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Zes generaties dakpannenfabrikanten in Thorn

VAN DE B O E L

Als kleinbedrijf ontwikkelde zich reeds vroeg langs de oevers van de
Maas, o.a. in het tegenwoordige Midden-Limburg, een intensieve kleiwaren-
industrie, die zich aanvankelijk hoofdzakelijk toelegde op het bakken van
stenen, rode tegels (tichels) en dakpannen.

In Thorn hielden zich in de 18e en 19e eeuw, meestal gecombineerd met
het landbouwbedrijf, meerdere families bezig met het bakken van die pro-
ducten: o.a. Van de Boel, Cornelis, Crasborn, Linssen en Tonnaer.

Terwen schrijft in 1854 in „Het Koninkrijk der Nederlanden": Het vlek
Thorn heeft 1200 inwoners, 4 pannenbakkerijen, 2 brouwerijen en 1 linnen-
bleekerij (zie ook G. M. Poel, Beschrijving van het Hertogdom Limburg,
1854 en A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, deel II, 1848).

De pannen en tichels werden toen nog in veldovens gebakken, terwijl de klei
voorbewerkt werd door handkracht en soms met een door paardekracht
aangedreven kleimolen. De Van de Boel's gebruikten in 1860 de eerste
machinale kleimolen, aangedreven door een windmolen.

Basrelief in een van de gevels van de
dakpannenfabrieken te Thorn, voor-
stellende de vier elementen: water,
vuur, aarde en lucht. Vervaardigd
door Keramisch Atelier „De Win-
gerd" te Thorn.
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De vraag naar kwaliteit en een snelle productie hebben er toe geleid, dat
het handwerk langzamerhand werd verdrongen door de machine en uit de
vele kleinbedrijven is het bedrijf van de Van de Boel's gegroeid tot machinale
dakpannenfabrieken, hetgeen culmineerde in een volautomatische dakpannen-
fabriek, de eerste in Nederland, die op 14 augustus 1965 officieel in gebruik
werd gesteld.

Buiten het landbouwbedrijf vormde de kleiwarenindustrie in de 19e eeuw
de enige werkgelegenheid van betekenis in het Maasdorp Thorn. De familie
Van de Boel, waarvan de met de dakpannenfabricage verband houdende
genealogie hierna volgt, heeft met haar dakpannenfabrieken sinds zes gene-
raties een aandeel in de economische ontwikkeling van Thorn.

Gedeeld. I in goud een zwarte uitkomende leeuw, II in
blauw drie zilveren pramen (2—1). Helmteken: een
uitkomende zwarte leeuw tussen een zwart-zilveren vlucht.
Dekkleden: zilver en zwart. (Wapentekening in het bezit
der familie. Het schild werd omstreeks 1900 met een
ijzeren stempeltje in de dakpannen aangebracht).

Latnbertus van de Boel, geboren omstreeks 1720 (volgens het memo-
riaal van zijn zoon Antonius Ubaldus was hij geboortig van Thorn.
Zijn doop aldaar niet gevonden1)), koperslager, overl. Thorn 29-11 -
1788, gehuwd te Thorn 2-2-17402) met Anna Maria Meijers, geboren
te Buzènol bij Arlon, aldus het bovengenoemde memoriaal. overl.
Thorn 25-3-1772.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Nicolaas (volgt II)3).
2. Antonius Ubaldus (volgt IIA).
3. Joanna Gertrud, ged. Thorn 11-12-1745, doopgetuigen Ruth

Schoenmaeckers voor Gabriel van de Boel en Gertrud Bormans
voor Joanna Meijers. Jong overleden4).

•) De heer J. H. J. Gulikers te Maastricht was zo welwillend gegevens beschikbaar te
stellen, waarvoor hartelijk dank.

2) 2 februarii 1740 contr.matr. in Thorn Lambertus van de Boel, Thorensis Anna
Maria Meijers Luxemburgensis paroch.milit. Ruraemundensis. Testes: Mathias
Bormans, Wilhelmus Courtois, Ida van de Boel (Huwelijksregister Thorn, R.A.
Maastricht).

3) De geboortedata zijn vermeld in het goed bijgehouden bevolkingsregister van Thorn.
Dit bevolkingsregister begint in 1808 en berust in het Gemeentearchief van Thorn.

4) Het memoriaal van I I A , lopende over de jaren 1788—1818, noemt op 17-2-1796 de
kinderen/erfgenamen van het echtpaar Van de Boel-Meijers, t.w. hij, Antoon, zijn
broer Nicolaas, en zijn zusters Elisabeth en Geertruij, gehuwd met Jacob Kercker.
(Dit register is in het bezit der familie).
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4. Joannes Theodorus, ged. Thorn 3-1-1748. Doopgetuigen Joannes
Paulus Cunnen voor Joannes Meijers en Ida van de Boel.

5. Maria Elisabeth, ged. Thorn 11-11-1751. Doopgetuigen Leonard
Dahing voor Antonius Smeets en Odilia Jesse voor Elisabeth van
den Broek.

6. Theodorus Joseph, ged. Thorn 14-12-1753. Doopgetuigen Wilhelm
Courtois en Christina Seegers.

7. Anna Gertrudis, ged. Thorn 2-1-1761. Doopgetuigen Wilhelm
Courtois en Adelheid Parren. Overleden aldaar 7-4-1884. Gehuwd
met Jacobus Kercker, geb. 1762, zoon van Simon en Johanna
Keucker, slotenmaker, overl. Thorn 8-1-1807.

Handtekening van Lambertus van de Boel (I) onder een getuigenverklaring van
22-10-17775).

II. Joannes Nicolaas van de Boel, geb. Thorn 22-1-1741, woonde o.a.
op de Bogenstraat te Thorn, pannenbakker (tuilier)6), overl. aldaar
5-5-1801. Gehuwd Thorn 2-2-1775 met Catharina Elisabeth Parren,
ged. Thorn 8-7-1754, dochter van Frans Jacobus en Maria Cornelia
Creep, overl. aldaar 3-2-1806.
Uit dit huwelijk:
1. Gabriel (volgt III).
2. Anna Maria, geb. Thorn 23-12-1777, overl. aldaar, ongehuwd,

16-9-1847.
3. Christina, geb. Thorn 1780, overl. aldaar, ongehuwd, 7-9-1828.
4. Hendrik (volgt UIA).
5. Theodorus, geb. Thorn 16-4-1784, pannenbakker (tuilier), overl.

aldaar, ongehuwd, 7-5-1817.
6. Jacobus Ignatius, geb. Thorn 1-2-1787, pannenbakker (tuilier),

overl. aldaar, ongehuwd, 16-4-1844.
7. Gertrudis, geb. Thorn 1789, overl. aldaar 30-11-1793.
8. Maria Cornelia, geb. Thorn 1791, overl. aldaar 6-11-1796.
9. Everard, geb. Thorn 25-9-1792, fabrikant in pannen (tuilier), overl.

aldaar, ongehuwd, 23-12-1876.
II A. Antonius Vbaldus van de Boel, geb. Thorn 17-5-1743, koperslager,

herbergier, grondeigenaar, woonde te Thorn, Wijngaard no. 12,
overl. aldaar 7-12-1818. Gehuwd te Kessenich 1-9-17767) met Maria

5) Minuten notaris Montforts, Thorn, reg. 4051, blz. 235 (R.A. Maastricht).
°) Jn de cenealogie Parren (Limburgse Leeuw 10e jrg., 1962 blz. 37 III, 1) wordt als

zijn beroep vermeld: kleermaker. In de overlijdensakte staat „profession de tuillier".
hetgeen gelezen zal zijn als „tailleur".

7) Volgens mededeling van Dr. J. Grauwels te Hasselt komt op 1 september 1776 in
de doopregisters van Kessenich een huwelijksakte voor, waarin wordt gezegd dat
Antonius van de Boel ex Thorn en Cornelia Jansen ex Kessenich voor de pastoor
van Thorn een huwelijk sluiten; getuigen Renerus Janssen en Anna Maria Smeets.
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Cornelia Janssens, geb. Kessenich 14-8-1751, dochter van Theodorus
en Sibilla Snijckers, overl. Thorn 6-7-1821.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis, geb. Thorn 14-1-1779, woonde Wijngaard no. 12.
Overl. aldaar, ongehuwd, 14-4-1837.

