. d. Ned. Letterkunde en hare geschiedenis

oprichter en redacteur v.

oo Haarlem 6-3-1890 KATHARINA VAN VLOTEN, * Deventer 16-7-1867, t

Samenstelling: A.R.K.
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V/9 24

UEKKIT
v. (1. Vl.MMI

zn. v. Gerrit
en Anna
Struyck

™ A'dam
4-5-1740

• A'dam
2-2-1775

V/10 25

II El,EX A
IIUVTINW

dr. v. Samuel
en Helena
Bijeswerm

•w A'dam
27-11-1735

• A'dam
4-3-1783

Amsterdam
~ 26-5/12-6-1763

IV/5 12

SAMUEL
VAN DER VIJGH

^. Amsterdam
19-7-1769

t/CJ Amsterdam
26/30-6-1808

V/11 26

l'IETEIt
III:VMI:IHKS

zn. v. Harmcn
en Elisabet

Landts

^v Deventer
22-9-1737

• Amsterdam
27-6-1805

V/12 2

KKA.VCINA
IIAIMtEMIKIM

dr. v. Albert
en Gijsberta
v. Daatselaar

v. Amsterdam
1-7-1742

• Amsterdam
21-11-1810

Amsterdam
~ 10/26-4-1767

IV/6 13

GIJSBERTA
HEYMERIKS

^ Amsterdam
29-9-1773

t Amsterdam
29-9-1820

oo Amsterdam 13/29-4-1792

III/3 6

ALBERT
VAN DER VIJGH

Houtkoper

^ Amsterdam 9-2-1808
t Amsterdam 9-7-1893

V/13 28

DIKCK
IIELMIC1I

zn. v. Jan en
Margaretha

Helmich

* Amsterdam
6-10-1740

t

V/14 29

(JKIETJE
il(! JO.NO(II)

dr. v. Kornelis
en Kaatje
Willems

v* Amsterdam
6-11-1740

t

Amsterdam
00 25-11/11-12-1763

IV/7 14

JAN
HELMIG

•^ Amsterdam
24-1-1771

t Amsterdam
23-9-1843

V/15 30

HEN0K1K
1*ETERS(KN)

zn. v. Pieter
en Catharina
Hendriksen

~v Amsterdam
30-8-1739

V/16 31

.lOIIAN'NA
I'IIII,I:MS

dr. v. Oaniël
en Catharina

de Lange

v̂ Amsterdam
24-6-1742

• Amsterdam
1-6-1800

Amsterdam
" 22-4/8-5-1763

1V/8 15

ANTJE
PIETERS(E)

^ Amsterdam
13-7-1768

t Amsterdam
28-2-1844

co Amsterdam 22-2/12-3-1793

III/4 7
MARGRIETA

HELMIG

^ Amsterdam 21-7-1808
t Amsterdam 15-5-1864

co Amsterdam 20-4-1831

n/2 3

WILHELMINA FREDERIKA VAN DER VIJGH

* Amsterdam 24-10-1841

13-3-1862

VERWEY (R.N.L.)
a. d. Rijksuniversiteit v. Leiden (1925-'35), medeopr.
De Beweging (1904-M9)

f Amsterdam 29-1-1871

ï

t Noordwijk a. Z. 8-3-1937

sn redact. v. d. Nieuwe Gids (1885-'90),

letterkundige, dr. v. Prof. Dr. Johannes en Johanna Elisabeth Hendrica Christina van Gennep.
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V/I

JEREMIE
BOUISSAVY
(BOISSEVIN,

BOISSEVAIN)

zn. v. Lucas
Lucasz. en

Marthe Roux

Boekhouder,
Vader v.h.

Walenweeshuis

•/•«. Amster-
dam

9/11-10-1702

t / a Amster-
dam

30-7/5-8-1762

V/2

MARIE
CHARLOTTE
DUCHESNE

dr. v. Gideon
en Marie

Jacquesdr.
Boissonet

Moeder v.h.
Walenweeshuis

•v* Londen
29-12-1705

t / a Amster-
dam

24/30-12-1779

Amsterdam
0 0 2/19-4-1733

IV/1 8

GEDEON JEREMIE
BOISSEVAIN

Boekhouder, koopman

V™. Amsterdam
21/28-5-1741

t / a Amsterdam
21/25-6-1802

V/3

FRANCOIS
QUIEN

zn. v. Philippe
Samuelz. en
Susanne Da-

nieldr. Michelet

Goudsmid

• / ~ Metz
24-10-1687

• Amsterdam
21-1-1750

V/4

MARGUERITE
MADELEINE
COUTURIER

dr. v. Benjamin
en Marguérite

Morue

•A~ Amster-
dam

3/19-11-1704

• Amsterdam
19-1-1778

Amsterdam
°° 15-3/4-4-1726

IV/2 9

MARGUÊRTTE
QUIEN

* / ~ Amsterdam
12/17-7-1746

t / d Amsterdam
29-7/3-8-1808

co Amsterdam 2/19-4-1767

m/1 4

DANIEL
BOISSEVAIN

Koopman, lid Fa. Retemeyer en Boissevain
Lid v. d. Kamer en Rechtbank v. Koophandel

*/~v Amsterdam
t Amsterdarr

H/1

*/~ Amsterdam

I/IA

18/25-10-1772
i 25-11-1834

V/5

BARTRAM
RETEMEYER

zn. v. Johann
en Sophia

Margarethe
Bellmer

Koopman

V ~ Vlotho
8/13-3-1720

t Vlotho
25-2-1776

V/6

CHRISTINE
MARGARETHE

SCHREIBER

dr. v. Arnold
Bernhardsz.
en Christina

Ilsabein Focke

V ~ Vlotho
19/23-7-1730

t Vlotho
5-6-1793

Vlotho
°° 22-7-1749

IV/3 10

GOTTLIEB JOHANN
ARNOLD RETEMEYER

Koopman,
Lid Fa. Retemeyer & Zn.

* / ~ Vlotho (Wezer)
13/14-10-1750

t / a Amsterdam/ Diemen
3/7-3-1796

V/7

JAN
v. WIJCK

zn. v. Johan
Dirksz. en
Margaretha
Jurriaansz.
v. Poolsum

• / ~ Utrecht
2/5-11-1705

t / a Amster-
dam/Leiden

2-4-1795

V/8

JOHANNA
MARIA

MUSQUE-
TIER

dr. v. Johan-
nes Arnoutsz.

en Sara
Jeandr. du

Respy

•/•~ Leiden
26/28-6-1711

t / a Amster-
dam 30-7/

Leiden
4-3-1791

Leiden
°° 14-5/3-6-1738

IV/4 11

MARIA
v. WIJCK

*/^v Amsterdam
28-4/3-5-1750
t Amsterdam

19-11-1831
oo Amsterdam 23-4/6-5-1775

IH/2 5
JOHANNA MARIA

RETEMEYER

* / ~ Amsterdam 23/29-3-1776
t / a Amsterdam 23/Wa. K 29-5-1820

oo Amsterdam 25-9/18-10-1795

2

GIDEON JEREMIE BOISSEVAIN
Reder, Lid Fa. Boissevain & Co.

13/19-6-1796 v f Amsterdam 14-5-1875
oo III. Amsterdam

* Amsterdam 12-12-1836 J A N B O I S S E V A I N
Reder, Lid Fa. Boissevain & Co., Direct. Stoomv. Mij. ,°,Nederland", medeopr. Amst. Droogdok

<*> Amsterdam 15-5-1862 PETRONELLA JOHANNA GERARDA BRUGMANS, * Amsterdam 4-10-1838,

I/1B

* Amsterdam 28-10-1842 C H A R L E S B O I S S E V A I N

oo Woolstan

Letterkundige, Hoofdredacteur

27-6-1867 EMILY HELOISE Mac DONNELL, * Dublin 1-6-1844, t Blaricum

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

JAN
v. HEUKELOM

zn. v. Matthijs
Fransz. en
Barbara

Witkop(s)

Lakendrapier,
diaken D.G.
Gemeente en
Regent Hofje
„Den Hoek-

steen"

V~ . Leiden
[D.G.] 2-8-1693

/9-4-1719

t Leiden
18-9-1762

H

V/10

GEERTRUY
WITKOP(S)

dr. v. Johannes
en Elisabeth

Kops

•/~~ Zwolle
9-4-1700/

Leiden [D.G.]
15-12-1720
t Leiden
26-2-1774

aarlem
°° 9-6-1720

IV/5 12

FRANS
v. HEUKELOM

Koopman

* / ~ Leiden [D.G.]
17-7-1738/17-12-1758

• Amsterdam
14-11-1787

V/11

WALRAVEN
KLOPPEN-

BURG

zn. v. Lucas
Barendsz. en

Catharine
v. Yxon

Koopman,
dekenfabrikant

• Leiden
c. 1715

t Leiden
5-1765

V/12

WYNANDA
de SCHREGEL

dr. v. Frangois
en Marie de

Schregel

• Leiden
c. 1715

• Leiden
2/9-6-1759

Leiden
°° 9-1/2-2-1738

IV/6 13

CATHARINA
KLOPPENBURG

* / ~ Leiden [D.G.]
1-4-1742/14-12-1760

• Amsterdam
19-9-1808

00 Leiden 12/30-4-1770

IH/3 6
WALRAVE

v. HEUKELOM

* Amsterdam 9-12-1775
t Amsterdam 23-3-1853

V/13

PIETER
DE CLERCQ

zn. v. Pieter
en Cornelia

Block

* Amsterdam
9-5-1700

0 Amsterdam
6-1-1757

V/14

SARA
v. LEUVENICH

zn. v. Steven
en Pryna

Schilderingh

* Amsterdam
c. 1705

• Amsterdam
4-1-1766

Amsterdam
°° 26-1/18-2-1770

IV/7 14

STEPHANUS
DE CLERCQ

* Amsterdam
27-4-1747

t Amsterdam
12-1-1819

V/15

GERRIT
BOSCH

zn. v. Gerrit
en Anna v.

Horsten

Cruydenier

• Amsterdam
13-11-1718

• Amsterdam
14-4-1798

V/16

JOANNA
BLOK

dr. v. Michiel
en Maria
van Beek

• Amsterdam
13-2-1714

• Amsterdam
13-9-1792

Amsterdam
°° 11/29-4-1738

IV/8 15

MARIA
BOSCH

* Amsterdam
17-1-1752

t Amsterdam
31-1-1820

00 Amsterdam 26-1/18-2-1770

m/4 7
JOANNA

DE CLERCQ

* Amsterdam 7-3-1778
t Amsterdam 30-10-1810

00 Amsterdam 19-10/11-11-1798

11/2 3
MARIA VAN HEUKELOM

* Amsterdam 25-7-1801 t Overveen 20-5-1866
11-6-1830

IA

( R . N . L . ) t Bellagio 13-5-1904
Mij., medeopr. en bestuurder Kon. Paketv. Mij., Lid Gem.Raad v. Amsterdam, Lid. Prov. St. v. N.-Holland

t de Bilt h. Jagtlust 25-5-1905, dr. v. Mr. Anlhony en Elisabeth Suzanna Gerarda van Maaren.

1B

( R . N . L . ) t Naarden 5-5-1927
Alg. Handelsblad

26-1-1931, dr. v. Hercules Graves en Emily Anne Moylan.
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LIJST VAN BURGEMEESTERS VAN AMSTERDAM WIER
WAPENSCHILDEN VOORKOMEN OP DE GEKLEURDE
WAPENPLATEN, VERMELDENDE HUN NAMEN, TITELS,

AMBTSPERIODEN EN GENEALOGICA

Instelling van een Stadsregering bij Souv. Besl. dd 30-12-1813, No. 2:

Mr. Pieter Alexander baron van Boetzelaer, President Burgemeester 1813—
1824, * Leiden 9-1-1759, f Amsterdam 18-10-1826.

Jhr. Mr. David Willem Elias, (2e) Burgemeester 1813—1824, * Amsterdam
21-8-1758, f Amsterdam 7-12-1828.

Jhr. Paul Iwan Hogguer, (3e) Burgemeester 1813—1816, * Amsterdam
7-2-1760, f Amsterdam 19-11-1816.

Jan Brouwer, (4e) Burgemeester 1813—1821, * Amsterdam 22-7-1744,
t Amsterdam 8-3-1821.

Gerrit Blaauw, (3e) Burgemeester 1816—1824, * Amsterdam 8-5-1750,
t Amsterdam 30-6-1825.

Jhr. Mr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, (4e) Burgemeester 1821—
1824, * Amsterdam 6-11-1764, f Amsterdam 17-6-1833.

Instelling van een Stadsbestuur volgens reglement, vastgesteld bij Kon. Besl.
dd 4-1-1824, No. 110:

Jhr. Mr. David Willem Elias, Burgemeester 1824—1828, eerder vermeld,
* Amsterdam 21-8-1758, f Amsterdam 7-12-1828.

Mr. Frederik van de Poll, Burgemeester 1828—1836, * Bloemendaal 28-9-
1780, f Utrecht 13-11-1853.
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VAN BOETZELAER

BLAAUW

• •

VAN DE POLL

HOGGUER

DEUTZ
VAN ASSENDELFT

CRAMER

BROUWER

ELIAS

HUIDEKOPER

VAN REENEN PROVO KLUIT





BOOT MESSCHERT
VAN VOLLENHOVEN

FOCK

DEN TEX

\ '

VAN TIENHOVEN VENING MEINESZ

VAN LEEUWEN ROELL TELLEGEN

D'AILLY VAN HALL





Mr. Willem Daniel Cramer, Burgemeester 1836—1841, * Amsterdam 2-9-
1788, f Amsterdam 21-12-1856.

Pieter Huidekoper, Burgemeester 1842—1849, * Amsterdam 31-3-1798,
t Amsterdam 4-6-1852.

Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, Burgemeester 1850/51—
1853, * Amsterdam 30-9-1818, f 's-Gravenhage 31-5-1893.

Instelling van een Gemeentebestuur ingevolge Wet van 29 juni 1851 (Staatsbl.
No. 85):

Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, voornoemd, Burgemeester
1851—1853.

Mr. Hendrik Provo Kluit, Burgemeester 1853—1854, * Utrecht 9-9-1803,
f 's-Gravenhage 28-10-1860.

Mr. Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, Burgemeester 1855—1858, * Arn-
hem 15-9-1813, f 's-Gravenhage 5-11-1892.

Mr. Jan Messchert van Vollenhoven, Burgemeester 1858—1866, * Amster-
dam 6-10-1812, f Bloemendaal 8-6-1881.

Mr. Cornelis Fock, Burgemeester 1866—1868, * Amsterdam 29-11-1828,
f 's-Gravenhage 8-5-1910.

Jhr. Mr. Cornelis Jacob Anne den Tex, Burgemeester 1868—1880, * Am-
sterdam 12-3-1824, f Amsterdam 6-12-1882.

Mr. Gijsbert van Tienhoven, Burgemeester 1880—1891, * De Werken
12-2-1841, f Bentveld 10-8-1914.

Mr. Sjoerd Anne Vening Meinesz, Burgemeester 1891—1901, * Harlingen
20-2-1833, t Amersfoort 26-12-1909.

Mr. Dr. Wilhelmus Frederik van Leeuwen, Burgemeester 1901—1910,
* Soerabaja 18-4-1860, f 's-Gravenhage 6-9-1930.

Mr. Dr. Anthonie Baron Röell, Burgemeester 1910—1915, * 's-Gravenhage
21-8-1864, f Haarlem 29-11-1940.

Ir. Jan Willem Cornelis Tellegen, Burgemeester 1915—1921, * Groningen
31-5-1859, f Amsterdam 16-4-1921.