2. Maria Lucia, geb. Thorn 12-12-1780, overl. aldaar 28-8-1834.
Gehuwd Thorn 11-2-1819 met Lambertus Wolf hagen, geb. Beegden
25-4-1771, zoon van Jan en Anna Catharina Jeucken, weduwnaar
van Petronella Clercx, landbouwer, overl. Thorn 3-8-1823. Woon-
de Steegput.

3. Lambertus, geb. Thorn 10-11-1784, koperslager, ontvanger R.K.
Kerkbestuur. Overl. aldaar, ongehuwd, 30-1-1867.

4. Anna Maria, geb. Thorn 1-12-1785, grondeigenaresse, overl. aldaar,
ongehuwd, 2-10-1864.

5. Willem, geb. Thorn 18-2-1788, koperslager, herbergier in „Het
Haasje", Wijngaard 12. Overl. Thorn, ongehuwd, 25-10-1870.

6. Maria Catharina, geb. Thorn 11-10-1792, overl. aldaar 10-11-1793.

7. Maria Sibille, geb. Thorn 8-12-1794, overl. aldaar 12-9-1871. Ge-
huwd Thorn 14-11-1828 met Godefridus Motké, geb. Thorn 16-8-
1790, zoon van Frans en Cornelia Gerardts, landbouwer, overl. ald
11-4-1861.

Huis Wijngaard 12, Thorn. In 1773
herbouwd door Antonius Ubaldus van
de Boel (HA) en door de familie be-
woond tot 1870.
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[II. Gabriel van de Boel, geb. Thorn 1-11-1775, woonde Steegput, pan-
nenbakker „Patente de Tuilier", overl. Thorn 18-3-1840. Gehuwd
aldaar 28-11-1822 met Anna Catharina Panen, gedoopt Thorn 30-3-
1783, dochter van Petrus en Catharina Bongers, weduwe van Chris-
tiaan Antonius Haus. Op 5-4-1856 vertrok zij met haar dochter naar
Ohé en Laak, aldaar overleden 1-3-1857.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Christina, geb. Thorn 7-6-1823, gehuwd Thorn 19-1-1856 met

Hubertus van Helden, geb. Ohé en Laak 12-8-1820, zoon van Wil-
lem en Maria Kuipers, weduwnaar van Megteldis Jochems, land-
bouwer, overl. na 1882.

2. Jacobus Hubertus, geb. Thorn 1-7-1826, overl. aldaar 13-12-1855.

UIA. Hendricus Franciscus Jacobus van de Boel, geb. Thorn 4-2-1782,
woonde aan de molen, Panhut en Trippardstraat, dakpannenbakker.
Overl. Thorn 11-7-1843. Gehuwd met Maria Sibille Hoestermans,
geb. Zusterzeel 1772, dochter van Godefridus en Catharina Elisabeth
Peeters, overl. Thorn 3-11-1854.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Nicolaas, geb. Thorn 6-11-1807, overl. aldaar 16-11-1807.
2. Lambert, geb. Thorn 18-9-1809, molenaar, woonde 1846 Trippard-

straat. Overl., ongehuwd, na 1850.
3. Joannes Nicolaas (volgt IV).
4. Jan Mathijs (volgt IVA).

IV. Joannes Nicolaas van de Boel, geb. Thorn 10-6-1812, in 1841 ver-
trokken naar Berkelaar-Echt, waar hij een dakpannenfabriek stichtte,
pannenfabrikant, overl. Echt na 1876, gehuwd Echt 30-9-1841 met
Anna Catharina Vos, geb. ald. 25-6-1811, dochter van Gerard en
Elisabeth Op de Coul, overl. aldaar 29-5-1876.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth, geb. (Berkelaar) Echt 22-2-1843.
2. Gerardus Hubertus, geb. (Berkelaar) Echt 11-12-1844, overl. al-

daar 21-8-1845.
3. Henricus Hubertus, geb. (Berkelaar) Echt 14-8-1846, overl. aldaar

14-3-1848.
4. Cornelia Hubertina, geb. (Berkelaar) Echt 3-1-1850.
5. Anna Christina, geb. (Berkelaar) Echt 7-3-1852, overl. aldaar

3-8-1853.
6. Christina Elisabeth Hubertina, geb. (Berkelaar) Echt 9-4-1854.
7. Gertrudis Elizabeth, geb. (Berkelaar) Echt 8-6-1856, overl. aldaar

2-11-1856.

IVA. Jan Mathijs van de Boel, geb. Thorn 26-9-1819, dakpannenfabrikant,
overl. aldaar 6-6-1886. Gehuwd te Heel 28-3-1856 met Johanna
Brouns, geb. Panheel (Heel) 8-5-1837, dochter van Hendrik en Elisa-
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Huis Trippaardstraat 34, Thorn.
Dit huis is in 1911 gebouwd voor
Hendrik van de Boel (VA) door
aannemer W. Corstjens te Thorn.
Het huis is tot 1960 door de fa-
milie Van de Boel bewoond. De
in 1911 voor de nieuwbouw af-
gebroken witte boerderij werd in
1840 al door de familie bewoond.

beth Vossen, overl. Thorn 28-3-1870.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Hendrikus Lambertus (volgt V).
2. Hendrikus Hubertus (volgt VA).
3. Everardus Ignatius, geb. Thorn 11-12-1859, overl. aldaar 1-10-1880.
4. Nicolaas Jacobus, geb. Thorn 12-1-1864, overl. aldaar 27-11-1864.
5. Theodoor Mathijs Hubert (volgt VB).

V. Everardus Hendrikus Lambertus van de Boel, geb. Thorn 17-6-1858,
eerst pannenbakker bij zijn oom Nicolaas te Berkelaar, later molenaar.
Overl. Thorn 13-4-1940. Gehuwd Thorn 21-4-1879 met Anna Elisa-
beth Tonnaer, geb. Thorn 14-5-1857, dochter van Frans en Gertrudis
Adams, overl. Thorn 1899.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Hendrikus Hubertus, geb. Thorn 21-6-1880, overl. aldaar

15-2-1881.
2. Frans Hendrik, geb. Thorn 12-3-1882, op 14 mei 1920 vertrokken

naar Grathem (hieruit nakomelingen).
3. Joannes Mathias, geb. Thorn 19-4-1885, landbouwer. Op 16-8-1912

vertrokken naar Ittervoort. Gehuwd aldaar 23-7-1912 met Elisa-
beth Margaretha Hubertina Rutten, geb. Ittervoort 19-7-1890,
dochter van Hubert en Helena Berghs (hieruit nakomelingen).

4. Maria Gertrudis Joanna, geb. Thorn 2-5-1887, overl., ongehuwd,
1940.

5. Johanna Elisabeth Hubertina, geb. Thorn 19-7-1888. Op 27-5-1909
vertrokken naar Wessen. Gehuwd met J. Peeters.

6. Sibilla Hubertina, geb. Thorn 15-2-1891, overl. Roermond 15-3-
1966. Gehuwd Thorn 5-5-1930 met Jacob Joseph Hubert Geelen,
geb. Thorn 28-3-1894, zoon van Godfried Hubert en Clara Pe-
tronella Gielen, landbouwer, overleden Roermond 3-8-1961.

7. Anton Everard Hubert, geb. Thorn 6-6-1895, molenaar. Gehuwd I
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Thorn 26-7-1926 met Ida Snickers, geb. Thorn 25-12-1892, doch-
ter van Mathias en Maria Gertrudis Antonetta Corbey, overl. al-
daar 18-11-1935. Gehuwd II te Heel 11-11-1941 met Ida Hubertina
Houtackers, geb. Heel 25-2-1901, dochter van Christiaan en Ger-
trudis Wolfhagen (hieruit nakomelingen).

Hendrik van de Boel (VA) 1859—1935
Met zijn broer Theodoor (V B) stichter van de
machinale dakpannenfabrieken Van de Boel.

V A . Hendrikus Hubertus van de Boel, geb. Thorn 11-12-1859, dakpannen-
fabrikant, gemeenteraadslid van Thorn 1893—1907, overl. aldaar
28-8-1935. Gehuwd Thorn 18-4-1887 met Elisabeth Josephina Huber-
tina Nevels, geb. Thorn 2-6-1860, dochter van Peter Leonard en Anna
Helena Scheyvens, overl. aldaar 16-10-1937.
Tevens was hij met Mannens en Chr. Crasborn in 1903 oprichter van
de dakpannenfabriek „De Maas" te Kessenich.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Lambert (volgt VI).
2. Anna Helena Hubertina, geb. Thorn 24-2-1892, gehuwd aldaar

27-7-1920 met Andries Antonius Hubertus Beunen, geb. Thorn
4-7-1887, zoon van Willem Andries Hubertus en Cornelia Antonia
van Ass, winkelier, overl. Roermond 11-8-1962. (Heythuysen).