Mr. Arnold Jan d'Ailly, Burgemeester 1946—1956, * Franeker 22-6-1902.

Mr. Gijsbert van Hall, Burgemeester 1957—heden, * Amsterdam 21-4-1904.

A. R. K., K. v. d. S. en R. F. V.
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16

ANTONY
TELGEN

zn. v. Willem
en Apolonia
In de Betou
Hendriksdr.

rijdende com-
mies ter

recherche te
Westervoort

^ Duiven
12-7-1695

• Groenlo
16-9-1764

17

WILLEMINA
WARNSINCK

dr. v. Ds.
Reijnoldus en
Bernhardina

Backs

t tussen
1733—1737

Groenlo
0 0 17-4-1731

8
Dr. REEVOLDUS

LAMBERTUS
TELLEGEN

medicus

* Groenlo
1733

t Groenlo
16-1-1795

18

JOHANNES
ANTONIUS
HEYDEN-

KIJCK

zn. v. Ds.
Menso en
Aletta van

Hensbergen

• Maastricht
31-3-1712

t Groenlo
3-1-1798

19

JOHANNA
CATHARINA

KUNERA
VOLLEBIER

dr. v.
Theodorus en
Christina N.

*
ca. 1717

t Groenlo
29-3-1790

Groenlo/Rekken
°° 28-1-1736/21-4-1739

9
THEODORA KUNERA

HEYDENRIJCK

* Groenlo
30-3-1750
t Groenlo
16-8-1789

co Groenlo 14-2-1770

Dr. ANTONIUS OTTO HERMANNUS
TELLEGEN (R.N.L.)

Medicus

* Groenlo 16-6-1772
t Groningen 1-3-1830

co Groningen

20

JACOBUS
JOHANNES
CREMERS

zn. v. Gerardus
Ignatius en

Agnes Wilcken

• Groningen

• Groningen
23-1-1762

21

MARIA
CORNELIA
NICOLAIJ

dr. v. Theo-
dorus en

Willemina
Clara Carter

• Leeuwarden

• Groningen
10-2-1780

Groningen
°° 16-2/19-3-1726

0
Mr. PETRUS

CAMPEGIUS CASIMIRIS
JOSEPHUS CREMERS

•v~ Groningen
29-1-1748

22

BERNARDUS
VAN DER

VEEN

zn. v. Do-
minicus en
Elizabetha
Westerhof

^ Groningen
20-2-1709

23

JOHANNA
HELENA

MEIKNEOT

* Lingen

Groningen
°° 10-9-1733

11
CATHARINA MARIA

VAN DER VEEN

^ . Groningen
9-1-1753

• Groningen
25-9-1800

oo Groningen 13-7-1782

CORNELIA JOHANNA
CREMERS

* Groningen 17-12-1784
t Groningen 26-6-1864

14-5-1810

Prof. Mr. BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS TELLEGEN

Hoogleraar Staats- en Volkenrecht,

* Groningen 26-8-1823

ï
* Groningen 31-5-1859

Lid Prov. Staten van Groningen

t Groningen 10-2-1885

oo Groningen

Ir. JAN WILLEM
Burgemeester van

co 's-Gravenhage 5-9-1887 ALIDA JOHANNA JACOBA FOCK, * Haarlem 30-11-1865,

Samenstelling: R. F. Vulsma
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24

FREDERIK
ALEXANDER
BARON VAN
ITTERSUM

zn. v. Willem
en Margaretha
Isabella v. der

Capellen

burgemeester
van Kampen

• Rijssen
4-5-1737

t 's-Graven-
hage

21-12-1783

25

ANNA
JOHANNA

JUD1TH
SLOET TOT
PLATTEN.

BURG

dr. v. Lodewijk
Arend en

Johanna Geer-
truid Juliana
van Sytzama

* Vollenhove
20-2-1756

t Rijssen
9-6-1816

Kampen
°° 28-4-1775

12
LODEWIJK AREND

BARON VAN
ITTERSUM

* Kampen
20-4-1779
t Kampen
5-12-1812

26

JAN WILLEM
CORNELIS

van de
MERWEDE

zn. v. Jan
Frederik en

Sippina
Johanna van
Heerdt tot
Eversberg

•w Kampen
25-11-1750

t Kampen
14-4-1780

27

RUDOLPHINA
ANNA

LEMKER van
BREDA

dr. v. Mr.
Antoni Pieter

en Helena
Winanda

Op ten Noort

*/-~ Kampen
7/9-9-1759

t / n Oldebroek
/Kampen

31-8/5-9-1778
Kampen

°° 22-9-1777

13
JOHANNA SEPINA

BOLDEWINA ADRIANA
VAN DE MERWEDE

* Kampen
23-6-1778
t Twello

19-11-1857
oo Kampen 10-12-1798

JAN WILLEM CORNEL1S
BARON VAN ITTERSUM

directeur v. e. postkantoor, burgemeester v.
Groningen

Lid Prov. Staten v. Groningen

* Kampen 29-1-1803
t Groningen 23-1-1880

28

JOHANN
JOACHIM

MEDER

zn. v. Anton
Gabriël en
Catharina
Schuirman

medicus

• Emden
23-2-1731

t Emden
17-11-1819

29

EJA
THEODORA

LOESING

dr. v. Hellas
Duiff en

Magdalena
Stirm

• Emden
22-6-1725

t Emden
. .-2-1768

Emden
°° 7-4-1756

14
Ds. HELIAS

MEDER

* Emden
20-3-1761
t Emden
17-6-1825

30

Mr. RHIJNVIS
FEITH

zn. v. Mr.
Pieter en

Elsabé Spaer

Dr. jur.
burgemeester
van Zwolle,

dichter-schrijver

• Zwolle
7-2-1753

t Zwolle
8-2-1824

31

OCKJE
GROEXEVELT

dr. v. Hinrich
en Ockje
Griesen

* Jemgum
(O.-Friesl.)
28-1-1748

t Boschwijk/
Zwolle

12-5-1813

Weener
°° 17-11-1772

15
OCTAVIA BELLINA

FEITH

* Zwolle
9-8-1774
t Emden
14-6-1820

oo Emden 16-6-1794

OCKJE
MEDER

* Emden 1-7-1808
t Groningen 24-6-1883

oo Zwolle 22-5-1829

JOHANNA SEPINA BOLDEWINA ADRIANA BARONES VAN ITTERSUM

* Arnhem 25-2-1831

4-6-1855

CORNELIS TELLEGEN
Amsterdam (1915-1921)

t 's-Gravenhage 16-9-1910

Amsterdam 16-4-1921

t Baarn 20-3-1941, dr. v. Mr. Cornelis en Maria Anna Uyttcnhooven.
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ADRIAAN VAN DER HOOP
Tot de bekendste grachtenpaleizen van Amsterdam behoort ongetwijfeld het hier-

boven afgebeelde complex Keizersgracht 444-446, eertijds de woning van Adriaan van
der Hoop, aan wie de volgende kwartierstaat gewijd is. Dit in totaal zeven
traveeën brede complex (thans zetel van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek van de
stad) beslaat een terrein van oorspronkelijk drie panden die hier na de stadsuitleg van
de 17e eeuw gebouwd waren: een suikerbakkerij, een pakhuis en een woonhuis. In
de jaren 1719—'20 werden zij eigendom van Theodorus Huyghens, heer van Hoenkoop,
die deze bebouwing liet afbreken en op de plaats daarvan het grote pand Keizersgracht
446 (het middelste op de foto) liet optrekken en aan de noordzijde daarvan een stal
liet bouwen. Na de dood van Huyghens (1740) werd dit complex door zijn weduwe
in 1745 verkocht aan Matthaeus Lestevenon, die het in 1758 verkocht aan de bankier
Thomas Hope. Deze liet de stal verbouwen tot een twee ramen brede zijvleugel aan
zijn woonhuis (het huidige pand 446, rechts op de foto). Ten behoeve van het in 1763
opgerichte bankiershuis Hope & Co. werd toen bovendien achter deze panden, dus in de
tuinen, een kantoorgebouw opgetrokken en werden de aan de achterzijde eraan gren-
zende panden langs de Prinsengracht, en ten slotte ook nog het pand Keizersgracht 448
(links op de foto) aangekocht. In 1794 week Henry Hope echter naar Engeland uit.

Na de val van Napoleon keerde deze bankiersfirma (toen trouwens door de Roth-
schild's al overvleugeld) niet naar dit complex terug. Adriaan van der Hoop, die ten
minste reeds van 1811 af deel had uitgemaakt van het huis Hope & Co., kocht in 1821
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de hier afgebeelde grachtenpanden en betrok deze het jaar daarop als woning. Hier
begon hij een rijke schilderijenverzameling aan te leggen, vooral op het gebied van onze
17e-eeuwse schilderkunst. Hoewel hij ook collectioneur van tekeningen en beeldhouw-
werk was, lag het accent van zijn (vooral in de dertig jaren bijeengebrachte) verzameling
onmiskenbaar op de schilderijen. Bij testament van 22 november 1847 legateerde hij
deze collectie aan de stad Amsterdam en toen hij in 1854 stierf, behoefde de stad slechts
een bedrag van ƒ 50.000,— te betalen om in het bezit te komen van een van de meest
eclatante collecties van Nederland. Dit in onze ogen luttele bedrag was echter voor de
toenmalige Amsterdamse gemeentefinanciën een bezwaar, zodat drie welgestelde parti-
culieren (waaronder Fodor, die later zijn collectie óók aan de stad zou nalaten) een
bedrag van 18 mille daartoe voorschoten.

Hoe rijk deze collectie (waarvan het bijeenbrengen de eigenaar in de loop der jaren
de voor die tijd kapitale som van vier ton had gekost) was, blijkt wel wanneer men de
samenstelling ervan nagaat aan de hand van de catalogus van het Rijksmuseum, waaraan
zij door de stad in bruikleen werd gegeven. Met weglating van al hetgeen momenteel
in het depot is opgenomen en van alle iets minder grote namen, volgt hierna een
kleine opsomming: twee doeken van Brekelenkam, een portret van de hand van Albert
Cuyp, een van Anthonie van Dijck, een van Frans Hals (nl. dat van Maritge Voogt),
de beroemde „watermolen" van Meindert Hobbema, niet minder dan vier schilderijen
van Pieter de Hoogh, twee van Nicolaes Maes, een van Gabriël Metsu, een rivier-
gezicht en een landschap van Aert van der Neer, een boerengezelschap van Adriaen
van Ostade, een weidegezicht van Paulus Potter, het Joodse Bruidje van Rembrandt (!),
de portretten van Helena Fourment en van Anna van Oostenrijk van Rubens, vier
doeken van Ruisdael, waaronder de Molen bij Wijk bij Duurstede, vijf (!) schilderijen
van Jan Steen, waaronder het beroemde „Soo d'oude songen, soo pypen de jonge",
twee schilderijen van Willem van de Velde de Jonge (waaronder het „Kanonschot"),
het lezende vrouwtje van Vermeer, een kerkinterieur van Emanuel de Witte en een
landschap van Philip Wouwerman.

Enzovoorts, enzovoorts, gelieve de lezer hierbij te bedenken, want deze collectie
besloeg in het in 1885 in gebruik genomen gebouw van het Rijksmuseum aanvankelijk
een kwart van de gehele eerste verdieping (nadien kon de expositie, door wijziging
van de testamentaire bepalingen, veranderd worden).

Na de dood van de legataris bleef zijn weduwe de hierbij afgebeelde panden be-
wonen. Eerst na haar dood ging, in 1880, het bezit uiteen; als eerste het grote midden-
pand, Keizersgracht 446, dat door de vrijmetselaarsloge „Willem Frederik" werd aan-
gekocht, die helaas de grote dubbele stoep van dit pand liet afbreken. Nadat deze
panden herhaaldelijk nog andere bestemmingen hadden gehad, werd in de nummers
444 en 446 in 1918 de Openbare Leeszaal gevestigd. Van de eertijds ongetwijfeld
fraaie interieurs restte toen al niet veel meer. Het enige wat nu nog aan deze
maecenas herinnert, zijn twee korte publicaties *) en wat acht-punts lettertjes in een
museum-catalogus . . .

v. E.

*) J. C. Waal, Amsterdamsche grachtpaleizen; het huis Keizersgracht 444-446, in:
Buiten, jrg. 1924; J. Knoef, De verzamelaar A. van der Hoop, in: 42e jaarboek van het
Genootschap Amstelodamum (1948).
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V/l

C0RNEL1S
VAN DER

HOOP

boomwachter
v. d. haven
van Batavia

zn. v. Frans
Cornelisz. en
Dingena Cor-
nelisdr. Boon

,~ Dordrecht
8-1-1640

•f Batavia
jan./apr. 1689

V/2

DOROTIIEA
ALMA

ex matre
Maria

Bastiaens

tvóór 1689

sv-\ i n #"ï/tct TnHit»
OO i n vsVJoL'lIIUlC

IV/1

Mr. FRANCOIS
v. d. HOOP

advocaat te 's-Gravenhage;
raadsheer in de Hoge Raad v.

Holl., Zeel. en West-Friesl.

* Batavia
11-9-1675

t 's-Gravenhage
17-5-1741

V/3

WILLIAM
HARTLEY

ex matre
Maria Ryans

t 's-Graven-
hage

23-6-1692

V/4

ELISABETH
VAN DER
LANEN

dr. v. Sa-
muel en

Elisabeth
van der Swiep

*
6-9-1657

t 's-Graven-
hage

5-10-1712

oo 4-2-1681

1V/2

MARIA HARTLEY

* 's-Gravenhage
8-1-1682

t 's-Gravenhage
dec. 1750

co 's-Gravenhage 15-6-1700

Ill/i
Mr. ADRIAAN

VAN DER HOOP
Secretaris v. d. Generaliteits-Rekenkamer (1727)

en van de Raad van State (1737-1748)

* 's-Gravenhage 5-4-1701
t h. Dijkerwaal bij Naaldwijk 1-11-1767

V/5

Mr. JOHAN
DEDEL

schepen en
burgemeester

van 's-Graven-
hage

zn. v. Mr.
Willem en
Elisabeth

Quartelaar

• 's-Graven-
hage

1 1 9 1 f\"\t\
t 's-Graven-

hage
19-7-1715

V/6

ANNA MARIA
HUDDE

dr. v. Mr.
Hendrick en
Anna Roch

• Amsterdam
2-4-1649

t 's-Graven-
hage

26-5-1718
's-Gravenhage

°° 26-9-1668

IV/3

Mr. WILLEM GERRIT
DEDEL

raad en secretaris van A'dam;
bewindhebber W.I.C.

* 's-Gravenhage
30-3-1675
t Leiden

22-1-1715

V/7

SALOMON
v. d.

BLOCQUERY

koopman en
reder; bewind-
hebber V.O.C.;

directeur Le-
vantse handel

zn. v. Michiel
en Laurentia
Herrewijnen

* Amsterdam
31-1-1641

t Amsterdam
20-10-1701

V/8

SUSANNA
SCHOLTEN

dr. v. Hendrik
en Sara Broen

^ Amsterdam
3-3-1648

t Amsterdam
26-12-1723

Amsterdam
°° 7-12-1666

IV/4

SUSANNA SOPHIA
VAN DE BLOCQUERY

* Amsterdam
6-3-1675

t 's-Gravenhage
30-7-1733

oo Amsterdam 5-1-1702

III/2
SUSANNA SOPHIA

DEDEL

* Amsterdam 15-4-1708
t 's-Gravenhage 8-10-1796

oo 's-Gravenhage 14-4-1726

H/l
Mr. JOAN CORNELIS VAN DER HOOP

President v. h. Provisioneel Bestuur van A'dam (1813);
Minister van Marine (1813-1825)

* 's-Gravenhage 18-5-1742

i / i

* Amsterdam 25-4-1778

t 's-Gravenhage 13-3-1825

«» Amsterdam

ADRIAAN VAN
Bankier te Amsterdam onder de fa. Hope en Co.; lid der Prov. Staten

oo I. Amsterdam 22-6-1800 ANTOINETTA EMERENTIA WEEVERINGH * Amsterdam
oo II. Harlingen 11-7-1834 DIEUWKE FONTEIN, * Harlingen 3-5-1800, t Amsterdam

Samenstelling: v. E.
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V/9

IIr. JOHAN
DEDEL

schepen en
burgemeester

van 's Graven-
hage

zn. v. Mr.
Willem en
Elisabeth

Quartelaar

• 's-Graven-
hage

11-2-1636
f 's-Graven-

hage
19-7-1715

V/10

ANNA MARIA
HUDDE

dr. v. Mr.
Hendrick en
Anna Roch

• Amsterdam
2-4-1649

t 's-Graven-
hage

26-5-1718
's-Gravenhage

26-9-1668

IV/5

Mr. WILLEM GERRIT
DEDEL

raad en secretaris van A'dam;
bewindhebber W.I.C.

* 's-Gravenhage
30-3-1675
t Leiden

22-1-1715
oo Amsterdam

V/11

SALOMON
v. d.

BLOCQUERY

koopman en
reder; bewind-
hebber V.O.C.;
directeur Le-
vantse handel

zn. v. Michiel
en Laurentia
Herrewijnen

Amsterdam
31-1-1641

t Amsterdam
20-10-1701

V/12

SUSANNA
SCHOLTEN

dr. v. Hendrik
en Sara Broen

„ Amsterdam
3-3-1648

t Amsterdam
26-12-1723

Amsterdam
7-12-1666

1V/6

SUSANNA SOPHIA
VAN DE BLOCQUERY

* Amsterdam
6-3-1675

t 's-Gravenhage
30-7-1733

5-1-1702

m/3
SALOMON

DEDEL

raad en schepen van A'dam; bewindhebber W.I.C.

* Amsterdam 25-11-1711
t 's-Gravenhage 4-10-1774

V/13

Mr. JACO1I
BOREEL

vrijheer v.
Duynbeek,

St.-Aecht en
Meeresteyn;

schepen,raad
en burgemees-
ter v. A'dam;
herhaaldelijk
ambassadeur

zn. v. Dr.
Willem en

Jacoba Carel

* Amsterdam
1-4-1630

t Heemskerk
21-8-1697

V/14

1SABELLA
COYMANS

dr. v. Balthasar
en Maria Trip

* Amsterdam
10-3-1647

t Amsterdam
28-1-1705

Utrecht
26-2-1667

1V/7

JAN JERONIMUS
BOREEL

secretaris Weeskamer A'dam
en commissaris der notarissen

* Amsterdam
14-12-1684

t Amsterdam
9-9-1738

oo Amsterdam

V/15

ANDRIES
PELS

zn. v. Jean
Lucas en
Susanna
Noirot

• Amsterdam
2-9-1655

t Amsterdam
8-2-1731

V/16

ANGENITA
BOUWENS

dr. v. Pieter
en Anna

Maria van
Nutt

Amsterdam
20-6-1660

Amsterdam
29-1-1749

Sloten
6-5-1682

IV/8

ANNA MARIA
PELS

* Amsterdam
22-10-1684

t Amsterdam
1-12-1776

16-12-1709

m/4
AGNETA MARIA

BOREEL

Amsterdam 25-9-1716
Amsterdam 21-3-1762

co Amsterdam 7-7-1733

n/2

* Amsterdam 1-8-1753
8-9-1771

AGNES MARIA DEDEL

t Amsterdam 22-12-1800

t Amsterdam 15-3-1854DER HOOP (C.N.L.)
van Noord-Holland en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

11-6-1775, t Amsterdam 22-12-1832, dr. v. Mr. Maarten en Jacoba Elisabeth Verbeeck.
9-12-1897; wede. v. Jan Hof, dr. v. Freerk en Eva van Dalsen.
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V/l

Mr. NICOLAAS
WILLEM
lHSELL

Hr. v. Draken-
burg; advocaat

W.l.C.;lid
Raad v.

Koloniën;
meesterknaap
v. Gooiland

zn. v. Prof. Dr.
Guilielmus en
Elisabeth de

Famars

* Amsterdam
30-8-17.16

t 's-Graven-
hage

13-1-1793

V / 2

ANNA SOPHIA
KKEDEUICA
VAN (iHEEL

dr. v. Cornelis
en Anna So-

phia Frederica
Pusch

• Maastricht
27-7-1745

t Zwolle
1-7-1801

Beverwijk
t o 22-7-1764

IV/1

Mr. W1LLEM FREDERIK
baron RöELL

schepen (1793) en pensionaris
(1794) van A'dam; minister
van Buitenl. Zaken (1808—
1810), van Binnenl. Zaken
(1814—1817); voorz. der Eer-
ste Kamer der St.-Gen. (1817)

* Amsterdam
25-10-1767

t Amsterdam
3-1-1835

V/3

Mr. JOIIAN-
NKS 1101'

advocaat;
raadsheer Hoge
Raad; raad en

thesaurier-
generaal der

Unie

zn. v. Hendrik
en Sara

Johanna Bailly

* Amsterdam
19-1-1709

t 's-Graven-
hage

17-12-1772

V/4

MA1MA
IIENIUETTA
v. <1. HOOP

dr. v.
Mr. Adriaan
en Susanna

Sophia Dedel

* 's-Graven-
hage

24-8-1732
t 's-Graven-

hage
20-10-1790

I1¥ 's-Gravenhage
1X1 ' " • 29-3-1767

IV/2

SARA JOHANNA
HOP

* 's-Gravenhage
11-1-1772

t Amsterdam
14-5-1818

oo Hillegom 22-8-1790

lll/i
Mr. WILLEM

baron ROELL

Hr. v. Hazerswoude; directeur Ned. Bank;
lid Tweede Kamer der St.-Gen.

* Amsterdam 17-4-1783
t Amsterdam 12-3-1841

oo Amsterdam

V/5

ALItERTUS
IIODSHON

zeer vermo-
gend koop-

man te
Amsterdam,

later te
Haarlem

zn. v.
Albertus en
Johanna v.

d. Hoeff

* Haarlem
22-1-1735

t Haarlem
3-2-1780

V/6

CATIIAK1NA
CORNELIA

v. il. (IRAKS

dr. v. Jacob
en Cornelia
Crayesteyn

* Haarlem
6-9-1735

t Haarlem
17-2-1777

Haarlem
° 19-6-1759

1V/3

Mr. ALBERTUS
HODSHON

koopman te A'dam;
kapitein der burgerij 1792

* Haarlem
7-1-1766

t Overveen
21-9-1825

V/7

Mr. .IOAN
CORNELIS
v. il. HOOP

pres. v.h.
Privisioneel
Bestuur v.

A'dam (1813);
minister van

Marine

zn. v. Mr.
Adriaan en

Susanna
Sophia Dedel

• 's-Graven-
hage

18-5-1742
t 's-Graven-

hage
13-3-1825

V/8

ACiNKS
MARIA
DEDEL

dr. v. Salomon
en Agneta

Maria Borecl

* Amsterdam
1-8-1753

t Amsterdam
22-12-1800

Amsterdam
w 8-9-1771

IV/4

SUZANNA SOPHIA
VAN DER HOOP

dame du palais van
Koningin Hortense

* Amsterdam
16-10-1773

t Amsterdam
15-5-1818

oo I. Amsterdam 23-10-1791

m/2
CORNELIA CATHARINA

HODSHON

* Amsterdam 28-12-1794
t Amsterdam 20-11-1871

26-10-1814

n/i
WILLEM FREDERIK baron ROELL

Lt. ter zee

* Amsterdam 7-4-1821

i/t

* 's-Gravenhage 21-8-1864

Burgemeester van

co Zwolle 20-11-1895 ANNA ADRIANA baronesse

Ie klasse

f 's-Gravenhage 17-11-1896

<» Breda

Jhr. Mr. Dr. ANTONIE
Leeuwarden 1898; Arnhem 1904; Amsterdam 1910;

DE VOS VAN STEENWIJK, * Zwolle 31-8-1875,

Samenstelling: v. E.
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V/9

SIMEON
PETRUS
COLLOT

d' ESCURY

Hr. v.
Sliedrecht en
Niemantsver-
driet; raad,
burgemr. en
drossaard v.
Gorinchem

zn. v. Henri
en Johanna

Martina Geer-
truid Sweerts

de Landas

• 's-Hertogen-
bosch

13-12-1719
t Gorinchem

15-4-1800

V/10

CHARLOTTE
ELISABETH
v. d. BURCH

Vrouwe van
Naaldwijk

dr. v. Johan
en Maria Taaij

• Leerdam
12-12-1722

t Gorinchem
31-8-1755

T Culemborg
0 0 I - 11-3-1739

IV/5

ROBERT baron COLLOT
d'ESCURY

ontv.-gen. der Marine 1795—
1805; lid Wetgevend Lichaam
1806—1810; lid Ged. St. van
Zuid-Holland, burgemr. en

weth. van 's-Gravenhage.

* Gorinchem
26-4-1753

t 's-Gravenhage
11-2-1834

V/11

ANTONY
BACKER

2de secr. v.d.
Weeskamer en

secr. v.d.
Krijgsraad te
Amsterdam

zn. v. Willem
Cornelis en

Maria
Wilhelmina
Weeveringh

• Amsterdam
15-2-1746

t Amsterdam
28-2-1831

V/12

ELISABETH
v. LENNEP

dr. v. Jacob
Pieter de

Neufville v. L.
en Cornelia

Bierens

• Amsterdam
27-2-1753

t Amsterdam
16-1-1810

¥ Amsterdam
0 0 26-6-1774

IV/6

CORNELIA MARIA
BACKER

regentes v.h. Burgerweeshuis
te 's-Gravenhage

* Amsterdam
25-7-1775

t 's-Gravenhage
20-12-1838

co III. Amsterdam 19-4-1801

m/3
ANTOEVE

baron COLLOT d'ESCURY

Schout-bij-nacht

* Amsterdam 12-6-1803
t Rijswijk (Z.H.) 29-10-1873

V/13

WILLIAM
MAY

kapt. ter zee;
commandeur

en opperhoofd
ter Admirali-
teit, v. A'dam

zn. v. John en
Rebecca
Prinsex

* Amsterdam
30-3-1725

t Amsterdam
24-9-1807

V/14

FRANCIS
LEE

1728/9

t Amsterdam
27-4-1810

Porthmouth
1757

1V/7

JOB SEABORN MAY

marine-officier; directeur en
commandeur der marine i.h.
Hoofddept. v.d. Maas (1815);
ontwerper v.h. kanaal van

Voorne

•^ Amsterdam
3-4-1765

t Rotterdam
21-1-1827

V/15

JAMES
BRANDER

Brits consul
te Lissabon

t
2-10-1829

V/16

ANNA
BOLTON

t
4-11-1801

IV/8

ANN BRANDER

•~ Lissabon
27-2-1771
t Utrecht

22-10-1837
co in Ierland 5-11-1801

in/4
SOPHIA ANN JACOBA

MAY

* Amsterdam 3-1-1809
t Rijswijk (Z.H.) 13-1-1884

oo 's-Gravenhage 24-6-1835

II/2

ANNA CORNELIA baronesse COLLOT d'ESCURY

* 's-Gravenhage 11-2-1837

7-10-1859

RÖELL (G.O.N.; R.N.L.)

| 's-Gravenhage 6-10-1929

t Haarlem 29-11-1940

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland 1915

t 's-Gravenhage 18-1-1945, dr. v. Mr. Godert Willem en Gerharda Ditmara van Nes van Meerkerk.
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V / l

ABRAHAM
FOCK

zn. v. Abraham
en Catharina

Fortgens

Koopman

* Amsterdam
11-9-1732

t / a A'dam
1/7-6-1796

V/2

CORNELIA
de CLERCQ

dr. v. Jacob
en Geertruid
Margaretha
Verbrugge

* Amsterdam
13-11-1740

t Amsterdam
17-3-1816

Amsterdam
M 21-9/9-10-1759

IV/1 8

JACOB
FOCK

Assuradeur
Pres. Nederl. Bank

* Amsterdam
15-9-1770

t Amsterdam
21-11-1835

V/3

Mr. NICO-
LAAS

BONDT

• Oosten
Blokker

1732
o Amsterdam

20-8-1796

V/4

CORNEUA
de BREE

dr. v. Jan en
Magdalena

Jacoba
Teyler

• Amsterdam
30-5-1742

• Amsterdam
2-6-1784

Amsterdam
" 22-10/8-11-1761

IV/2 • 9

JOHANNA
BONDT

* Amsterdam
30-6-1769

t Amsterdam
16-10-1821

oo Amsterdam 30-8/16-9-1792

III/l 4
ABRAHAM

FOCK

President Nederl. Bank

* Amsterdam 2-8-1793
t Amsterdam 24-9-1858

V/5

JAN
v. II KEK EREN

zn. v. Dirk en
Aafje Haak

^ Amsterdam
14-10-1736

• Amsterdam
27-8-1800

V/6

ALIDA
IIOTZE

dr. v. Jan
Hendrik en
Anna Maria

Boddens

™ Amsterdam
16-3-1736

t

Amsterdam
16-1/1-2-1761

IV/3 10

JUSTUS HENDRIK
v. HEEKEREN

^. Amsterdam
16-5-1770

t
tussen 1797—1809

V/7

Mr. JACOB
VISSCHER

zn. v. Ds.
Johan en Ida

Hillegond
Valckenier

Baljuw der
Proosdij van

St. Jan te
Utrecht

„ Amsterdam
23-6-1737

V/8

SARA JOHA
van <lcr

STRAATEN

dr. v. Adriaen
Pietersz. en

Johanna Paling

^ Amsterdam
9-10-1746

A'dam/Mijdrecht
5/22-6-1766

IV/4 11

HENRIETTA
EVERDINA
VISSCHER

-w Amsterdam
11-9-1771

i/CD Amsterdam
1/6-11-1809

oo Amsterdam 24-3/17-4-1796

Hl/2 5
ALIDA JOHANNA

v. HEEKEREN

* / ~ Amsterdam 13/24-3-1797
t Amsterdam 12-3-1864 •

oo Amsterdam 27-6-1816

II/l 2
Mr. CORNELIS FOCK

Burgemr. laatstelijk van Amsterdam (1866—'68), Min. v. Binnenl. Zaken, Lid Tweede Kamer
St.-Gen., Commissaris des Konings in Zd.-Holland, Pres.-curator Univ. v. Leiden

* Amsterdam 29-11-1828

1/1

* Wijk bij Duurstede 19-6-1858

-t 's-Gravenhage 9-5-1910
oo Vlissingen

Mr. Dr. DIRK
Adv. en proc. te Semarang, Batavia en R'dam, Lid Gem.Raad v. Rotterdam (1903—'05),
(1901—'05), voorz. (1916—'20), Minister v. Kol. (1905—'08), Gouverneur v. Suriname

Kamer St.-Gen.

oo I. Batavia 30-6-1881 WILHELMINA CATHARINA CORNELIA DOFFEGNIES,
oo H. 's-Gravenhage 11-3-1926 ALIDA FRANCOISE JOHANNA DIEMONT, * Gorinchem

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

DIRK
UYTTEN-
HOVEN

zn. v. Chris-
tiaan en

Hendrina
Geus

•w Naarden
7-12-1729

V/10

ANNA
DUURKANT

dr. v. Adria-
nus en

Bregtje v.
Amson

(Ansum)

~ Naarden
27-1-1735

Naarden
. 13/27-6-1756

IV/5 12

Ds. ADRIANUS
UYTTENHOVEN

*/^. Naarden
27/28-10-1759
t Vlissingen .