3. Helena Maria Gertruda, geb. Thorn 11-2-1893, overl. aldaar 11-12-
1894.

4. Elisabeth Maria Sybilla, geb. Thorn 7-9-1894, dakpannenfabrikante.
(Thorn)

5. Mathias Jacobus Hubertus, geb. Thorn 14-2-1897, dakpannen-
fabrikant. Voerde het bedrijf samen met zijn broer Lambert (VI)
onder de naam „Gebr. van de Boel". Overleden Roermond 14-12-
1954. Gehuwd te Meerssen 19-11-1935 met Elisabeth Maria Hu-
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bertine Deutz, geb. Schaesberg 23-6-1903, dochter van Johan Ber-
nard Peter en Rosalie Maria Hubertine Debije.

(Valkenburg-Houthem)
6. Odilla Maria Helena, geb. Thorn 14-8-1901, overl. aldaar 31-5-

1914.

VB. Theodoor Mathijs Hubert van de Boel, geb. Thorn 4-9-1865, dak-
pannenfabrikant. Overleden te Elen (België) 6-3-1923. Gehuwd Thorn
25-2-1889 met Gertrudis Hubertina Nevels, geb. Thorn 2-3-1866,
dochter van Peter Leonard en Helena Scheyvens, overl. te Elen 6-12-
1943. In 1922 verkocht hij zijn bedrijf te Thorn aan zijn broer Hen-
drik (V A) en vertrok naar Elen (België), waar hij een nieuwe dak-
pannenfabriek bouwde. Dit bedrijf is inmiddels opgeheven.
De acht (allen te Thorn geboren) kinderen van dit echtpaar en hun
verdere nakomelingen, waarvan niemand meer het bedrijf van dak-
pannenfabricage uitoefent, wonen of woonden in België.

VI. Jan Hendrik Lambert van de Boel, geb. Thorn 7-1-1890, dakpannen-
fabrikant, lid van de Gemeenteraad 1931—1939. Gehuwd Thorn 23-2-
1924 met Maria Pauline Custers, geb. Susteren 12-1-1897, dochter van
Joseph (steenfabrikant) en Catharina Nelissen. (Thorn).
Uit dit huwelijk:
1. Catharine Henriette Maria, geb. Thorn 11-12-1924, gehuwd al-

daar 3-10-1961 met Franciscus Jacobus Antonius Hofstede, geb.
Leeuwarden 5-6-1922, zoon van Antonius Bonifatius en Catha-
rina de Boer.

2. Joseph Henri Gerard, geb. Thorn 14-11-1925, dakpannenfabrikant,
overl. Roermond 24-6-1951.

3. Anna Paulina Elisa, geb. Thorn 19-1-1927, gehuwd aldaar 7-9-
1957 met Johannes Gerhardus Maria Bos, geb. Wehe (gem. Leens)
30-4-1925, zoon van Johannes Petrus en Catharina Josefina Wortel-
boer, kandidaat-notaris.

4. Henri Lambert Maria (volgt VII).
5. André Alphons Marie (volgt VIIA).
6. Paul Hubert (volgt VIIB).
7. Emile Joseph Michel (volgt VIIC).
8. Eduard Lambert (volgt VIID).
9. Mathieu Louis Joseph, geb. Thorn 4-3-1938, zakenman.

(Cairo-Dokki)

VIL Henri Lambert Marie van de Boel, geb. Thorn 30-5-1928, kunst-
keramiker, gehuwd te Lieshout 9-9-1961 met Theodora Cornelia Anna
Maria Mostermans, geb. Lieshout 21-6-1934, dochter van Theodorus
Johannes en Elisabeth Swinkels. (Thorn)
Uit dit huwelijk:
1. Rolandus Lambertus Theodorus, geb. Thorn 3-5-1963.
2. Arnoud Henri Jozef, geb. Thorn 2-12-1965.
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VIIA. André Alphons Marie van de Boel, geb. Thorn 8-8-1929, dakpannen-
fabrikant. Samen met zijn broer Paul (VUB) stichter van de eerste
Nederlandse volautomatische dakpannenfabriek onder de naam „CV.
Gebr. van de Boel Dakpannenfabriek". Gehuwd Wessem 27-9-1958
met Paula Johanna Maria Joosten, geb. Wessem 6-12-1929, dochter
van Gerard Mathijs (steenfabrikant) en Maria Helena Katharina
Stassen. (Thorn)

Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Maria Laurent, geb. Thorn 30-8-1960.
2. Jozef Paul Gerard, geb. Thorn 21-7-1962.
3. Ingrid Helena Henriette Maria, geb. Thorn 26-11-1963.

Het monumentale huis, Hoogstraat 33
te Thorn. Dit pand werd in de 18e
eeuw bewoond door prinses Gabrielle
van Salm-Salm; van omstreeks 1800
tot 1847 door Mr. J. N. van der
Schoor, hofraad en schout van Thorn,
vervolgens door de doktersfamilie
Houben en daarna (1934) door de
familie Van de Boel (VI).

VUB. Paul Hubert van de Boel, geb. Thorn 8-3-1931, dakpannenfabrikant,
gehuwd te Tegelen 13-9-1958 met Anna Theodora Lucie Thijssen, geb.
Tegelen 25-6-1933, dochter van Andreas Johannes Theodorus en So-
phia Petronella Jacqueline Laumans (dochter van dakpannenfabri-
kant). (Thorn)

Uit dit huwelijk:
1. Sophia Maria Theodora, geb. Thorn 9-7-1960.
2. Paul Jan Lambert, geb. Thorn 18-12-1965.

VIIC. Emile Joseph Michel van de Boel, geb. Thorn 20-6-1932, koopman.
Gehuwd Tegelen 20-4-1963 met Lucie Leonie Sophie Maria Gitmans,
geb. Tegelen 23-8-1938, dochter van Carl Lambertus Marie en Ger-
trude Lamberdina Wilhelmina Maria Willemse.

Uit dit huwelijk:
1. Caroline Gertruda Lamberdina Maria, geb. Tegelen 10-2-1964.
2. Rudolf Paulus Karolus, geb. Reuver 10-5-1966.
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VIID. Eduard Lambert van de Boel, geb. Thorn 14-10-1933, leraar. Gehuwd
te Wychen, burgerlijk huw. 6-4-1965, kerkhuw. 19-4-1965 met Maria
Josephina de Kleyn, geb. Wychen 11-8-1941, dochter van Johannes
Wilhelmus Henricus en Adriana Philomena Maria Bots.
Uit dit huwelijk:
1. Eva Maria Sabina, geb. Ittervoort (gem. Hunsel) 3-7-1966.

P. L. H. CRASBORN.

KWARTIERSTAAT VAN ADRIAAN VAN DER HOOP, blz. 148.

Cornelis (van der Hoop), kwartier V,l, werd op 8 januari 1640 te Dordrecht gedoopt
als zoon uit het op 26 april 1639 te Dordrecht voltrokken huwelijk van Francoys
Cornelissen en Dingena Cornelisdr Boon.

Hij als schipper, jongman van Dordrecht; zij afkomstig uit Breda, wonende bij de
Vuylpoort.

Zij stamde waarschijnlijk ook uit een schippersfamilie, die zich omstreeks 1625 in
Dordrecht vestigde, althans haar broeder Joost, de latere „Cappteyn vander Stapel van
Dordrecht", werd in dec. 1625 al te Dordrecht gedoopt. Is er van deze familie Boon,
vóór haar vestiging in Dordrecht iets bekend?

Mijn gegevens 'bepalen zich in het kort tot het volgende:
I. Cornelis Cornelissen Boon tr. Soetgen N.