9-5-1839

V/11

GERRITJAN
v. CULEN-

BOROH

zn. v. Nicolaas
en Aleida
Cattepoel

„. Zutphen
5-3-1721

V/12

IBA
DONS

dr. v. Lucas
en Pelronella

Doorn

~ Utrecht
13-11-1711

Ravestein
°° 2/20-5-1742

IV/6 13

IDA
v. CUYLENBORCH

^. Utrecht
8-12-1762

. t Zierikzee
15-4-1832

oo Amsterdam 20-4/9-5-1792

1II/3
DIRK

UYTTENHOVEN

• Aardenburg 3-11-1793
t Vlissingen 7-4-1864

V/13

JAN WILLEM
ERMERINS

zn. v. Francois
en Anna Maria

• / ~ Lillo
5/9-5-1717

t Veere
23-11-1784

V/14

JOHANNA
MARINISSEN

dr. v. Jacob
en Catharina

Verschuyl

• Veere
30-6-1719

t Veere
28-2-1790

Veere
24-4-1744

IV/7 14

Dr. JOHAN PIETER
ERMERINS

* Sluis
8-9-1757

t Middelburg
22-4-1813

V/15

JACOBUS
MEERTENS

zn. v. Anthony
en Johanna

Trevin

^ Middelburg
27-8-1726

t / D Middel-
burg

15/21-9-1792

V/16

MARIA
CATHARINA
MANGELAAK

dr. v. Jacobus
en Anna

Aletta Ribant

•VN. Vlissingen
23-4-1730

t Middelburg

Middelburg .
18-5-1751

IV/8 15

JOHANNA JACOBA
MEERTENS

*/^v Middelburg
23/27-12-1757
f Middelburg

19-1-1814

oo Middelburg 29-7-1787

IU/4
JACOBA

ERMERINS

. Middelburg 20/30-10-1796
's-Gravenhage 9-12-1874

co Middelburg 25-7-1818

II/2
MARIA ANNA UYTTENHOVEN

* Vlissingen 21-1-1830
28-6-1854

t 's-Gravenhage 21-1-1909

-OCR (G.N.L.) t 's-Gravenhage 17-Ï0-Ï941

Lid Prov. St. v. Zd.-Holland, id. Gedept. Staten (1900—'05), Lid Tweede Kamer St.-Gen.
(1908—'11), Gouv.-Generaal v. Ned. Indië (1921—'26), Minister v. Staat (1928), Lid Eerste
;i929—'35).

Zevenaar 17-11-1857, t 's-Gravenhage 24-12-1913, dr. v. Jean Joseph en Sara Maria Rookmaker;
18-6-1875, t 's-Gravenhage 2-5-1931, dr. v. Mr. Christiaan en Catharina Elisabeth Simons.
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V/l

ABRAHAM
QUERIDO

zn. v. David
en Sara

van der VaJk

* Amsterdam
24-1-1749

• Ouderkerk
26-12-1805

V/2

IIANNAH
PEZARO

dr. v. Israël

* Amsterdam
1-11-1744

• Ouderkerk
7-12-1800

Amsterdam
20-11-1767

IV/1

ISRAËL DE ABRAHAM
QUERIDO

Koopman

* Amsterdam
13-6-1775

t Amsterdam
7-1-1855

V/3

ARON
FERKARES

zn. v. Juda

• Amsterdam
1749

t Amsterdam
20-10-1829

V/4

LEA
MOLGO

dr. v. Salomon
en Rebecca
Machuca

* Amsterdam
1748

• Ouderkerk
27-6-1810

Amsterdam
°° 1-4-1774

IV/2

JUDITH DE ARON
FERRARES

* Amsterdam
11-1-1775

t Amsterdam
13-10-1859

oo Amsterdam 5-8-1796

m/1
DAVID

QUERIDO

Schijvenschuurder

* Amsterdam 18-8-1807
t Amsterdam 13-11-1853

V/5

MOZES
RODRIGUES

LOPES

zn. v. David

• in Portugal
1719

• Ouderkerk
20-6-1794

v76

RACHEL
D'OLIVEIRA

dr. v. Mozes

• Amsterdam
1720

n Ouderkerk
21-9-1788

Amsterdam
°° 15-4-1746

IV/3

DANIEL DE MOZES
RODRIGUES LOPES

* Amsterdam
7-10-1764

t Amsterdam
20-2-1838

V/7

AUGUSTI-
NUS

BARTELS

* Groningen

t
vóór 1800

V/8

CATIIARINA
LOWISA

• Groningen

Groningen
11-8/4-9-1764

IV/4

JANNA BARTELS
(LEA ISRAËL)

^. Groningen
1-4-1766

t Amsterdam
10-5-1843

co Amsterdam 26-9-1800

m/2
ESTHER RODRIGUES

LOPES

* Amsterdam 18-12-1808
t Amsterdam 27-6-1880

oo Amsterdam 14-8-1833

H/1
ARON QUERIDO

Diamantslijper

* Amsterdam 24-1-1842 t Amsterdam 16-10-1899
oo Amsterdam

i / i

* Amsterdam 6-8-1871 E M A N U E L
Boekhandelaar,

oo Zaandam 7-3-1899 JANE KOZIJN, * Amsterdam 12-11-1866

Samenstelling: v. E.
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V/9

SALOMON
LOPEZ DIAS

• Ouderkerk
19-9-1792

V/10

JUD1T1I
MOKON

• Ouderkerk
1-2-1767

1V/5

ISAAC
DE SALOMON
LOPEZ DIAS

Theologant

* Bayonne
1764/5

t Amsterdam
29-9-1813

V/11

MANIIEL
NAMIAS DE

CKASTO

zn. v. Manuel
en Rachel
Namias de

Crasto

• Amsterdam
1730

• Ouderkerk
9-6-1782

V/12

LEA
DE LIMA

dr. v. Samuel
en Gracia
Belmonte

* Amsterdam
7-8-1738

• Ouderkerk
16-8-1795

Amsterdam
°" 18-6-1762

IV/6

RACHEL DE IMANUEL
NAMIAS DE CRASTO

* Amsterdam
20-4-1765

• Ouderkerk
16-12-1810

co I. Amsterdam 29-1-1796

m/3
IMANUEL LOPES

DIAS

Kleermaker

* Amsterdam 20-7-1803
t Amsterdam 5-2-1876

V/13

MOZES
PIZA

:n. v. Juda
de Chaim en
Luna Aubij

• Amsterdam
31-12-1737

V/14

HANNAH
SAUA

PALACHE

dr. v. Joseph
en Esther

de Cordua

• Amsterdam
1735/6

n Ouderkerk
24-1-1811

Amsterdam
°° 17-6-1763

IV/7

! SAMUEL DE MOZES
PIZA

* Amsterdam
1775/6

• Ouderkerk
13-11-1809

V/15

ISAAC
LOPES

PEKEIRA

zn. v. Mozes
en Rebecca

Pereira
Brandon

• Amsterdam
14-5-1740

V/16

HANNAH
CLARA
SALOM

dr. v. Juda de
David en Judith

Jessurum
Alvares

• Amsterdam
8-1-1748

• Ouderkerk
10-12-1810

Amsterdam
1X1 3-2-1764

1V/8

JUDITH DE ISAAC
PEREIRA

* Amsterdam
9-1-1772

t Amsterdam
29-8-1862

oo Amsterdam 12-4-1804

IIK/4

SARA
PIZA

* Amsterdarr
t Amsterdarr

oo Amsterdam 25-4-1827

H/2

ESTHER

* Amsterdam 18-4-1841
"7-5-1865

QUERIDO
letterkundige, uitgever.

t Sobibor ca. 23-7-1943, dr. v. Hyman Abraham

LOPES DIAS

t

en fClara Gobetz.

i 26-11-1805
i 15-3-1896

Sobibor ca. 23-7-1943
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V/l

WILLEM
JESWIET

zn. v. Jacob
Jans en

Willemijntje
Sterck

~ A'dam
21-10-1739

• A'dam
7-11-1781

V/2

IIARMINA
GUEBELS

dr. v. E. en
Margrita
Reekers

„ A'dam
4-11-1735

• A'dam
22-11-1778

Amsterdam
"~ 14/30-5-1762

IV/1 8
JACOB

JESWIET

Schuitenvoerder

^. Amsterdam
22-6-1770

t Amsterdam
20-6-1836

V/3

DIRK
W1TTEN-
SLEGEK

zn. v. Jan en
Anna van der

Meyssen

„ Amsterdam
11-10-1744

D Amsterdam
9-6-1807

V/4

SUSANNA
(SANTJE)

PKYN

dr. v. Dirck en
Yda Wensel
(Winsink)

^ Amsterdam
15-5-1748

• Amsterdam
22-7-1807

Amsterdam
" 15-11/1-12-1765

IV/2 9
EYTJE

WITTENSLEGER

-^. Amsterdam
11-2-1774

t Amsterdam
24-11-1856

co Amsterdam 8/24-11-1793

III/l 4
JACOBUS
JESWIET

Schuitenvoerder

• / ~ Amsterdam 11/14-11-1798
t Amsterdam 19-3-1854

V/5

HENDRIK
BOSCHMAN

(IN DEN BOS)

zn. v. Lammert
en Garritjen

Reinders

.w Brummen
c. 17-9-1734

V/6

ANTONIA
STEENHOFF

dr. v. Herma-
nus Hendriks

en Aartjen
Reynders

„ Rheden
29-8-1734

Brummen
u° 27-9/15-10-1758

1V/3 10
AREND

BOSMAN

Waagdrager

* / ~ Brummen
8/12-12-1773

t Amsterdam
26-7-1838

V/7

WYBRANDUS
LOLKAMA

zn. v.

• Amsterdam
14-11-1786

V/8

ANNA
MARGARETIIA

STEENHOFF

dr. v. Hendrik
en Judith

Be(c)kman

« Amsterdam
29-5-1740

o Amsterdam
14-11-1786

Amsterdam
°° 20-4/6-5-1770

IV/4 11
ANNA LOUISA

LOLKAMA

•^ Amsterdam
7-3-1773

t Amsterdam
19-7-1847

oo Amsterdam 14-10/16-11-1803

IH/2 5
JUDIK

BOSMAN

* / ~ Amsterdam 14/29-11-1807
t Amsterdam, 1-5-1883

co III. Amsterdam 27-4-1848

n / i

JACOB

2

JESWIET

Commies P.T.T.

* Amsterdam 10-9-1852

i/i

* Amsterdam 28-12-1879

t Haarlem 29-12-1894

°o Amsterdam

Prof. Dr. JACOB
Conservator Kol. Museum te Haarlem, Chef afd. Suikerrietveredeling proefstat. Javasuiker
Landb.hoogesch. Wageningen (1925), Dir. arboretum ald., Voorz. Ind. Suikercongres (1927),

proefond. Wijsbeg., internat, vermaard suikerdeskundige; kweker v.

co I. HENRIETTE JEANNE HAGEDOORN.

oo II. Buitenzorg 23-6-1916 MARIA CATHARINA JACOBA HAGEDOORN, * Amsterdam

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

JOIIAN'N
PRIEDKICII

IIÖBKEN

zn. v. Oltman

Arbeider

„. Golzwarden
21-12-1741

t / o Ovelgönne
5/11-3-1780

V/10

LUCKE
MARGARETHE

IIASTOGS

dr. v. Addick
en Gebke
Margrete
Elsfleth

•^ Elsneth

t / a Ovelgönne
1/6-11-1805

_ Golzwarden/Ovelgönne
1-4/27-5-1766

IV/5 12
ANTON FRIEDRICH

JOHANN DIEDERICH
HÖPKEN

Mr. schrijnwerker

*/~v Ovelgönne/
Golzwarden
26-9-1779

t Amsterdam
6-7-1840

V/11

ALERT
DAEKEN

zn. v. Ahlert

„ Wardenburg
30-7-1730

t
v. 1790

V/12

GESCHE
MARGARETlli:

EOGERS

dr. v. Brun en
Anna Cathrine

Ahrens

v̂ Wardenburg
6-12-1748

t Wardenburg
31-10-1809

Wardenburg i. O.
°° 15-1-1773

IV/6 13
ANNA CATHAR1NE

DEKEN

^v Wardenburg i. O.
1-12-1775

t Wardenburg i. O.
6-8-1841

oo Oldenburg 26-7-1801

m/3 . 6
JOHANN CONRAD FRIEDRICH

HOPKEN
Mr. timmerman

* / ~ Wardenburg (Old.) 17/27-9-1801
t Amsterdam 7-12-1870

co Amsterdarr

11/2

JANSJE A N T O I N E T T A 1

* Amsterdam 20-2-1851

18-3-1875 . . .

JESWIET (R.N.L.)

V/13

JAN
DE VRIES

zn. v. Sibrand
en Trijntje

van der Ende

v̂ Beverwijk
6-2-1745

V/14

NEELTJE
SCHAAP

dr. v. Teunis
en Lysbeth

Salm

~v Beverwijk
19-7-1739

Beverwijk
0 0 26-6-1768

IV/7 14
ARIE

DE VRIES

Winkelier

*/-^. Beverwijk
29-10/6-11-1774

t Amsterdam
22-7-1813

V/15

WOLTER
SIMMEMMK

zn. v. Arnoldus
en Garritje

Olthuys

^ Eibergen
12-1-1738

t / D Eibergen
7/9-8-1800

V/16

BERE\DINA
ROELEVINK

dr. v. Egbert
en Trine
Nyenhuis

~v Recken
23-12-1753

Eibergen
0 0 25-2/17-3-1775

IV/8 15
ARNOLDA GEERTRUY

SIMMEL1NK

*/~^. Eibergen
16-7-1775

t Amsterdam
10-10-1861

oo Amsterdam 23-3/15-4-1804

m/4 . . 7
BERENDESfA

DE VRIES

*/^. Amsterdam 17-2/4-3-1807
t Amsterdam 3-2-1881

. 10-2-1830

3

TOEDERIKA HÖPKEN

t Haarlem 13-2-1919

ï

t Bennekom 23-7-1960
[• Amsterdam, Ooster Begr.pl.]

industrie Pasoeroean (1911-1925), Hoogleraar i. d. Plantensystemi, plantengeogr. en dendrol.
Erelid Pan Pacific. Oceanic. congres (1929), Lid Holl. Mij. v. Wetensch., id. Bataafs Gen. v.
ziekte-immuun suikerriet; gouden ere-medaille v. h. Suikersyndicaat

27-3-1893, t Ede 29-9-1961, dr. v. Jodocus en Marie Anne Agatlie Dekker.
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V/l 16

JOHANN
ERNST
(.ROTE

zn. v. Johann
Claus en N.

* Rodenberg
(Wf.) c. 1704
• Amsterdam

17-3-1749

V/2 17

CHRISTINE
MARGARETHE

VOGELS

dr. v. Arnoldus
en Maria
Goosten

~ Mors
29-1-1702

• Amsterdam
10-6-1745

Amsterdam
°° 21-1/8-2-1735

IV/1 8

ARNOLD (WILLEM)
GROOTE

^. Amsterdam
10-3-1741

• Amsterdam
10-10-1800

V/3 18

WILLEM
(LEMMENES)

BOERRIO-
TER)

zn. v. Lucas
enN.

«*. Hardenberg
24-12-1719

• Amsterdam
6-2-1783

V/4 19

ALEYDA
(S) ZIJEN

* Oldenzaal
v. 1724

• Amsterdam
14-11-1794

Hardenberg
°° 27-11-1744

IV/2 9

PETRONELLA
MARGARETHA
BOERRIGTER

^v Hardenberg
26-6-1746

t Amsterdam
22-4-1821

co Amsterdam 21-10/9-11-1779

III/l 4
WILLEM HENDRIK

GROOTE
Makelaar, vervolg. Commies v. h. Entrepot

^ Amsterdam 2-8-1786
t Amsterdam 16-11-1822

co Amsterdam

Il/i

V/5 20

LOUIS
Le QUESNE

• Dieppe
c. 1722

• Amsterdam
5-6-1804

V/6 21

MARIE
PRANCOISE

ROSE
Du BREUILL

• Dieppe
c. 1722

• Amsterdam
4-12-1777

Amsterdam
°° 12/28-11-1745

IV/3 10

PIERRE LOUIS
LEQUESNE

•^ Amsterdam
11-11-1756

t • Amsterdam
14/19-9-1808

V/7 22

JACOB
DELIIAAS

• Dalen
c. 1725

n A'dam
22-7-1763

V/8 23

JEANNE
MARIE

PETITJEAN

dr. v. Jean
en Elisabeth

La Faste

„ A'dam
21-1-1723
• A'dam
27-8-1800

Amsterdam
°° 7/23-11-1749

IV/4 1 11

JEANNE MARIE
DELHAAS

* / ~ Amsterdam
15/23-5-1763
t Amsterdam

19-3-1834
oo Amsterdam 12/28-7-1780

m/2 5
ANNE MARIE

LEQUESNE

^ Amsterdam 16-3-1794
t Amsterdam 21-12-1847

30-7-1813

2

ARNOLD WILLEM GROOTE
Apotheker

* Amsterdam 16-3-1819

i/i

* Amsterdam 30-12-1859

t Amsterdam 22-3-1882

<x> Amsterdam

ARNOLD WILLEM
Res. Lt.-Kolonel der Inf., Ontwerper van het Nederl. Alphab. Kortschrift (Stenografie

co Harderwijk 11-6-1891 WILHELMINAL SOPHIA NAGTGLAS, * 's-Gravenhage 9-4-1865,

Samenstelling: A.R.K.
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V/9 24

JOANNES
TER IIAAR

zn. v. Berent
en Johanna
v. d. Gucht

~ Arnhem
22-7-1728

• Amsterdam
7-5-1801

V/10 25

METJE
WERNINCK

dr. v. Barend
en Fenne

Rouse

*«. Gildenhaus
4-11-1722

a Amsterdam
7-9-1786

^ Amsterdam
13-4/8-5-1759

1V/5 12

BAREND
TER HAAR

Koopman

*/\~ Amsterdam
23/25-7-1766
t Amsterdam

11-7-1828

V/11 26

GEURT
HAMMING

zn. v. Geuit
Geurtsen „Op
„Hamminck"
en Berendina

Janssen

-^ Steenderen
14-6-1734

t Doesburg
31-1-1816

V/12 27

JOHANNA
de KEMP

dr. v. Jan en
Maria v. Kreel

„. Wageningen
5-U-1744

t
Arnhem/Renkuin

1X1 12/29-10-1765

IV/6 13

JOHANNA JUDITH
HAMMING

* / ~ Arnhem
17/21-8-1766
t Amsterdam
29-11-1843

co Amsterdam/Arnhem 23-8/12-9-1787

III/3 6
JOANNES

TER HAAR
Koopman

^ Amsterdam 15-1-1792
t Amsterdam 11-7-1828

co Amsterdam

H/2

V/13 28

ELISA
LIJNSLAGER

zn. v. Elisa en
Anna Catha-
rina Sitmans

v. Amsterdam
3-2-1737

• Amsterdam
25-5-1802

V/14 29

ANNA MARIA
• HEMSINU

dr. v. Willem
en Anna Maria

v. d. Gucht

•w Amsterdam
14-2-1745

• Amsterdam
8-6-1789

Amsterdam
°° 10/28-4-1761

1V/7 14

WILHELMUS
LIJNSLAGER

Vendumeester

^ Amsterdam
6-3-1763

t Amsterdam
4-5-1815

co II. Amsterdam

m/4

V/15 3C

HENDRIK
MOL

zn. v. An-
Ihonie en N.

CD A'dam
22-8-1776

V/16 31

ANNA
(JACOBA)
JOOSTEN

dr. v. Hen-
drik en Anna

Woutman

~* A'dam
3-10-1756
• A'dam
31-3-1794

IV/8 15

JOHANNA
MOL

•^ Amsterdam
16-5-1776

t Amsterdam
7-12-1815

27-1/19-2-1797

7
ANNA JACOBA MARIA

LIJNSLAGER

•^ Amsterdam
t Amsterdam

24-6-1818

JOHANNA JUDITH TER HAAR

* Amsterdam 18-1-1821

25-5-1848

GROOTE (O.O.N.)
,Groote"), begiftigd met de Erepenning van zilver

22-5-1800
2-3-1832

3

t Amsterdam 31-3-1890

ï

t Amsterdam 3-9-1944

van de Stad Amsterdam

Amsterdam 21-3-1944, dr. v. Cornelis Jobannes Marius en Wilhelmina Sophia Michell.
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KWARTIERSTAAT van THERESE SCHWARTZE
„AMSTERDAMSE JOFFER"

1/1 Theresia Schwartze (R.O.N.), * Amsterdam 20-12-1851, f ald.
23-12-1918, beroemd portretschilderes en pastelliste, tweede Neder-
landse vrouw die een Koninklijke onderscheiding ontving, °o Amster-
dam 30-8-1906 Anton Gilles Cornelis van Duyl, * Brielle 8-12-1829,
t Amsterdam 22-7-1918, fabrikant, hoofdredacteur Alg. Handels-
blad, opr. Ned. Journalistenkring, zn. van Hendrik Leendert en
Maria de Vogel.

11/2 Johan George Schwartze, * Amsterdam 20-10-1814, f ald. 28-8-
1874, portret- en landschapsschilder, oo v. 1847

11/3 Maria Eüsabeth Theresia Herrmann, * Koblenz 11-7-1822, f Am-
sterdam 22-12-1896.

III/4 Johann Engelbert Schwartze, * /~ Vlotho 15/19-1-1780, f in Ver.
St. v. Nd.-Amerika (?), konstverlakker, oo Amsterdam 2-10/1-11-
1807

III/5 Clara Eleonora Schildbach, ~ Amsterdam 1-12-1786, t ald. 26-3-
1868.

I1I/6 Johann Joseph Hermann, * /~ Koblenz 17/19-3-1782, f Mainz
: 26-6-1857, oo Koblenz 12-6-1811

III/7 Maria Katharina Theresia Winter, ~ Trier 30-10-1784, f Amsterdam
8-11-1851.

1V/8 Johann Georg Schwarze, * Obernkirchen c. 1743, t Vlotho 31-1-
1834, koopman, °° n. Bielefeld 27-3-1770

IV/9 (Joh)anna Friederica Greve, * Bielefeld 21-11-1750, t / n Vlotho
30-8/2-9-1819.

W/10 Johann Gotlieb Schildbach, * Schweidnitz c. 1750, • Amsterdam
5-12-1788, oo Amsterdam 2/18-12-1785

1V/11 Anna Maria Emerentia Koster, — Soest Wf. 5-12-1756, f Amster-
dam 20-5-1828.

1V/12 Erasmus Hermann, * /~ Koblenz 24/26-1-1737, f Koblenz 1-3-
1803, hotelhouder, ~ Koblenz 10-5-1772

1V/13 Anna Maria Mertz, */~ Koblenz 19/20-3-1755, f ?'
1V/14 Jakob Winter, * 1740, | Trier 5-12-1818, koopman, oo Trier 20-

10-1783
1V/15 Maria Josepha Steinborn.

V/18 Gottfried Greve, * Bielefeld 19-4-1717, f ald. 15-2-1783, provisor,
zn. v. Johann Jürgen en Anna Catharina Rolffs, oo Isselhorst 2-6-
1745

V/19 Henriette Wilhelmine Hugo, - Isselhorst 11-6-1724, f Bielefeld
17-12-1777.
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V/22 Johann Eberhard Florens Koster, ~ Soest Wf. 7-5-1722, • ald. 8-4-
1758, schoolmeester, zn. v. Christoph, °° Soest Wf. 16-8-1749

V/23 Maria Cathrina Emerentia Brisken, -~ Soest Wf. 14-7-1722, f / ° ald.
6/9-1-1786, dr. v. Johann Anton.

V/24 Johann Georg Hermann, * 1689, t Trier 12-1-1764, koetsier, portier
en huismeester in dienst van de graaf v. d. Leyen ter Saffig, °°

V/25 Elisabeth N., * 1696, • Koblenz 1-2-1771.
V/26 Johann Mertz, * Montabaur (Limburg) c. 1716, t Koblenz 25-7-

1787, bakker, °° Koblenz 31-10-1747
V/27 Anna Martha Boden, ~ Koblenz 17-5-1727, t Koblenz 21-10-1760,

dr. van Wilhelm en Anna Gertrud Bintgen.
V/28 Georg Winter, * 1703, f Trier 21-4-1793, °°
V/29 Kunigunde Kessler, f Trier 9-1-1783.

A.R. K.

VERBETERING KWARTIEREN „PA" VAN DER STEUR
(GENS NOSTRA, 1965 p. 182—183)

Naar aanleiding van de in Gens Nostra {1965 p. 182—183) gepubliceerde
kwartierstaat van Johannes van der Steur, ontving ik o.m. een reactie van de
heer S. A. C. Dudok van Heel uit Amsterdam, die mij er op wees, dat er een
fout in de gepubliceerde kwartieren nr 18 en 19 was ingeslopen, zijnde:

nr. 18: Jan Andrea; volgens het gepubliceerde gedoopt te Haarlem 8-2-
1728 als zoon van Adam Andrea en Christijntje van Dijk. Hierbij was over
het hoofd gezien dat Adam op 8-11-1733 te Haarlem een zoon Johannes liet
dopen uit zijn 3e huwelijk met Helena Goos. De eerder geboren zoon Jan
was reeds op 9-6-1728 te Haarlem begraven.

nr. 19: Maria Nieuwenhuizen; overleden te Haarlem op 16-2-1812; vol-
gens overlijdensacte toen ruim 75 jaar oud. Zij zou volgens de gepubliceerde
doopdatum (24-3-1734) bijna 78 jaar geweest moeten zijn. De heer Dudok
van Heel meent dat Maria Nieuwenhuizen identiek is met Maria gedoopt
(R.K.) te Haarlem 24-10-1735, dochter van Joannis Nuwenhuyzen en Elisa-
beth Gillis van der Eist. Immers Maria's kinderen werden R.K. gedoopt..Een
verder ingesteld onderzoek naar de juistheid hiervan bracht nog aan het
licht, dat Jan Nuywenhuyzen en Marijtje van der Eist als doopgetuigen op-
treden bij het in 1763 gedoopte kind van Jan Andrea, hetgeen de familie-
relatie bevestigt.

De kwartieren worden nu als volgt:
18. Jan Andrea, gedoopt Haarlem (R.K.) 8-11-1733, overl. Haarlem 11-1-

1792 (niet 11-2-1792), zoon van Adam Andrea en Helena Goos.
19. Maria Nieuwenhuyzen, gedoopt Haarlem (R.K.) 24-10-1735, overl.

Haarlem 16-2-1812, dr. van Jan (Joannis) Nieuwenhuyzen en Elisabeth
Gills van der Eist.

A. G. VAN DE STEUR
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HET BEGIN VAN EEN GROOT FORTUIN

Tien jaar geleden verscheen, van de hand van Jhr. F. J. E. van Lennep,
het boek „Honderd Jaar Hartekamp", waarin op boeiende wijze de ge-
schiedenis wordt verteld van het echtpaar Barthold Arnold baron van
Verschuer en Anna Maria Brants en van hun enige dochter Mathüde Agathe,
die in 1861 werd geschaakt door de Oostenrijkse graaf von Spaur. Bij deze
laatste is er nauwelijks twijfel mogelijk, dat zijn daad verband hield met het
feit dat Mathilde als een zeer rijke erfdochter beschouwd werd; maar ook
haar vader's keuze van een echtgenote zal beïnvloed zijn door de omstandig-
heid dat Anna Maria Brants een schatrijke wees was. In ieder geval was zijn
huwelijk, bezien vanuit het standpunt van de oude Gelderse adel, waartoe
hij behoorde, een mésalliance.

Dit was in het geslacht Brants het eerste „adellijke huwelijk", dat in de
tweede helft van de negentiende eeuw door een aantal andere gevolgd zou
worden. In deze eeuw werden de Brants'en, die tot de Napoleontische tijd
behoord hadden tot de kring van voorname Amsterdamse Doopsgezinde
kooplieden en bankiers, landeigenaars, met in hoofdzaak ambtelijke loop-
banen. Met het geldverdienen was het uit en, met het fortuin, kromp ook de
familie zelf in; er waren genoeg zoons, maar de meesten bleven ongetrouwd,
of kinderloos. Thans is er nog één stamhouder.

Over dit alles kan men meer vinden in de Inventaris van het Familie-
Archief Brants, in 1959 gepubliceerd door mej. Dr. I. H. van Eeghen,
waarin ook een genealogie is opgenomen, terwijl de inleiding veel wetens-
waardigs bevat over de zakelijke en financiële geschiedenis van de familie.
Hieruit leert men, dat ook de Brants'en, althans in de 18de eeuw, nog meer
geld getrouwd dan verdiend hadden; zowel het huwelijk van Jan Jacob
Brants met Anna Maria de Neufville in 1764, als dat van zijn vader, Mr. Jan
Brants, met Sara van der Heyden in 1733, droeg aanzienlijk bij tot de ver-
sterking van het familiekapitaal. Trouwens, ook de grootvader, Crijn of
Quirijn Brants, deed in 1702 een voordelig huwelijk en daarover wil ik het
één en ander vertellen.

De oorsprong van de familie Brants was eenvoudig. Crijn's bet-overgroot-
vader, Jan Jansz. Speek, was een te Buiksloot geboren visser, die in 1582
poorter van Amsterdam werd. Zijn vijf zoons en de man van zijn enige
dochter waren allen vissers en viskopers; de jongste zoon, Crijn Jansz., had
drie zoons, die ook weer allen in deze beroepen werkzaam waren. De oudste
daarvan was de viskoper Brant Crijnen, die weer twee zoons naliet, die ook
beiden viskoper waren; één daarvan, Jan Brantsen, had weer drie zoons,
waarvan de oudste, Brant Jansz., in de viskoperij bleef, maar waarvan de
jongste, Crijn {later Quirijn), het in een andere richting zocht. Hij en zijn
zuster Maritge (vrouw van de timmerman en steenkoper Claes van Loenen)
waren ook de eersten in de familie, die hun vader's patroniem tot achternaam
maakten.

Nu waren niet alleen de bloedverwanten van vaderszijde, maar ook die
van moeders-, grootmoeders- en overgrootmoederszijde werkzaam in de
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visserij en aanverwanten beroepen (zoals dat van waterscheepsman); al deze
families, die gedeeltelijk Doopsgezind, gedeeltelijk Hervormd waren, waren
onder elkaar getrouwd, zodat ze gedurende de hele 17de eeuw een soort
„clan" vormden, waarin nauwelijks andere beroepen voorkwamen. Terwijl
men bij veel andere families een geleidelijk klimmen op de maatschappelijke
ladder en terechtkomen in een aanzienlijker milieu kan waarnemen, bleef dit
een tamelijk afgesloten groep, die zeker sociaal niet heel hoog werden aange-
slagen. De vissers en viskopers stonden niet bepaald bekend als mensen van
veel beschaving en ook de buurten, waarin ze veelal woonden — vooral
de straatjes rondom de Haarlemmerdijk — waren wel zeer verschillend van
de straten en grachten, waar de meesten van de aanzienlijke Doopsgezinde
kooplieden woonden.