1. Cornelis, geb. Breda, tr. Dordrecht 1639 Jopje Jans van Hemert.
2. Dingena, geb. Breda, tr. Dordrecht 1639 Francois Cornelissen.
3. Francais, geb. ?, tr. ? Lijsbeth Cornelisdr, emigreerde „na Nieuw Nederlant".
4. Joost, ged. Dordrecht 1625, tr. ald. 1645 Lijsbeth Fransdr Sprenkel.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 1627, tr. ald. 1652 Hendrik Buytendijck, „sirurgijn".
6. Johannes, ged. Dordrecht 1631, tr. Dordrecht 1655 Lydia van Someren.

KWARTIERSTAAT RÖELL, blz. 151.

Simeon Petrus Collot d'Escury, kwartier V/9, wordt genoemd: heer van Sliedrecht
en Niemantsverdriet.

De naam der heerlijkheid, van de familie van der Burch afkomstig, luidt ten rechte
Niemantsvriend.

A. J. J. VAN DER REST

UITGAVEN VAN DE NEDERL. GENEALOGISCHE VERENIGING

MAANDBLAD GENS NOSTRA

Naast vele losse nummers, zijn nog leverbaar complete jaargangen

1947: ƒ 7,50; 1950: ƒ15,00; 1954: ƒ 12,50
1955: ƒ12,50; 1958: ƒ 12,50; 1959: ƒ12,50
1960: ƒ12,50; 1962: ƒ 12,50; 1963: ƒ 12,50
1964: ƒ12,50; 1965: ƒ15,00
CATALOGUS BIBLIOTHEEK ƒ1,50
STATUTEN , , , , ƒ0,50
NUMMERLIJST CONTACTDIENST ƒ2,50
FORMULIEREN FAMILIEBOEK: Een proefzending van 12 Formulieren . . ƒ 1,85
BANDEN GENS NOSTRA 1965 ƒ3,50

Bestellingen kunnen geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op
giro 547.064 t.n.v. Penn. Nederlandse Genealogische Vereniging, Wormerveer.
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OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD

EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

II. VAN VENLO

Het is wel interessant om van de aanverwante geslachten van het geslacht
Van Veen de oudere gegevens eens na te gaan. We komen dan terecht in de
Schepenacten van de Hoge Bank van Zuilichem, van Zalt Bommel, Poe-
deroijen en Driel. En wat de Familie Van Venlo betreft, zij het volgende eerst
vermeld. Van vroegste tijden had Zalt Bommel veel verbinding zowel met
Heusden, alsook met Venlo. Verschillende schippers van Venlo zien we te
Zalt Bommel ingeschreven en in de oudste trouwboeken van Zalt Bommel
zien we nog al eens vermeld een huwelijkspartner uit Venlo. Zo ook het ge-
slacht Van Venlo, hetwelk we hier in zijn oudste generaties zien, kwam zeer
waarschijnlijk uit Venlo en men noemde hen daarom zo. Laten we aanvangen
met de mij oudst bekende stamvader t.w.

1. Zeger Gorisz, Burger van Venlo, kocht van de Stad Zalt Bommel, een
rente van 10 goudguldens 'sjaers op 15 april 1528, no 109 in het Oud
Archief van Zalt Bommel. En waar men hem zeker niet zou zoeken: Ar-
chief van de Kelnerij van Putten op de Veluwe no 60: „Zeger Gorisz
Burger te Venlo, kocht een jaarlijkse rente op een huis te Nijmegen, op
16 Dec. 1535." Hij verspreidde zijn bezit dus nogal.

2. Govert Zeger Gorisz van Venlo, alzo genoemd in Boek 307 van Zalt Bom-
mel, t.w. „Erfgenamen van de weduwe van Govert Seger Gorisz van Ven-
loo, waarbij genoemd, Maijke Goverts - Seger - en Arike Goverts, Juli 1602;
en in hetzelfde Boek no. 307 op 19 Mei 1602, Mariken, wed. van Geurt
Zegers van Venloo. Hij was reeds in 1582 overleden, want dan lezen we
over: Mariken, Wed. van Geurt Zegers van Venloo, Saliger (schoonmoe-
der van de huisvrouw van Cornelis Ronden, op 4 Mei 1582 (zie Boek 154
fol 83 Hoge Bank van Zuilichem;) en in hetzelfde Boek voornoemd op fol
24 van 24 Febr. 1579 lezen we over: Marijken, nagelaten weduwe van
Goert Segers van Venloo, bezittende een hoff met toebehooren op Ga-
meren, groot 5 Hont. Hieruit zien wij, dat Goert Segers van Venloo, reeds
was overleden aanvang 1579.

Voor de Hoge Bank van Zuilichem (H.B.Z.) Boek 154 fol. 100—101 van
21 October 1583 komt voor het testament van Marijken Goerts, wed. van
Goert Segers van Venloo, waarin genoemd als haar kinderen: Seger
Goerts - Mechteld Goerts - Jenneke Goerts en Beertge Roelofs, naegelaten
kint van haer dochter Jutten Goerts (Seger Goerts was toen nog onge-
huwd); deze laatste Seger Goerts erfde huijs en hoff aan de Gamersestraat
te Zalt Bommel. Verder was er sprake van goederen te Gameren en te
Nieuwaal. Mechteld Goerts was de huijsvrouw van Matthijs van Homoet
saliger (moet zijn Matthijs van Hemert) en dan wordt vermeld Cornelis
Ronden als man en momber van sijn huijsvrouw Jenneke Goerts (deze

307



beide laatsten waren dé schoonouders van Cornelis van Veen, getrouwd
met Maijken Cornelisdochter; zie stamreeks Van Veen, blz. 178).

Goert Zegers van Venlo, koopt land te Gameren op de „Middelcamp"
op 30 April 1565, fol 30 Boek 1 H.B.Z.

Idem, fol. 24 op 24 Juli 1565 Goert Zegers, tijnsbrief op Nieuwaal. En
dan: Magescheidt tussen:

Geurt Zegers (van Venlo), Zeger Zegers ende Maricken Zegers, op
16 April 1612 (in minnelijke schikking) en Wouter Goossens als getrout
(gehad) hebbend Aricken Dircks (zuster van Egon Dircks Stout) naegelaten
weduwe van Zeger Geurts (van Venlo); voornoemden waren allen kin-
deren van Zeger Geurts van Venlo en Aricken Dircks Stout; zij hadden
niet alleen goederen te Driel, doch ook te Gameren en Nieuwaal. Tevens
vermeld in deze magescheidt hun oom Cornelis Ronden en hun oom Egon
Dircks (zie Loofsignaat van Driel 10 Febr. 1637 fol 151; St Jansdach 1620
Oude stijl). Volgens het Loofsignaat van Driel fol. 138 van 27 Oct. 1636,
werd door Zeger Geurts van Venlo nagelaten, o.a. een huis en hoff en een
Brouwerij te Driel aan de Veesteegh, met 11 Hont en nog eens 7 Hont
land, met nevens de „Polshoff" gelegen tot Driel.

Aantekeningen
Historisch is het wel interessant als men als voorvader één der vooraanstaande

Geuzen van de Stad Zalt Bommel kan aanwijzen; men vindt dit niet zo gemakkelijk.
Er zijn hiervoor twee getuigenissen beschreven in het boek getiteld: „Jan van Venray"
De wording en vestiging der Hervormde Gemeente te Zalt Bommel"'door Dr. J. G. R.
Acquoy, Predikant te Zalt Bommel; uitgave: G. H. van der Schuyt, te 's Hertogenbosch,
1873.

Ie uit: ..Informatie genomen bij ons Jacob Pieck, Raedt, ende Johan Urd, oeck
Raedt ende Momboir in Gelrelandt, als Commissarissen binnen Bommel".

Het gerechtelijk getuigenis van de Schepen Gerrit Gijsberts Schoock, staat in genoemd
boek opgenomen op bldz. 223, bijlage IV. Er wordt hier voornamelijk getuigd tegen
hen die deelnamen aan het oproer te Zalt Bommel van 23 Oct. 1566 en Gerrit Schoock
noemt als beruchte geuzen en voorstanders der sectarische nieuwigheden: Henrick
Michielsz; Aerdt Morinck, Dirck van Moers, Ghoert van Venlo, Cornelis Drijesz, Aerdt
Jacobsz, Peter Mom, Wolter van Oensel, Henrick Jansz sloetmaecker, Dirck Drijesz,
Cornelis Jansz snijder, Dirck Zielisz, Henrick Smalevelt, Hendrick Claesz, Jan Rinck,
Woltersz, Goessen Dircksz en Jan Breij en anderen. Gedaan op 20 July 1568, bldz.
78—90 minuten Prov. arch. Gelderland.