Binnen deze groep hoorde de naaste familie van Crijn Brants vermoedelijk
wel tot de best gesitueerden; reeds in de tweede helft van de 17de eeuw
gingen ze over tot het beleggen van geld, veelal in huisjes in eenvoudige
straten en stegen. En het zal met de steun van dit kapitaaltje geweest zijn dat
Crijn Brants (geb. 1668) zich losmaakte uit de tradities van zijn familie en
zich richtte op allerlei zakelijke ondernemingen.

Crijn was echter niet alleen ondernemend, maar hij lijkt ook iemand
geweest te zijn, die bij het maken van zijn plannen verder dan vandaag of
morgen keek; wanneer men de beschrijving leest van de zeer weinig coulante
behandeling, die hij zich jarenlang van zijn deelgenoot in zaken, Philip
Cosson, liet welgevallen, krijgt men de indruk dat hierbij de hoop, dat hij
op den duur diens opvolger in de belangrijke zaken met de familie De Geer
zou worden, een voorname rol gespeeld heeft. En in deze hoop kwam hij niet
bedrogen uit.

Van zo iemand kan men gemakkelijk geloven, dat hij bij het kiezen van
een levensgezellin uitkeek tot zich een goede partij voordeed. De meesten
van zijn familieleden trouwden op betrekkelijk jeugdige leeftijd met iemand
uit hun eigen kring, maar van Crijn kon op zijn 33ste jaar in een huwelijks-
zang gezegd worden, „dat hij nooit eerder 't spoor betrad, Daar liefde of
minlust word geboren". In 1701 echter kruiste zich zijn pad met een weduwe
van ongeveer gelijke leeftijd, Hester van Mollem, wier man, de advocaat
Mr. Simon van Bronchorst, een jaar tevoren was overleden — en kwam
Crijn op vrijersvoeten. Van Bronchorst, wiens geld ook voor een groot deel
in huizen belegd was, had veel zakelijke contacten met Crijn's zwager, de
huistimmerman en steenkoper Claes van Loenen, gehad en langs deze weg
is wellicht de nieuwe idylle ontstaan.

De van Mollem's en van Halmael's (Hester was een dochter van Adriaan
van Mollem en Sebilla van Halmael) behoorden tot de voorname Doops-
gezinde kooplieden en uit hun standpunt bekeken was het huwelijk met een
viskoperszoon een hele stap naar beneden. Maar van haar eigen familie kon
Hester niet veel last hebben, want ze was enig kind en beide ouders waren
overleden. Wel echter had ze schoonfamilie van haar eerste huwelijk, die
niet alleen weinig voelde voor deze nieuwe stap, maar ook trachtte een spaak
in het wiel te steken.
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De Bronchorst'en waren lastige mensen. Een M.S.-genealogie in het
familie-archief Six-van Winter geeft als hun stamvader Lubbert Vorrinck
te Bronkhorst, wiens in 1537 geboren zoon Jan van Bronchorst te Boekholt,
en op latere leeftijd te Haarlem woonde; in hun testament voor notaris
A. Willems te Haarlem van 9 jan. 1615 heten hij en zijn vrouw Metgen
Wouters echter „van 's Hertogenbosch". Van hen is niet veel meer bekend
dan dat ze vijf kinderen hadden, waarvan de jongste, de in 1575 te Boek-
holt geboren Wolter, eerst koopman te Haarlem was, maar zich na zijn
huwelijk met Antieken Vosma (1602), dochter van Hendrick Vosma van
Vreewolt in „de Twee klimmende Rammen" op de Nieuwendijk te Amster-
dam, in deze laatste stad vestigde. In 1611, kort na de geboorte van hun
enig kind Hendrick, overleed zijn vrouw; een jaar later daarna blijkt Wolter
failliet te zijn.

De familie bleef een halve eeuw, zoals veel andere Doopsgezinde koop-
lieden, op de Nieuwendijk wonen. De in 1611 geboren Hendrick deed in
1634 een goed huwelijk met Maria Conincx, die tussen 1636 en 1652 twaalf
kinderen ter wereld bracht, waarvan er slechts drie volwassen werden:
Hendrick, Jan en Paulina. Paulina trouwde in 1674 met de apotheker Marti-
nus de Bosch en gezien de vermaardheid van hun nageslacht mag men wel
aannemen, dat zij daarin niet al te slechte erfelijke factoren heeft gebracht;
met haar twee broers liep het echter minder voorspoedig.

Om te beginnen met de jongste zoon, Jan: heel veel is van hem niet
bekend, behalve dat hij, evenals zijn vader, garenkoper was en dat hij twee-
maal trouwde. Zijn eerste vrouw, de uit Emden afkomstige Heylcke Syverts,
verloor hij reeds na enkele jaren door de dood, maar zijn tweede huwelijk
(in 1670) met Annanisia Hugaert, weduwe van de Haarlemse koopman
Pieter de Clercq (Ned. Patr. jg. 11) nam een minder ordentelijk einde; uit
een acte van 22 juni 1678 (Sch. Min. Reg. 39, f. 12v) blijkt, dat zij toen
gescheiden waren. Vermoedelijk zal beider gedrag te wensen hebben over-
gelaten. Helaas werd reeds in de 17de eeuw nogal onderscheid gemaakt
tussen voorname en minder voorname lidmaten van de Doopsgezinde Ge-
meenten en wanneer een voornaam iemand zich niet naar wens gedroeg
vindt men daarover meestal heel weinig in het boek van de „gebreckelijke"
lidmaten en in de notulenboeken, terwijl bij minder aanzienlijken de zaak
meestal van het begin tot het eind te volgen is. In dit geval meldt het
notulenboek van de Gemeente bij Lam & Toren dan ook alleen op 30 maart
1679: „Alsoo voor desen niet is genoteert, dat Jan van Bronckhorst en
zijn huysvrouw beyde sijn geexcommuniceert, soo is goet gevonden het selve
alhier voor memorie aen te teekenen". Van Jan is verder alleen bekend, dat
hij het land verliet en in 1693 in Zuid-Afrika stierf.

Ook de oudste broer, Hendrick, lag overhoop met de Gemeente. Deze had
zich èen loopbaan gekozen, die onder de Doopsgezinden — voornamelijk
in de groot- of kleinhandel, of als handwerkslieden werkzaam — een uit-
zondering was, omdat er een universitaire studie voor nodig was. Hij was
geneesheer geworden, iets wat bij de weinig Doopsgezinden die dit waren
nogal eens samenging met het kerkelijke leraarsambt, omdat daarvoor geen
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speciale opleiding of studie bestond en men toch wel voelde 'voor een ge-
studeerd iemand. Verre echter van zelf leraar te worden kwam Hendrick
in 1677 in botsing met de Gemeente, omdat hij een leven leidde, waarop
men aanmerkingen meende te moeten maken. Ook hier weer wordt in de
boeken discreet gezwegen over de voorgeschiedenis; slechts blijkt, dat in juli
1677 Hendrick's collega, Dr. Wühem van Maurick, naar hem afgevaardigd
was en dat deze met de volgende boodschap terugkwam: „dat hij ten huyse
van Dr. Bronckhorst is geweest die hem seide geen zielsorgers of pousen
van nooden te hebben, dat hij soo veele wilde eeten en drincken als hij selfs
verstont, en dat Dr. Mourick aen de dienaren soude seggen, dat hij de
vrinden niet meer en soude moeylijck vallen met sijn broederschap". Pogingen
om door een gesprek de breuk te voorkomen strandden op een weigering
van Hendrick om daaraan deel te nemen; zijn standpunt was, „dat de
dienaren mogten doen so als sij verstonden", waarop besloten werd dit aan
de Gemeente bekend te maken, „also sij hem niet anders als een onstigtelijck
litmaat konnen aanmerken".

Hiermee verdween dus Hendrick uit de Gemeente, om twee jaar later
te overlijden. Hij was driemaal getrouwd geweest: in 1659 met Geertruycl
Simons, uit een niet onbemiddelde familie uit Ransdorp; in 1661 met Maria
van der Kerck en in 1663 met Aafje Agges, beiden dochters van gegoede
kooplieden. Van zijn eerste en tweede vrouw blijkt alleen, dat de geneeskunst
van hun echtgenoot niet vermocht hen in het leven te houden; van zijn derde
vrouw valt persoonlijk ook niet veel te vertellen, maar in haar familie
kwamen ook nogal wat „ups and downs" voor. De nakomelingen van haar
broer Hendrick Agges vervielen tot armoede; haar broer Jan Agges was
daarentegen gefortuneerd en kunstverzamelaar, maar zijn vrouw Anna
Franck leidde een weinig stichtelijk leven en het huwelijk van zijn dochter
Catharina met Paulus Roeters werd al spoedig gescheiden. Zijn dochter
Anna trouwde met Christiaan Scholten; hun zoon Jan Agges Scholten kwam
in 1747 in de vroedschap, maar over diens zoon Christiaan Scholten, heer
van Aschat, gingen weer de wildste verhalen (zie Elias II, pag. 857 en
„Dichtkundig Praaltooneel van Neerlands Wonderen" IV, pag. 219 en V,
pag. 115).

Uit het eerste huwelijk had Dr. Hendrick van Bronchorst één zoon, Simon,
en uit het derde een dochter en een zoon, Aafje en Hendrik. Ofschoon hun
vader, zoals boven vermeld, met de Doopsgezinde Gemeente had gebroken,
werden de oudste zoon en de dochter toch weer lidmaat, zij het pas na hun
huwelijk met Doopsgezinden: Simon met Hester van Mollem (1688) en Aafje
met de zijdeverver Nicolaas Terwen (1683). Deze laatste keuze was niet
gelukkig, want uit verklaringen voor notaris N. van Loosdrecht blijkt, dat in
1694 Nicolaas niet alleen insolvent was, maar tevens geregeld dronken, dat
hij zijn vrouw bedreigde, een „dissoluut" en ongebonden leven leidde en
met kaartspelen grote sommen geld verloor (overigens aan mede-Doops-
gezinden, o.a. aan Goverd van den Wijngaard).

Beter verliep het huwelijk van haar halfbroer Simon. Deze had in Leiden
gestudeerd en was als advocaat te Amsterdam gevestigd, dus hij had een
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positie met een zeker aanzien; Hester van Mollem kon enerzijds een goede
partij genoemd worden, want zij was het enig kind van welgestelde ouders
uit bekende geslachten, maar daarnaast moest het feit onder ogen gezien
worden, dat haar grootmoeder, Lucijntje Adriaens, vrouw van David van
Mollem, krankzinnig gestorven was, wat later zich zou herhalen bij Hester's
vader. Gelukkig bleven Hester zelf en de meeste van haar nakomelingen
hiervan vrij.

Misschien moeten we niet al te veel waarde hechten aan een huwelij ks-
zang uit 1702, die haar als volgt beschrijft:

Van Mollem toonde van der jeugt
Wat deugden haar zijn aangebooren.
Lieftallig, kuys, en zeedenrijk,
Goedhertig, vrij van liste en laagen.

Meer zegt het als, na haar dood in 1732, de Utrechtse predikant Isaac
Francken aan haar weduwnaar schrijft: „Sij heeft den roem verworven van
een waardige vrouw te zijn, die veele goede hoedanigheden hadt, waar door
sij aangenaam moest zijn bij allen die haar kenden; ik heb ook haaren vrien-
delijken aart ondervonden, en het was mij aantrekkelijk sulk een oude kennis
en hartelijke vriendin in haar verlooren te hebben".

Door erfenis, en misschien ook door zijn praktijk, had Simon van Bronc-
horst een aardig fortuin; terwijl hij in Amsterdam niet bijzonder mooi
woonde — op de Rozengracht — had hij echter een mooie buitenplaats te
Nigtevegt, het latere Zwaanwijck. Men krijgt de indruk, uit het nog bestaande
memoriaal van het echtpaar, dat hun belangstelling vooral naar dit buiten-
verblijf uitging. Tot 29 juni 1700 werd het memoriaal door Simon zelf
bijgehouden; vermoedelijk is hij niet lang daarna ziek geworden, want van
30 juni af deed zijn vrouw het. Hij zal dus niet veel plezier meer gehad
hebben van het jacht, dat op 6 juli betaald werd, evenmin als van de ver-
bouwingen aan het huis en de verbeteringen in de moestuin. Eind augustus
1700 overleed hij en op 1 september werd hij in de Nieuwe Kerk te Amster-
dam begraven; zijn weduwe bleef achter met twee dochtertjes van 10 en
9 jaar.

Zij bleef echter niet al te lang treuren, want een jaar later blijken er huwe-
lijksplannen te bestaan met Crijn Brants. Het is natuurlijk niet gezegd dat
haar schoonfamilie tegen een aanzienlijker huwelijk niet geprotesteerd zou
hebben, maar Crijn's afkomst maakte de doorn in hun ogen nog groter.
De eerste maal, dat wij ervan horen, is in een acte van 19 oc t . / l l nov. 1701
in het Schepenminuutregister. Bij testament voor notaris S. Hoff van 1 april
1690 had Simon van Bronchorst namelijk zijn vrouw tot erfgename benoemd,
terwijl zij, wanneer zij hertrouwde, recht zou hebben op de helft van de
gemeenschappelijke boedel. Tevens had hij haar als voogdes aangewezen,
tot haar eventuele hertrouwen; dan zou de voogdij moeten overgaan op een
zekere Gaspar van Blois van Ginderdeuren. Deze was echter kennelijk niet
in dit besluit gekend en blijkbaar had hij niet de minste zin deze functie op
zich te nemen; hij verontschuldigde zich onder het motto dat hij met deze
nalatenschap geheel onbekend was, integenstelling tot Simon's halfbroeder
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en behuwdoom, Dr. Hendrik van Bronchorst en Martinus de Bosch, die hij
verzocht in zijn plaats te benoemen.

Dit kwam echter niet overeen met de wensen van Hester en haar nieuwe
bruidegom, althans niet wat betreft haar zwager Hendrik van Bronchorst
(evenals zijn vader geneesheer), die vermoedelijk al moeilijkheden aan het
maken was. Tenslotte werd een compromis gevonden, waarbij, behalve
Martinus de Bosch, Nicolaas van Loenen (de man „van Crijn's zuster Maritgen
Brants) tot voogd werd benoemd, terwijl het bewijs van de vaderlijke goede-
ren gedaan zou worden ten overstaan van Dr. Hendrik van Bronchorst.

Op 7 december 1701 werd voor notaris J. Commelin een inventaris van
de nalatenschap opgemaakt, maar daarmee was de zaak nog niet bekeken.
Er bleek namelijk onenigheid te bestaan over een aantal schulden, waarvan
Hester en Crijn 'beweerden, dat ze geheel ten laste van de nalatenschap
kwamen, terwijl Hendrik van Bronchorst volhield, dat ze ten laste van Hester
alleen moesten komen. Zolang dit niet uitgemaakt was kon het vaderlijk
bewijs niet gedaan worden — en zolang hield Hendrik ook het huwelijk tegen.
Pas maanden later, op 12 mei 1702, kwam men tot een voorlopig vergelijk:
Hester zou mogen hertrouwen, als alle papieren betreffende de boedel zouden
worden opgeborgen in een ijzeren kist, die Hester weliswaar onder zich zou
mogen houden, maar waar ze niet zonder meer in zou kunnen komen, want
hij zou met drie sloten worden afgesloten, waarvan de sleutels in handen
zouden zijn van Hester, Martinus de Bosch en notaris Francois Meerhout,
welke laatste tevens de inkomsten zou ontvangen.