Dan in de 2e informatie van de Schepen Huibert Gijsberts, gevonden in het archief
te Brussel (Bijlage VI bldz. 239 van genoemd boek), worden weer veel van dezelfde
namen genoemd zoals Pieter Mom en Ghoert van Venloe; doch ook nog als Geusche
of sectarische borghers: o.a. Joest Ghijsbertsz, Thonis Vorsterman ende Jan sijn broeder,
Dirck van Eist, schoenmacker. Een der ergste maar ook een der gladste geuzen was
Joest Torck, die ze wel naarstig hebben gezocht maar nooit hebben gevonden. Wel
werden gevangen genomen, Wouter van Oensel, Peter Mom en de Geuzentrommel-
slager Gerrit de Wever en later te Bommel onthoofd (Zij werden gevonnist te Den
Bosch op 6 Aug. 1568).

Eén man moeten we hier als een ware martelaar aanduiden, t.w. Huibert Selcart,
welke omwille van zijn geloof op Zondag 12 Nov. 1542 in de Waal werd verdronken
(zie genoemd boek bldz. 6—7, 217).

Onze Ghoert van Venlo, schijnt echter ook de dans ontsprongen te zijn, wat als het
kan, wel zo wijs is, daar men niet voor zijn genoegen op een brandstapel kan gaan
staan en om in de Waal verdronken te worden is ook niet zo aanlokkelijk.

Alle Geuzen uit Bommel reeds genoemd, werden op 15 October 1568, veroordeeld
tot verbanning ten eeuwige dage uit alle landen en heerlijkheden des konings met
verbeurdverklaring van al hun goederen.
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Als hij het overleefd heeft, dan toch niet lang, want we lezen in Boek 2 fol. 7 Hoge
Bank van Zuilichem op 17 April 1578: „Manke, weduwe van Goert Segersz geass. met
Cornelis Ronden" (haar schoonzn, getr. met haar dr Jenneke Goerts).

Onder no I van de stamreeks zagen we genoemd Zeger Gorisz burger van Venlo,
in het archief van de Kelnerij te Putten op de Veluwe in 1535; het is hierbij vermeldens
waard, dat er onder no 217 van dit archief gesproken wordt over een Bervo van Estvelt
(waarschijnlijk Baruw van Estvelt) die een zaak had met de Kelner van Putten, t.w.
Arnoldus van Venlo — Ao 1535. Is dit toeval, of hebben Zeger Gorisz en Arnoldus van
Venlo iets met elkaar uitstaande?

III. RONDEN

Van deze naam is mij slechts één persoon bekend — steeds wordt hij ver-
meld als Cornelis Ronden, zonder meer. Zijn vaders naam wordt nooit bij
zijn naam genoemd, wat wel zeer pover is. De naam Ronden is een familie-
naam, want ook de kinderen worden met de naam Ronden aangeduid.
I. Cornelis Ronden was getrouwd met Jenneke Geurts van Venlo, dr van

Geurt Seger Gorisz van Venlo en Marijcken Geurts.
Hij was Schatbeurder op Gameren, waar het echtpaar woonde. Op

7 April 1584 luidt het a.v.: „7 Aprilis is Cornelis Ronden aangewezen als
Schatboerder van Gameren op die Eltensche Tiende geleghen op Gameren;
den roep uijtgestelt 8 daeghe nae den eet. Roepman Heijmen van Oever et
transfulit ut moris, Schepene Peter Maes und Martin Ingsenhuijs.

Op den selingsten dach vur schepenen voersegd Cornelis Ronden als
volmachtich (van) Meriken Goerts vanweghen ene schadelochbrief, gericht
op Gerrit Jacobs van Venlo." 7 Aprillis 1584 H.B.Z.

De hier genoemde Gerrit Jacobs van Venlo, Brouwer binnen Bommel,
wordt voor de Hoge Bank van Zuilichem (H.B.Z.) zeer veel vermeld, even-
als ook Cornelis Ronden en zijn schoonmoeder Marijken Geurts zeer veel
worden genoemd voor genoemde Bank.
Op 2 juni 1643 in Boek 7 H.B.Z. fol. 235 genoemd als erfgenamen van
Cornelis Ronden: Jan Ronden - Meriken Dircks Cocken - Jasper Cornelis -
Joost Cornelis (Van Veen) - Jasper Peters - Geurt Cornelis (Van Veen) -
Jan Hendriks tot Herwijnen en Hendrick Cluijt tot Meteren."

Nog duidelijker wordt alles uit Boek 158 H.B.Z. a.v.:
Ie Hendrik Jans Cluijt, als man en momber van Agnes van Bronningen

zijn huijsvrouw in verband met de nalatenschap van Cornelis Ronden
en Jenneke Geurts, aan Ewoudt Gijsberts Habraken (zeer waarschijn-
lijk was deze Agnes van Bronningen een kleindochter, een dochter van
Marijke Ronden, dit grondend op een vermelding van „Agnes en
Maijke, drs van Marijken Ronden, welke mijns inziens getrouwd was
met ene Van Bronningen (zie Boek 7 H.B.Z. fol 4 van 25 Febr. 1635).

2e Jan Hendriks, nabuur tot Herwijnen, als man en momber van Lijsbeth
Ronden sijn huijsvrouw, erfgenamen van Cornelis Ronden en Jenneke
Geurts, aan Ewoudt Gijsberts van Habraken, 16 Jan. 1644 Boek 158
H.B.Z., fol. 269 (de hier genoemde Ewoudt Gijsberts van Habraken,
wordt vaak vermeld als procureur en huwde te Zalt Bommel als Ewout
Gijsberts Hoebracke van Gorkum, wonende tot Heusden, met Jenneke
Goerts de Fockert, j.d. van Bommel).
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3e Jan Ronden en Maria, dochter van wijlen Dirck Cocken en Amelia
Ronden, in hun leven egteluijden. Jan Ronden wordt genoemd als Oom
van Maria Cocken. 20 Jan. 1644 fol. 270 idem. Hiermede in verband
het volgende: Op Sondach 2 Jan. 1619 trouwen te Zalt Bommel, Die-
riek Jansen de Cock, jonckman van Bommel, met Amelia Cornelis
Rondendochter van Gameren, jongedochter, wonende te Gameren.

4e Andries Goverts Ronden, te Gorinchem, idem fol 270 op 9 Febr. 1644.
Hij was een zoon van de reeds overleden Govert Ronden, en trouwde
te Gorkum 26 jan. 1642, als Andries Goverts Rouden (Ronden) met
Geertje Frans van de Volle, beijden van Gorkum, attestatie naar Arkel.
Zijn vader Govert was reeds in 1632 overleden.

5e Jasper Cornelis (van Poederoijen) zoon van Cornelis Jaspers en een dr
van Cornelis Ronden (Jenneke Cornelis Ronden); Jasper Cornelis was
een nabuur tot Zuilichem, en erfgenaam van zijn Grootouders Cornelis
Ronden en Jenneke Geurts. 29 maart 1644 fol. 276 idem.

6e Joost Cornelis (Van Veen) en Geurt Cornelis (Van Veen) erfgenamen
van hun beider Grootouders, Cornelis Ronden en Jenneke Geurts;
8 maart 1644 fol. 274, Boek 158 Hoge Bank van Zuilichem (H.B.Z.).
Beiden worden vermeld als van Poederoijen. Zoons van Maijke Ron-
den.

7e Jasper of Gasparis van Veen, 9 juni 1655, Boek 159 H.B.Z. fol 276
(Schout van Poederoijen) getrouwd met Cornelisdochters dochter wijlen
Cornelis Ronden en Jenneke Geurts van Venlo, sijner huijsvrouw
Grootvader en Grootmoeder geweest. Deze Casper van Veen was dus
gehuwd met een dochter van een dochter van Cornelis Ronden; hij was
getrouwd met Deliana, een dochter van Cornelis Jasperse, een zuster
van de reeds onder 5e genoemde Jasper Cornelisse en een nicht van
Geurt Cornelis van Veen. Casparis van Veen was reeds Schout van
Poederoijen op 20 juli 1638, alzo genoemd in een contract over de
Poederijense watermolen (als Schout en Dijckgraef van Poederoijen)
waaronder hij tekent als Jasper Petersen van Veen, samen met Jan
Dirckse van Bijstervelt, Timmerman tot Braeckell. Volgens Boek 8
H.B.Z. verso 107 op 12 juni 1649 wordt hij ook genoemd als Schout
van Poederoijen. In Boek 4 van de Vrije Hoge Heerlijkheid Poederoijen
op 21 juli 1684 staat nog vermeld, dat Casparus van Veen, vóór zijn
overlijden, curator was over de inboedel van saliger Cornelis Jans. De
reeds genoemde Cornelis Jasperse (zijn Schoonvader) was gehuwd met
Jenneke Cornelis Ronden. Hij had de volgende dochters: Adriana van
Veen, getrouwd met Dirck Jans Naijen (waarschijnlijk van Andel);
Anna van Veen, getrouwd met Gijsbert Ariens Baijens) (in 1571 ge-
noemd onder de naburen van Brakel een Baijen Ghijsberts). Genoemde
Anna van Veen was reeds overleden op 17 sept. 1684, want dan treedt
haar weduwnaar op voor het minderjarig kind wat hij had bij Anna
van Veen saliger en hij wordt dan genoemd, Gijsbert Baijens; verder
nog, Jenneke van Veen, gehuwd met Pieter Hendriks; Elisabeth Rei-
nartje van Veen, Ie getr. met Antonis Coolhaes; 2e met Wouter Ge-
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rards van Selm; en Joffr. Leodora van Veen, getr. met Hendrik Bosch
en ook nog Dirkske van Veen, gehuwd met Ds Johannes Heijnius, Be-
dienaer des Goddelijken Woords tot Gameren (zie diens testament in
Boek no 162 H.B.Z. fol 80 van 23 aug. 1685. Deze allen treden op als
erfgenamen van Gasper Pietersen van Veen van 1679—1684 (zie Boek
4 Schepenacten van Poederoijen).

In Boek 157 H.B.Z. fol. 287 van 3 dec. 1632 worden genoemd in een wils-
beschikking van Jenneke Geurts, weduwe van wijlen Cornelis Ronden, de
kinderen van wijlen Govert Ronden, t.w. Seger en Andries Ronden en ook
de kinderen van Maijken Ronden, wijlen haer dochter. Deze Maijke was dus
reeds in 1632 overleden, evenals haar broer Govert.

In de Leenacten van het Huis Poederoijen zien we nog de volgende reeds
ter sprake gekomen namen, a.v.:

6 Morgen 2 Hont land, gelegen op 't Oever te Poederoijen, Dirck Peters
van Worcom, daernae: Geurt van Venlo, Zegersz, en uit een lijst van geweide
beesten: d'erfgenamen van Cornelis Ronden, hebben doen weiden door Jan
Pauwels. Cornelis Jans, een peert.

Hieruit zien wij, dat Geurt Zegers van Venlo en zijn schoonzoon Cornelis
Ronden, ook land in leen hadden te Poederoijen. Dus wel in het dorp waar
de familie Van Veen woonde.

E. VAN ALPEN

ZEGEL VAN JACOBUS RAMAKERS (1783).
Jacobus Ramakers zegelde zijn testament als volgt: In een niet gearceerd schild een

liggend wijnvat met vier hoepels. Helmteken een gebladerde druiventros.
Op 14 mei 1783 testeert hij „out sijnde omtrint 57 jaer in mijn leven inwoonder en

gewesen schepen der justitie Grathem landt van Thorn in houwelijk gewest sijnde met
juffrouw Maria Catharina Parren, overleden" (zie verder Limburgse Leeuw, 10e jrg.,
1962 blz. 37 übis, 3) voor de Thorner notaris Montforts (R.A. Maastricht no. 4053
blz. 74).

Als erfgenamen benoemt hij zijn drie zoons „seer eerw. Heere Mathias Sebastianus
Ramaekers, Joannes Ramakers, gehuwd met Wilhelmina Kercker en Godefridus Rae-
makers1'.

ZEGEL VAN J. A. ROTSCHEYT (1782).
Joes Abraham Rotscheyt, secretaris van het Land van Thorn, gehuwd met Maria

Catharina Broeckmeulen, zegelt zijn testament met: in blauw drie lelies (2,1). Helm-
teken een lelie uit het schild (Minuten Not. Montforts, Thorn, R.A. Maastricht 4053
blz. 173).

R.A. UTRECHT, GEREF. DOOPBOEK OVERLANGBROEK NR. 230.
32-1-1737 Aartje, dochter van Aalbert de Kruyf en Feijgje van Garderen.
tot nadere onderrigting dient dit nog als dat het selve gedoopt is door Do Vollenhove

predt. in Nederlangbroek en wel op de dag dat sijn Eerw. 47 Jaaren den dienst des
Heeren aldaar had waargenomen, daarbij was de vader van dat kindt in sijn 80 (81
doorgehaald) Jaar.
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RELATIES TUSSEN HET BISDOM OSNABRÜCK
EN NEDERLAND

Bij een kort bezoek aan het Staatsarchiv Osnabrück viel bij het doorlezen
van enkele protokollen het oog op Nederlandse plaatsnamen. Een onderzoek
naar voorouders in Duitsland, in de eerste plaats in te stellen bij het Pfarramt
van de plaats van herkomst, kan daarna ook met succes worden aangepakt
door raadpleging van de Gerichtsprotokolle, de Protokollen of Contractbücher
van het Amtsgericht of de Notariatsprotokollen; in het kort dat wat bij ons
het rechterlijk archief is. Helaas zijn deze archivalia bij onze oosterburen vaak
als waardeloos vernietigd en bleef er bitter weinig bewaard. Maar wat er nog
is, is zeker de moeite van het bestuderen waard. Het Duitse gothische schrift,
dat de jongere generatie niet meer leerde, vergt soms wel de nodige tijd om
er aan te wennen. Als voorbeeld moge hier een bloemlezing volgen.

Amtsgericht Fürstenau. Rep. 1561V:
nr. 353. Nachlassakten des in Holland verstorbenen Kaufman Johann Her-
mann Rademacher aus Berge (Verwandte in den Kirchspielen Berge, Antum,
Schwagstorf) Anno 1781—90.
nr. 338. Nachlassakten des in Amsterdam ledig 1796 gestorbenen Gerd Hein-
rich Bockweg. Genealogischen Schema der Verwandten in Ueffeln; Testa-
ment der Colonswitwe Margarethe Elisabeth Grumfeld, geb. Bockweg,
Ueffeln. Anno 1796—1798.
Amtsgericht Malgarten. Rep. 156 Ace 4/32 deel nr. 2:
Acte nr. 195—27 aug. 1776. Wie nun er (Mencke) Daniel Buck, Kauffhan-
deler und Burger im Flecken Vörden mit Harm ter Braacke und consorten
beij dem loblichen Gerichts zu Hoxbergen ( = Haaksbergen) in der hollan-
dischen Provintz Overrussel im Rechtsstreit befangen.
Acte van 9 mei 1779. Erven van Johann Henrich Schöning, gest. in Amster-
dam in dec. 1778; de executeur testamentair in Amsterdam is Johann Henrich
Buck of Bock; in de erfenis een huis in de Warmoesstraat.
Acte van 5 juni 1780. Anna Adelheit Wittwe Gansmanns gebohren Gans-
manns, — hertrouwde met — Herman Rudolph Westerlage jetziger Stiefvater
auf Gansmanns praedio in der Bauerschaft Achmer Kirchspiels Brahmsche;
ihr Sohn Johan Henrich Gansmanss auf der 16 October (1779) gestorben in
diensten des van Schloterdijck in Leuwarden. Er is sprake van een brief van
„Johan van de Velde Mitglied des Raths der Stadt Workum", van „Kaufmann
Friederich Ludewig Schlingman factor in Zwolle" (zie Ned. Patriciaat 1924
p. 262 onder Schlingemann).
Acte van 7 december 1781. De Wed. „Johan Henrich Steenwyck gebohrne Ida
Hollsten aus einem in der Provintz Utrecht belegenen Dorffe Upsecht (in deze
naam is geknoeid-wie kan het thuisbrengen?) gebürtig, dermahlen in Meister
Hans behausung auf der so genannter Neustadt in Neuenkirchen Hochstifts
Osnabrück wohnhaft. Haar man was in West Indië overleden. Voor de af-
wikkeling geeft zij volmacht op de „brodtbacker Henrich Wilhelm Mohr-
kramer in Amsterdam".
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Acte van 16 mei 1786. Er wordt gebruik gemaakt van de diensten van „der
Hollandische Bothe Johan Henrich Oldenburg in Wesen", die toezegt iets naar
Rotterdam te zullen brengen.
Deel. nr. 4. Nicolaus Krayenhagen, gest. Loenen 20 april 1787.