Aan het huwelijk stond nu in ieder geval niets meer in de weg en op
18 juni 1702 werd het gevierd op de hofstede in Nigtevegt; vermoedelijk een
enigszins modderige bruiloft, want kort tevoren had alles onder water ge-
staan. Hierbij werden, zoals dat de gewoonte was, lange huwelijksgedichten
gemaakt, waarin de hele zaak nog eens werd opgerakeld:

Siet HESTER niet uyt heldere oogen:
(wijl de afgonst 't oog ter needer slaat)
Nu sij door schijn van meerder staat
In hare keur niet werd bedroogen,
Maar Brandsz van 't eerlijk oud geslagt
Der Amsterdammers, hooger agt.

Laat vrij de nijd haar tanden stooken,
De deugd heeft altijd de overhand.

Wie sig dan belgt aan dit vereenen
Of voor hun trou de dwars-boom sloot,
Gaf sig voor iders oordeel bloot,
Kan 't met de goede zaak niet meenen,
Hij stremt de Huwlijks-wet ö schand!
Bevest in Eden door Gods hand.

Sijt nu verheugd, o Echtgenooten!
Der Regteren deugd die niemand drukt,
Heeft u uyt ramp en schaa gerukt,
Het pleytgedrogt de pas geslooten . . .
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Wie echter gedacht had, dat het „pleytgedrogt" nu voorgoed de pas was
afgesneden, had het mis. Waarschijnlijk was het beheer over de ijzeren kist
geen pretje, want op 22 november 1702 werd notaris Meerhout op zijn
verzoek van zijn taak ontslagen; er blijkt niet wie die van hem overnam,
maar mogelijk hing dit besluit samen met het vonnis, dat Schepenen op
1 november 1702 in deze zaak gewezen hadden, gevolgd door een willige
condemnatie voor de Hoge Raad op 7 november 1702, waarbij vooral de
nadruk gelegd werd op een aantal verplichtingen van Hester en haar man.
Maar ook hiermee was het geval nog niet achter de rug, zolang de feitelijke
scheiding nog niet tot stand was gekomen. Crijn (na zijn huwelijk Quirijn
geworden) en Hester hadden alleen maar via notariële insinuaties contact
met hun lastige zwager en op 8 februari 1703 stuurden ze hem er één toe,
waarbij hij gesommeerd werd de volgende maandag „de clocke Vijf uyren
precijs" bij Brants op de Rozengracht te komen voor de scheiding. Hierop
reageerde Hendrik met een dagvaarding aan de tegenpartij om op woensdag
om half negen voor Schepenen te verschijnen; zij hadden hem steeds overal
buiten gehouden en wilden hem nu voor een fait-accompli stellen. Dan volgt
de ene insinuatie op de andere, waaruit blijkt, dat Brants op zich genomen
zou hebben de schulden van de boedel te voldoen, wat nog steeds niet gebeurd
zou zijn.

Tenslotte ging van Bronchorst tot een krasse maatregel over: hij liet Brants
gijzelen. Dit zal niet betekend hebben dat deze ergens gevangen werd gezet
en zelfs vermoedelijk niet, dat hij zijn huis niet mocht verlaten; voor zover ik
begrijp hield dit in, dat er gerechtsdienaars bij Brants gelogeerd werden, die
moesten toezien dat er niets uit huis verdween, in dit geval misschien speciaal
de ijzeren kist. De kosten van een dergelijk verblijf, dat toch al niet heel
aangenaam geweest kan zijn, kwamen voor de gegijzelde; en Brants had deze
ongewenste gasten in ieder geval van 18 april 1703 tot 14 october 1704 in
huis, misschien zelfs wel tot 3 januari 1705, toen eindelijk, voor notaris
G. IJpelaer, de scheiding plaatsvond. De twee dochtertjes kregen samen
ongeveer ƒ 66.500.—, terwijl Hester aan haar man hetzelfde bedrag aan-
bracht. Wat zij van haar ouders had geërfd was hierin inbegrepen. Het is
niet uit te maken hoeveel dat was; in het memoriaal blijkt slechts, dat haar
eerste man tussen 1698 en 1700 daarvan ongeveer ƒ26.000.— op zijn
eigen rekening had overgebracht.

Hiermee kwam in ieder geval aan deze ruzie een eind. Nog tijdens de
gijzeling, op 13 augustus 1703, was uit het huwelijk Brants-van Mollem een
zoon Jan geboren, die hun enige kind zou blijven. Uit het verslag, dat
Quirijn Brants later over zijn zakelijke relaties met Philip Cosson schreef,
zou men het vermoeden kunnen krijgen, dat hij enigszins onder de plak zat.
Terwille van zijn vrouw bracht hij veel tijd door te Nigtevegt, terwijl hij
zelf „nooyt soo goed hofsteeder was geweest"; en bij een belangrijk zaken-
gesprek vermeldt hij: „inmiddels comt Jan de huysknegt agter seggende dat
mijn vrouw liet vraagen of ick haast thuys soude coomen", waarop hij het
gesprek onderbreekt (met voor hem nogal nadelige gevolgen) om zich aan de
bezoekers van zijn vrouw te vertonen!
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Maar zeker ook dank zij het geld dat zijn vrouw ten huwelijk had gebracht
kon Quirijn Brants zich permitteren betere tijden af te wachten, die eigen-
lijk pas echt in 1728 begonnen, toen zijn oud-compagnon Philip Cosson
overleed en de heren De Geer hem tot zijn opvolger benoemden. Zijn vrouw
zou deze voorspoed echter niet lang meer meemaken, want zij overleed
in 1732. Of in de magere jaren vóór 1728 ook haar kapitaal is aangesproken?
Opvallend is wel, dat haar beide dochters, Katharina en Geertruyd van
Bronchorst, bij Hester's overlijden resp. vrouw en weduwe van de broeders
Dirk en Jacob Kool, ieder slechts ruim ƒ 10.000.— van haar erfden.

Quirijn Brants echter (na 1734 met zijn zoon, Mr. Jan Brants, in de firma
Quirijn Brants en Zoon) plukte nog dertien jaar de vruchten van zijn geduld.
Tn 1741 stierf hij, ruim 72 jaar oud, als grondlegger van het fortuin, dat zo
veel generaties tot het aanzien van zijn geslacht zou bijdragen.

Wat was er inmiddels van de Bronchorst'en geworden, door en voor wie
zo gevochten was om iedere cent van het eigen kapitaal uit handen van
Quirijn Brants te houden?

De enige, die bij het overlijden van Quirijn nog in leven was, was zijn
jongste stiefdochter, Geertruyd; de oudste, Katharina, was reeds in 1735
gestorven en haar oom en tante Hendrik en Aafje resp. in 1730 en 1739.

Hendrik, die, zoals gezegd, evenals zijn vader geneesheer was, had een
wat twijfelachtige naam achtergelaten. Uit gedichten, die na zijn dood ge-
maakt zijn, krijgt men eensdeels de indruk, dat hij een mooie clientèle had
en als een bekwaam arts bekend stond; er wordt gesproken over het „Krank-
bed van de Grooten" en hij wordt een „schrandere Hippocrates" genoemd,
„Die de dood, daar 't al voor bukt, Vaak heeft zijnen prooi ontrukt." —
maar daarnaast leest men: „Bronkhorst, man van veeier vrouwen; Hooft-
patroon van de Overdaad" en wordt gewezen op zijn overmatige liefde voor
wijn, die hij „zo kragtig heeft gedronken, Dat hij na gek tot dol hier eind'lijk
is gezonken" („hier" is het graf). In dit opzicht was hij dus een aartje naar
zijn vaartje. Wat betreft zijn zwak voor vrouwen: hij had er twee officiële ge-
had. Uit het eerste huwelijk was een zoon geboren, die jong overleed, uit het
tweede een dochter, die vóór haar ouders op 28-jarige leeftijd ongehuwd stierf.

Toen Hendrik in 1729, ongeveer een jaar voor zijn dood, een niet al
te goede gezondheid meer had, maakte hij, op 10 juli, zijn testament voor
notaris W. Denijs. Daarbij maakte hij zijn tweede vrouw, Theodora van
Krimpen, tot zijn enige erfgenaam, maar fidei-commissair; bij haar her-
trouwen of overlijden moest zijn nalatenschap aan zijn zuster Aafje of aan
haar kinderen komen. Kennelijk vond hij dat zijn nichtjes, de kinderen van
zijn broer Simon, voor wier erfdeel hij zo lang geprocedeerd had, voldoende
van aardse goederen voorzien waren, terwijl Aafje, als gevolg van de haar
overkomen „desastres", het meer nodig had. Op 19 augustus 1730 stierf hij.
nog geen jaar later gevolgd door zijn weduwe.

Toen kwam zijn zuster Aafje dus aan de beurt. Als gevolg van het slechte
gedrag van haar man zat die waarschijnlijk min of meer permanent op zwart
zaad, ook al schroomde zij niet maatregelen te nemen om dit te verhelpen.
Dit was gebleken in 1708, toen zij merkte dat er een soort familiefonds be-
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stond, waarop zij wel enig recht kon doen gelden. In 1652 namelijk had haar
oud-tante Maria Rutgers (weduwe van Ameldonck Leeuw en zuster van haar
grootmoeder Agges) ƒ 10.000.— van haar vermogen afgezonderd, met de
bepaling, dat de inkomsten daarvan aan de armen moesten komen, „en in Cas
eenige onder de vrienden mogte koomen te verarmen die alsdan ten princi-
palen daar toe sullen geinploieert worden". Het beheer van dit fonds (belegd
in een huis in de Stilsteeg, „daar Adam en Eva uithangd") was bij haar na-
komelingen, die zich niet heel druk maakten voor het vinden van gegadigden,
want sinds 1683 was bijna ƒ 9.000.— overgespaard. De enige beheerster van
het fonds, Christina de Flines, weduwe van Jacob Leeuw, weigerde echter iets
aan Aafje uit te keren, zodat deze, samen met haar eveneens verarmde nicht
Josina Agges, weduwe van Lucas van Erpecum, een proces begon, dat niet
minder dan zes jaar duurde. In 1710 besloten Schepenen het overgespaarde
bedrag op de Weeskamer te plaatsen tegen 3 % rente, maar het duurde nog
tot 1714 tot de zaak eindelijk beslecht werd (nadat sinds 1713 de huren
van het huis aan Aafje en Josina werden uitbetaald). In de negen daarop-
volgende jaren keerde de Weeskamer ieder jaar ƒ 1.000.— aan de eise-
ressen uit. Wat er tenslotte van het fonds geworden is weet ik niet, maar
ongetwijfeld zal Aafje op voet van oorlog gestaan hebben met de familie
Leeuw; en het was juist weer een kleindochter van de weduwe Leeuw,
Sara van der Heyden (dochter van Jan en Christina Leeuw), die in 1733
met Mr. Jan Brants trouwde!

Nog eenmaal zou Aafje gaan procederen en wel over de (niet heel grote)
nalatenschap van haar broer Hendrik. Diens weduwe had een zekere Susanna
van den Wijngaard tot erfgename benoemd en gedurende drie jaar betwist-
ten de beide dames elkaar verschillende onderdelen van de erfenis, waarbij
Aafje tenslotte aan het kortste eind trok. Het zal haar niet beter gestemd heb-
ben te weten, dat Susanna een dochter was van Govert van den Wijngaard,
één van de mensen aan wie haar overleden man zo veel geld met kaartspelen
verloren had.

Overigens was Aafje's leven moeilijk. Eén van haar twee overlevende
dochters, Josina Terwen, leed bij tijden aan „mania of dolligheyt", zó erg,
dat ze in 1727 opgesloten moest worden. Voorzover mij bekend stierven al
haar kinderen ongehuwd; haar zoon Jacob Terwen bekleedde een eenvoudige
positie als tweede boekhouder van de timmerwerf van de O.I. Compagnie.
Zij zelf stierf in 1739, omstreeks 75 jaar oud.

Naast het steeds aanzienlijker wordende geslacht Brants vallen ook de
nakomelingen uit de huwelijken van de twee zusters van Bronchorst met de
twee broers Kool in het niet, ofschoon zij zich op een bescheidener niveau
wel wisten te handhaven. Bij één van hen, Simon Kool (zoon van Dirk en
Katharina van Bronchorst) openbaarde de oude familiekwaal van de van
Mollem's zich weer; in 1751 werd hij, wegens krankzinnigheid, naar het
verbeterhuis overgebracht, waar hij tot zijn dood in 1779 bleef.

Zo viel en hing de opkomst van de familie Brants samen met het eind van
deze Amsterdamse Bronchorst'en, die zo hooghartig hadden neergekeken
op deze nieuwelingen in hun kring.
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VAN BRONCHORST

I Jan van Bronchorst (volgens een M.S.-genealogie zoon van Lubbert
Vorrinck te Bronkhorst) van 's-Hertogenbosch, geb. 1537, testeert met
zijn vrouw voor not. A. Willems te Haarlem 9 jan. 1615, f 5 sept.
1620, tr. Metgen Wouters, dr. van Wouter Marcelis en Anneke Leppers.
Uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a.:

II Wolter van Bronchorst, geb. Boekholt 11 oct. 1575, koopman te Haar-
lem, na zijn huwelijk te Amsterdam, f 22 aug. 1627, tr. Ie (ondertr.
Amsterdam 26 jan. 1602) Anneken Vosma, geb. ald. 25 april 1582,
t ald. in haar vader's huis op de Nieuwendijk 12 mei 1611, dr. v.
Heyndrick Vosma van Vreewolt en Machtelt Elberts; tr. 2e (ondertr.
Amsterdam 10 dec. 1616) Jannetgen van der Putten te Haarlem, dr.
v. Heyndriok en Maeycken Werrebuecx.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrick, volgt III.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan van Bronchorst, geb. Amsterdam 1617/18, zijreder, f na 24

maart 1674, tr. Amsterdam 21 maart 1638 Lijntgen Davits (de la
Harde), geb. Haarlem 1602/03, dr. v. David Jansz. en Susanna
Davids en wed. v. Wessel Gerritsz.

III Hendrick van Bronchorst, geb.' Amsterdam 23 jan. 1611, garenkoper
ald., f 27 dec. 1654, tr. Amsterdam 5 nov. 1634 Maria Konincx, geb.
ald. 13 oct. 1613, f 27 oct. 1691, dr. v. Anthony Adriaensz. en
Paulijntgen Jansdr. van Diephout. Zij hertr. Amsterdam 14 maart 1660
Jans Cornelisz. van Venendael, wedr. v. Maria Gerrits, wonende te
Venendaal.
Uit dit huwelijk (9 kinderen stierven jong):
1. Hendrick, volgt IV.
2. Jan van Bronchorst, geb. Amsterdam 21 sept. 1640, garenkoper ald.,

t Kaap de Goede Hoop 16 febr. 1693, tr. Ie (ondertr. Amsterdam
31 dec. 1666) Heylcke Syverts te Emden, begr. Amsterdam (Nieuwe
Kerk) 3 sept. 1668, dr. v. Syvert Lue(rt)s en Madeleentgen Honnoré
en wed. v. Arent Arentse Wourings; tr. 2e Haarlem 28 sept. 1670
Annanisia Hugaert, geb. Amsterdam 1630, f ald. 23 juni 1681, dr. v.
Jacques en Christina Cornelisdr. en wed. v. Pieter de Clercq.