G. L. MEESTERS.

RIJNSCHIPPERS

FUNCK-VONCK

LOBITH

I. Johann Funck (vermeld 1663-1676), tolbeziener (Beseher), tr. N.N. (twee-
maal gehuwd??). Uit dit huwelijk waarschijnlijk:
1. Arndt Vonk, geh. 28 febr. 1672 Bertgen Elisabeth Harde, j.d. van

Tolhaus. Uit dit huwelijk:
a. Arnoldt, ged. 22 sept. 1694 Lobith Tolhaus;

2. Cornelia Funck, geh. 8 febr. 1673 Conrad de Greef, j.m. van Oschen.
Uit dit huwelijk:
a. Arndt de Greeff, ged. 29.9.1674,
b. Helena de Greeff, ged. 26.4.1676;

3. Wilhelm Vonk, ged. 10 febr. 1664 Lobith Tolhuis (doopget. Wilhelm
Richas Inspector, en Ennick Emstungen ind Beseher Hack). Zijn
moeder leefde in 1701 te Nijmegen, overleed in 1704 in de Priemstraat
te Nijmegen.

4. Peter Vonck , ged. Lobith Tolhuis 15 sept. 1669; *)
5. Johanna Vonck

II. Willem Vonck, ged. 10 febr. 1664 Lobith Tolhuis, Rijnschipper, later
Maasschipper, ontvanger der verponding te Nijmegen, etc, overl. dec.
1746 Nijmegen, tr. Weurt 8 juli 1689 met Aletta Bours, dr. van Jacob
Bours, Maasschipper en Maria Cloens, ged. 31 juni 1662 Dordrecht,
overl. 1729 Nijmegen. Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, ged. 17 juni 1690 Nijmegen, tr. 1715 Nijmegen Jacob van

Hoogstraten, uit Dordrecht, gest. voor 1737. Uit dit huwelijk:
a. Aletta van Hoogstraten, geb. Zwijndrecht, tr. 16 april 1763 Dord-

recht (huw. get. Jan van Walsem, neef) Martinus van Kooten;
b. Petronelle Jacoba van Hoogstraten, tr. 1759 Nijmegen Zacharias

Stuten;

*) Tot dit geslacht behoorden ook waarschijnlijk:
A. Henrick Funck, j.m. van „Coln de Colonia", tr. Ie Lobith Tolh. 7 febr. 1673

Margaretha Wynen, j.dr., zuster van Henrick Wynen „op 's-Gravenwert", tr. 2e
Lobith Tolh. 12 juni 1675 Sophia Vermehren „van Herwen".

B. Elisabeth Vonck (of is zij Elisabeth wed. van Johann Funck?), tr. Adam Striecker,
apotheker te Nijmegen, was huw. get. bij Willem Vonck en Aletta Boers, gest.
voor 1690, in de Priemstraat.
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2. Jacob Vonck, der beide rechten doctor, rechter te Leur (1741), tr.
10 dec. 1721 Nijmegen Pieryna Cornelia Knolaart, gest. 16 febr. 1751.
Uit dit huwelijk:
a. Theodora Cornelia Vonck;

3. Anna Christina Vonck, overl. na 1750, tr. Ie Arnoldus van Walsem,
Rijnschipper, overl. voor 1750, tr. 2e Arent Visser, gest. na 1750.

Uit eerste huwelijk:
a. Belia van Walsem, tr. 12 apr. 1750 Dordrecht Cornelis van Haarlem;
b. Christina van Walsem, geb. Keulen 1 sept. 1725, gest. Amsterdam

25 apr. 1786, tr. 25 apr. 1751 Keulen Pieter Mathijs Verkerk, geb.
17 okt. 1717, Rijnschipper, gest. na 1777;

c. Helena van Walsem, tr. Willem Philip Verkerk, Rijnschipper,
testeren Dordrecht 15 jan. 1752;

d. (Jan) Christiaan van Walsem, geb. circa 1726, tr. Maria Wigmoed
Rosink, gest. Amsterdam 28 okt. 1835 (oud 90 jaar);

e. Jan van Walsem, geb. 1728, schipper op den Rijn, koopman, gest.
Keulen 20 juni 1801, tr. Ie Johanna Klosterman, tr. 2e N. Deutz;

f. Willem Samuel van Walsem, ged. Orsoy 16 nov. 1735;
g. Anna Elisabeth van Walsem, ged. Dordrecht 4 juni 1738;

4. Belia Vonck, tr. Pieter van Slingeland;
5. Pieter Vonck, ged. 5 sept. 1697 Nijmegen, advocaat en procureur, tr.

sept. 1732 Steenbergen Dyna de Neve, uit Steenbergen;
6. Hendrick Vonck, ged. 17 sept. 1701 Eijsden, tr. 5 juni 1729 Steenbergen

Maria Anemaat, uit Steenbergen;
7. Maria Vonck, ged. 26 okt. 1703 Nijmegen, tr. 16 jan. 1746 Cuyk

Zacharias Christiaen Stuten, generaal majoor;
8. Matthijs Lambert Vonck, Med. Dr.

N. A. HAMERS

HET GESLACHT VAN WIJCK
„BERGH"-AFW AARTS

II

U moet weten dat het tot nog toe nooit is gelukt de ouders, grootouders
enz. te vinden, van Joris Cornelisse van Wijk. Hij was gehuwd met Aatje Bax
toen hun laatste kind, een dochter die Maayke werd genoemd, op 17 jan.
1723 in de hervormde kerk te Wijk werd gedoopt. In het jaar 1747 of in het
jaar daarvoor is hij overleden, omdat er in 1747 nog een kleine afrekening
met zijn erfgenamen plaats vindt. Verder is van hem bekend dat hij nageslacht
heeft tot heden. Gezien de doop van de eerste kinderen van zijn zoons
(waarvan we uit moeten gaan omdat het doopboek van de kerk te Wijk
pas in 1722 werd aangevangen), is Joris omstreeks 1680 geboren en zijn
vader, die dus Cornelis heette, omstreeks 1650. In alle gemeenten in het land
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van Heusden is toen gezocht naar het dopen van een Cornelis rond 1650,
die in aanmerking kon komen de vader van Joris te zijn. Dit leidde tot het
vinden van het echtpaar Jan Gerritsz. van Wijck en Woutrina Peters die op
2 april 1658 te Heusden een zoon Cornelis lieten dopen. Maar ook werd
gevonden in de trouwboeken te Heusden dat er op 15 april 1690 in onder-
trouw gingen Cornelis van Wijck en Anna Slincksbie. Van hen werden er
in de herv. kerk te Heusden gedoopt:
1. Johannes op 3 dec. 1690
2. Ida op 7 maart 1693
3. Helena op 19 april 1695
4. IJda op 1 jan. 1697
5. Anna op 15 dec. 1699

De veronderstelling dat deze Cornelis de zoon is die Jan Gerritsz. van
Wijck en zijn vrouw op 2 april 1658 lieten dopen, lijkt juister dan te menen
dat hun zoon Cornelis de vader van Joris Cornelisse van Wijk zou zijn.

Evenwel leefde er in dezelfde tijd van Jan Gerritsz. van Wijk een Wouter
Gerritsz. van Wijck. Aangezien de tweede (?) zoon van Joris, Wouter Jorisse
van Wijk heette, is het wel belangrijk ook de gegevens van Wouter Gerritsz.
die bekend zijn, te vermelden.

Wouter Gerritsz. van Wijck huwde op 2 nov. 1655 te Heusden met Anneke
Denijs. Ook gingen zij in ondertrouw te Heusden. De kinderen van hen die
daar gedoopt zijn waren:
1. Dionijs op 20 juni 1662
2. Jan op 19 aug. 1664
3. Digna op 25 maart 1667
4. Dingena op 2 okt. 1668
5. Adriaen op 4 okt. 1672

Vóór 1662 moeten ze beslist ergens anders hebben gewoond dan in Heusden
of hun kinderen in ieder geval ergens anders laten dopen om de één of andere
reden, want tussen het jaar van hun huwelijk 1655 en 1662 zal er beslist wel
een Gerrit b.v. zijn geboren. Zo kan er dus ook een Cornelis in die tijd uit dit
huwelijk zijn geboren.