3. Paulina van Bronchorst, geb. Amsterdam 6 juli 1651, f 5, begr.
Amsterdam (Westerkerk) 10 oct. 1705, tr. ald. 8 april 1674 Martinus
de Bosch, ged. ald. (Rem.) 14 juni 1652, apotheker, begr. ald.
(Westerkerk) 11 oct. 1726, zn. v. Jeronimus en Brechtien Verhoorn.

IV Dr. Hendrick van Bronchorst, geb. Amsterdam 12 maart 1636, med.
dr., f 2, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 7 febr. 1678, tr. Ie ald.
22 juni 1659 Geertruyd Simons, geb. ald. 1629/30, dr. v. Simon Roelofs
en Maritgen Hendricksdr.: tr. 2e Amsterdam 6 febr. 1661 Maria van
der Kerck, geb. ald. 1628/29, dr. v. David en Neeltgen Duynckers;

171



tr. 3e Amsterdam 18 maart 1663 Aefien Agges, geb. Amsterdam
1627/28, begr. ald. (Oude Kerk) 29 oct. 1680, dr. v. Hendrick en
Josina Rutgers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Simon, volgt Va.
Uit het derde huwelijk:
2. Hendrik, volgt Vb.
3. Aafje van Bronchorst, geb. Amsterdam 1664/65, begr. ald. (Oude

Kerk) 17 febr. 1739, tr. (ondertr. Amsterdam Hervormd 17 april
1683) Nicolaas Terwen, geb. Amsterdam 1658/59, zijdeverver, in
1694 aan de drank, verkwistend, insolvent enz., f vóór 1708, zn. v.
Hendrik en Margaretha van Vianen.

Va Mr. Simon van Bronchorst, geb. Amsterdam 1660, advocaat, begr.
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 sept. 1700, tr. Heemstede (ondertr.
Amsterdam 24 dec. 1688) Hester van Mollem, geb. Amsterdam ± 1668,
t 19, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24 mei 1732, dr. v. Adriaan
en Sebilla van Halmael. Zij hertr. Nigtevegt 18 juni 1702 Crijn (Quirijn)
Brants.
Uit dit huwelijk:
1. Katharina van Bronchorst, geb. Amsterdam 1689/90, f 27 april,

begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 2 mei 1735, tr. Nigtevegt 31 maart
1709 Dirk Kool, geb. Amsterdam 6 jan .1672, spiegelkoper ald.,
f Krommenie 14 sept. 1753, zn. v. Jacob en Petronella Hackaert.

2. Geertruid van Bronchorst, geb. Amsterdam 31 aug. 1691, t 18,
begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23 nov. 1744, tr. Nigtevegt 1 sept.
1709 Jacob Kool, geb. Amsterdam 21 sept. 1678, spiegelkoper ald.,
t 7, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12 sept. 1730, zn. v. Jacob
en Petronella Hackaert.

Vb Dr. Hendrik van Bronchorst, geb. Amsterdam 1663, geneesheer ald.,
f 19, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 23 aug. 1730, tr. Ie Zoeterwoude
(ondertr. Leiden 2, Amsterdam 3 april 1688) Catharina Chombart,
geb. Rijssel, j.dr. te Leiden; tr. 2e Koudekerk (ondertr. Leiden 9, Am-
sterdam 12 juli 1692) Theodora van Crimpen, ged. Leiden (Pieters-
kerk) 25 juli 1674, f 17, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 21 maart
1731, dr. v. Quirijn en Johanna van der Duyn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik van Bronchorst, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23 jan.

1689, f vóór 12 juli 1692.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Agatha van Bronchorst, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk)

30 mei 1694, begr. ald. (Oude Kerk) 23 jan. 1723.

P. VAN EEGHEN
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ENIGE AMSTERDAMSE ARCHIEF-ERVARINGEN

Toen ik in 1952 als nog zeer pril belangstellende in de genealogie voor
het eerst het Amsterdamse Gemeentearchief bezocht, was de situatie voor de
genealogie bepaald wel wat minder rooskleurig dan deze thans, 14 jaar later,
is.

Zoals bekend kon men in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw de huwelijks-
afkondiging op tweeërlei wijze doen geschieden, en wel in de kerk (voor de
gereformeerden) of aan de pui van het stadhuis (voor niet-gereformeerden).
Was één van beide partijen gereformeerd, dan vond de afkondiging zowel
in de kerk als aan de pui plaats. Deze twee mogelijkheden vonden hun neer-
slag in een tweetal series klappers op de ondertrouwakten, die gebundeld in
tekenmappen met op de rug in grote letters KERK of PUI, in de leeszaal
prijkten. Kennelijk waren deze klappers reeds tot stand gebracht in de tijd, dat
de akten, waarop zij betrekking hadden, waren ingeschreven, want men moest
zelfs het gothisch-cursief beheersen om de klappers van vóór 1700 te lezen.
Bovendien waren de personen in de KERK-klappers niet keurig netjes alfa-
betisch-lexicografisch op de achternamen gerangschikt, maar slechts op de
eerste letter van de voornaam van de bruidegom, een en ander in chrono-
logische volgorde. De PUI-registers werkten hoofdzakelijk op de eerste letter
van de achternaam van de man.

Had men nu een dopeling in 1780 gevonden, en men wilde de ondertrouw
van de ouders hiervan zoeken, dan was men veelal verplicht in verband met
de nogal eens voorkomende wisseling van religie, zowel de Kerk- als de
Pui-klappers door te werken. Heette de vader bijv. Jan, dan kon men terug-
gaande van 1780 in de Kerk-klappers alle Jannen het oog laten passeren,
die in Amsterdam vóór die tijd in ondertrouw waren gegaan, waarbij men
dan noodgedwongen ook alle Jacobussen, Jurriaans, Jobs en Joosten te zien
kreeg. . . Zoals gezegd, bij de Pui-boeken was het eenvoudiger, maar vond
de bedoelde ondertrouw eerst in 1760 plaats, dan was een half uurtje zoeken
gemiddeld niet te ruim getaxeerd.

Treuriger was het, wanneer de doop niet werd gevonden en men bijv.
zonder kennis van de juiste voornaam — of bij de Pui-boeken van het juiste
patronymicum — van de vader moest werken. En die rampspoed stond een
ieder te wachten, want met de doopfichering was ook wat aan de hand.

In grote trekken waren de dopen gefioheerd van 1710 tot 1805. Voor 1805
tot 1811 waren (ook nu nog gebruikte) klappers. Het fichessysteem, verdeeld
in perioden van 5 jaren, dus van 1711-1715, van 1716-1720 enz. was niet voor
het publiek toegankelijk, doch tegen betaling van ƒ 1 , — leges kon de lees-
zaalambtenaar een gevraagde doop nagaan in twee door de onderzoeker
aangegeven 5-jarige perioden. Wie dus een doop rond 1786 vermoedde, vroeg
veiligheidshalve 1781-1790. Wel kreeg hij alle gevonden broertjes en zusjes
in die periode zonder extra vergoeding erbij geleverd. Aangezien namen in
vroeger jaren vaak een wisselende spelling hadden en de leeszaalambtenaren
niet altijd de tijd om alle mogelijkheden minitieus uit te werken, bleven dopen
nogal eens ongevonden met alle nare gevolgen voor het verder onderzoek.
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Gelukkig zijn deze fiches in 1955 vrijgegeven en later uitgebreid met een
grote en modern opgezette serie van 1578 tot 1710, zodat de genealoog thans
uitvoerig zijn gang kan gaan.

Natuurlijk, zonder behoorlijke fichering is een uitgebreid D.T.B.-archief
als het Amsterdamse goeddeels ontoegankelijk, en de komende passages doen
niets af van de erkentelijkheid, die de speurders naar het voorgeslacht dienen
te hebben voor de aanwezigheid van een zodanige sleutel tot de registers. Toch
moge het volgende er Uw aandacht op vestigen, dat ook de beste klappers
gevaren inhouden, waarop U bedacht moet zijn.

De hoofdpersoon in ons verhaal is een zekere Johanna Heman, die op
6 mei 1774 haar zoon Pieter Farjon vergezelt, wanneer deze in Amsterdam
in ondertrouw gaat met Claartje Sieben. Pieter geeft op 26 jaar oud te zijn
en geboortig van Amsterdam. Pieters doop is niet te vinden, doch wel die
van twee oudere broertjes, beiden David genaamd en gedoopt, resp. 22-8-1745
en 2-9-1746 te Amsterdam. De vader heet ook David Farjon en in beide
gevallen komen diens ouders, David Farjon en Clara Guillod mede als
doopgetuigen.

De ondertrouw van David Farion en Johanna Heman is in Amsterdam
dan weer spoorloos. Na lang niets vinden, zet de ondertrouwakte van een
Jan Farion, die van Amstelveen komt, ons op het spoor: Amstelveen. En
waarachtig, op 17-11-1744 zijn David en Johanna daar gehuwd, zonder dat
de akte aangeeft, waar de echtelieden geboren zijn. Wat David betreft is
dat zo'n probleem niet; hij is als zoon van de reeds genoemde doopgetuigen
op 5-1-1721 in de Waalse Kerk in Amsterdam gedoopt. Maar Johanna
Heman is voorlopig onoplosbaar! Ik meen er goed aan te doen U te ver-
zwijgen, wat ik allemaal heb geprobeerd om haar doopinschrijving onder
ogen te krijgen; U zoudt me voor een fanatieke zonderling houden.

Nu is de naam Heman in de eerste helft van de 18e eeuw in Amsterdam
niet geheel onbekend. Klaarblijkelijk zijn ca. 1700 enige verwanten uit het
Osnabriickse naar ons land gekomen en we treffen in Amsterdam dan ook
enige gezinnen Heman aan. Een van hen, Pieter Heman, trekt vanwege zijn
voornaam, de bijzondere aandacht. Want heette Johanna's zoon ook niet
Pieter, een naam, die bij de Farjon's verder niet voorkomt?

Genoemde Pieter Heman is op 16-8-1715 als weduwnaar van Yda Ydes
Acks ondertrouwd met Susanna Kamp, wier moeder Susanna Ydes Acks nog
een wat ver verwijderd familielid van Pieters eerste vrouw is.

Het zorgvuldig nagaan van de doopfiches-collectie leert, dat uit het huwe-
lijk Heman X Kamp te Amsterdam 7 kinderen gedoopt zijn en wel:

a. Jacob op 18-10-1716
b. Hendrik op 2-2-1718
c. Catharina op 1-3-1719
d. Catharina op 16-2-1721
e. Maria op 11-6-1722
f. Maria op 20-5-1725
g. Hendrik op 5-1-1727

De kinderen onder a, b, c, d, e en g zijn allen Evangelisch Luthers ge-
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doopt; alleen f Maria is in 1725 in de Amstelkerk (N.H.) gedoopt. Ofschoon
Susanna Kamp blijkens bovenstaand lijstje vrij regelmatig kinderen ter
wereld brengt, zien we tussen c en d en vooral tussen e en f onderbrekingen,
die belangstelling wekken.

Als ook het nagaan van alle bij bedoelde dopen optredende doopgetuigen
geen nieuwe perspectieven blijkt te bieden, valt tenslotte het besluit, het
bestaan van de fiches uit de gedachten te bannen en heel ouderwets een aan-
val te doen op de inhoud van de doopboeken zelf, en in eerste instantie
op die van de kerken, waar de andere kinderen gedoopt zijn. De keurig in-
geschreven en op de voornaam gerangschikte dopen van de Lutherse Kerk
ca. 1720 en 1723 doen de oplossing niet aan de hand, maar dan verschijnt
het doopboek van de Amstelkerk en na enige ogenblikken valt op pag. 235
het oog op de datum donderdag 9 december 1723, als Pieter Keman en
Susanna Jacobs Kamp hun dochter Johanna laten dopen.

Dit geval toont wel aan, dat er voorouders zijn, die zich gemakkelijker
zonder dan met klappers doen vangen!

Enige alinea's terug is de naam Acks gevallen, en deze naam roept een
ander instructief verhaal in de herinnering op, waarbij nog een tweede
klapper-gevaar wordt geïllustreerd.

Susanna Idesz Acks is op 25-4-1657 te Amsterdam gedoopt als dochter
van Ide Idesz en Susanna Dircks. Het bijzonder veelvuldig voorkomen van
de op zichzelf tamelijk zeldzame voornaam Yde (of Ide) in de familie Acks
(of Ax) maakt een onderzoek naar de genealogie van dit geslacht al niet
zo eenvoudig. Naar goed gebruik wordt in de familie Acks de geslachtsnaam
vóór 1660 vrijwel niet in doop- en trouwboeken gebruikt.

Nu zijn de uitnemende ondertrouwfiches aan de Amsteldijk zowel op de
namen van de bruidegoms als op die van de bruiden aangelegd. Waar de spel-
ling van Ide, gezien de ervaringen bij het onderzoek nogal aan wisselingen
onderhevig was, besloot ik in dit geval maar eens naar de bruid, Susanna
Dircks te zoeken. Dit had succes, want op 10-9-1650 ondertrouwde Susanna
Dircks van Amsterdam, out 24 jaer, wonende in de Palmstraat met IJge
Igese van Jouwer ( = Leeuwarden), varentsgesel, out 22 jaer, geen ouders
hebbende, wonende in de Boomstraat.

Buitengewoon gelukkig mocht ik mij prijzen hier niet op de bruidegom
te hebben gezocht, want of ik op het idee was gekomen, dat Ide zich nu
weer eens IJge had genoemd, stond bepaald niet vast.

Volledigheidshalve ging ik verder met het noteren van de kinderen, die
uit dit huwelijk waren gedoopt. Toen dit rijtje van 11 dopelingen op papier
stond, viel op, dat de vader slechts bij één doop nog als Egge Eggensz was
geboekt, bij de 10 andere als Ide, Idde, Jiede, IJde e.d., maar in alle gevallen
met als medeklinker de letter d. Maar er viel plotseling nog iets op! Het hier
beschreven echtpaar had zowel op 9 april als op 8 september van het jaar
1654 een kind laten dopen. En dit bleek geen fout in de doopfiches te be-
treffen, want de doopboeken zelf lieten geen twijfel.

Pas na deze ontdekking viel de verdenking op lege leges, die dan wel
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eens niét Ide Idesz kon zijn. En in dat geval was Susanna Dircks ook Susanna
Dircks niet! Althans niet Susanna Ides' moeder.

Het leek daarom gewenst in de ondertrouwfiches toch ook eens op Ide
Idesz te kijken e n . . . op 8-2-1648 ondertrouwden te Amsterdam IJde
IJdessen van Amsterdam, tuynman, oud 21 jaer, geass. met zijn vader IJde
IJdessen, wonende op 't Wetering met Sannetie Dircx van Amsterdam, oud
23 jare, geen ouders hebbende, woont als vooren, geass. met haer suster
Marritie Dircx. Hun huwelijk volgde op 23 februari 1648 in de Oude Kerk.

In dit geval had dus niet de spelling van de naam van Ide, maar die van
Susanna zand in de ogen gestrooid.

Na deze voorbeelden zult U misschien vragen, of ik nog ooit klappers
gebruik; toch wel en niet soms, maar altijd!

R. F. VULSMA
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Colophon

„Gens Nostra" werd gezet uit de Times Roman letter van Stanley Morison en
gedrukt op de persen van Drukkerij en Uitgeversbedrijf Firma Ponsen en Looijen te
Wageningen, terwijl de illustratie-cliché's vervaardigd werden door Wegeners cliché-
inrichting te Apeldoorn.
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