Wouter Gerritsz. van Wijck en Jan Gerritsz. van Wijck zullen vermoedelijk
broers zijn geweest. In hoeverre Jan Woutersse van Wijck die op 27 jan. 1669
te Hedikhuizen huwde met Cathalijntje Moses Lagrauw en Geerit van Wijck
die met zijn vrouw Lijsbeth Jacobs van Vlissingen op 16 maart 1679 te
Heusden in de hervormde kerk een zoon Johannes lieten dopen, iets in dit
verband betekenen, is niet met enige zekerheid te zeggen.

J. C. VAN WIJK
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DE BETEKENIS VAN DE KERKELIJKE ARCHIEVEN
VOOR HET AFSTAMMINGSONDERZOEK

(vervolg en slot van blz. 286)

Thans bespreken we de vicariën, hiervoor reeds genoemd. Betreffende de vicariën
merkte ik reeds op, dat deze, althans in Delft, niet verdwenen zijn in de pot van de
Kerkmeesters van de stad Delft na 1572. Een vicarie is een fonds, waarvan de opbrengst
diende om een vicaris een inkomen als vicaris te verschaffen.

In de parochies trof men vóór de Hervorming twee groepen van vicarissen aan,
allereerst als zijnde hulppastoors en in de tweede plaats vicarissen, die tot taak hadden
op een bepaald daartoe gecreëerd altaar periodiek missen te lezen voor een bepaalde
afgestorvene of bepaalde afgestorvenen en hun familie. Een vicarie van een hulppastoor
ben ik nog niet tegengekomen. Het andere type van vicarie ontmoette ik des te vaker.
Het komt mij voor, dat het laatste type van vicarie over het algemeen veel meer voor-
gekomen zal zijn.

Wanneer ik het voortaan in deze lezing over vicariën zal hebben, zal ik uitsluitend het
tweede type van vicariën op het oog hebben. Nu bestonden deze fondsen, de vicariën,
veelal uit landerijen. In het testament of de schenking onder de levenden, waarbij
zo'n vicarie gesticht werd, werd in de regel ook bepaald, wie van de nabestaanden
van de stichter of stichteres van de vicarie of wie anders in aanmerking zou komen
om als collator of begever van het ambt van vicaris op te treden. Bovendien was
de collator op grond van de stichtingsakte in de regel gebonden in de keuze van een
vicaris. De collator van een vicarie had in elk geval de goedkeuring nodig van de
bisschop van het diocees inzake de benoeming van een bepaald persoon tot de nieuwe
vicaris.

Bij de inbeslagneming van overheidswege van de vóórreformatorische kerkelijke
fondsen en goederen in 1572 en even later, toen de Hervorming ingevoerd werd, hebben
de Staten van de Nederlandse gewesten zich op het standpunt gesteld, dat zij het recht
hadden het oppertoezicht van de Bisschop over de vicariën als parochiële fondsen over
te nemen. Bij de Hervorming liet men de vicariën als zodanig doorgaans wel bestaan.
Alleen de bestemming van de jaarlijkse opbrengsten uit deze fondsen werd aangepast
aan de verandering in religiosis.

Sindsdien is er o.a. in Den Haag door de Staten van Holland aangelegd een register
van vicariën. Kwam na 1572 een collator of een vicaris van een vicarie in Holland te
sterven, dan moest de aanwijzing van een nieuwe collator en van een nieuwe vicaris
goedgekeurd worden door de Staten van Holland. In de Franse tijd, toen we voorgoed
één soevereine Nederlandse staat in de plaats van een unie van zeven soevereine
gewesten kregen, is dat goedkeuringsrecht betreffende de vicariën overgenomen door
de Staat der Nederlanden. <

Voormeld register van vicariën, aangelegd door de Staten van Holland, is later
voortgezet door de Rijksadministratie in Den Haag. Het is mij namelijk gebleken, dat
nu nog bij beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen afd. Hoger
Onderwijs goedkeuring van zo'n collatorschap en van zo'n vicarisschap bij zo'n vicarie
verleend moet worden. Nu is er altijd de gewoonte, dat, wanneer iemand vorenbedoelde
goedkeuring aan de betrokken minister vraagt, aan het gemeentebestuur van de plaats,
waar zo'n vicarie in een kerk gevestigd is, officieel via het betrekkelijke provinciale
bestuur door het Departement van Onderwijs en Wetenschappen advies daarin gevraagd
wordt. Men weet nu hierdoor, waar administratiestukken betreffende vicariën te vinden
zijn.

Er zijn vicariën, waaromtrent na de Hervorming, althans in vele opzichten, een andere
regeling geldt. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Delft bij zekere vicariën, gesticht
in de Oude Kerk aldaar. Komt men het in een familie tegen, dat zo'n familie rechten
kan laten gelden op een vicarie, dan is in de geschiedenis van de vicarie gedurende de
eeuwen materiaal te vinden voor het maken van een genealogie betreffende zo'n
familie. Over deze parochiële fondsen, de vicariën, is nog dit te zeggen, dat ze blijkens
mijn bescheiden ervaring in dezen thans dikwijls alleen nog uit erootboekinschrijvingen
bestaan.

In het gewest Holland was het zo, dat de Staten van dat gewe^ reeds in de 17e eeuw
of eventueel eerder toestemming gaven de onroerende goederen, meestal landerijen,
waaruit die vicariën bestonden, om te zetten in geldsvorderingen, obligaties ten laste
van het gewest Holland b.v. Voormelde obligaties zijn in de Franse tijd omgezet in
grootboekinschrijvingen. U voelt wel, dat door de intense geldontwaarding, over enige
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eeuwen gezien, deze fondsen, de vicariën, van intens veel geringere financiële waarde
zijn geworden. Het gaat thans meestal om een erg laag rentebedrag, dat zo'n vicarie
per jaar opbrengt.

Voor de Hervormde gemeenten in ons land, waar men nog zulke oude parochiële
fondsen heeft in de vorm van de pastoriegoederen en de kosterijgoederen, b.v. zeker
nog in bepaalde delen van Friesland en Drenthe, geldt de waarschuwing de landerijen
van de pastoriegoederen en van de kosterijgoederen niet om te zetten in geldswaardige
papieren. Dat laatste kan men leren uit het gebeurde met de vicariën. dat ik u zo juist
geschetst heb. In het begin van mijn lezing noemde ik u reeds de pastorie en de
custorie of kosterij als types van parochiële fondsen. Volledigheidshalve opgemerkt,
zijn de pastorie en de custorie of kosterijfondsen, waarvan de rente diende tot inkomen
of aanvangsinkomen van respectievelijk de pastoor en de koster. De instellinren van de
Heilige Geest wil ik later behandelen in combinatie met de Diaconie.

Sinds de Hervorming hebben we er zeer belangrijk genealogisch materiaal bij gekregen
in de vorm van de lidmatenboeken der Hervormde gemeenten. Zoals u wellicht bekend
zal zijn, hebben deze lidmatenboeken genealogisch bezien voor ons de werking van een
moeilijk te hanteren en soms erg onvolledige verhuizings- en bevolkingsboekhouding.
Vaak zijn de lidmatenboeken niet geklapperd, d.w.z. niet voorzien van indices voor
persoonsnamen. In het lidmatenboek hebben we twee reeksen van boekingen van lid-
maten, die beide haar basis vinden in de telkens doorgaans om een paar maanden
gehouden vieringen van het Heilig Avondmaal.

Op de zondag vóór de zondag of de dag, waarop het Heilig Avondmaal gevierd
zou worden, meldden zich pas binnengekomen lidmaten met hun attestaties om de
volgende zondag ook aan het Heilig Avondmaal te kunnen deelnemen. Deze binnen-
gekomen lidmaten werden dan direkt geboekt in het lidmatenboek onder de ene reeks,
attestaties van elders. Men vindt achter de naam van de binnengekomen Tdmaat alleen
vermeld de plaats, waarvandaan de belrokken lidmaat is binnengekomen. Het kom'
voor, dat achter twee of drie namen onder elkaar een accolade voorkomt met achter
de accolade de plaats, waaruit de twee of drie personen vertrokken zijn. Met ander
materiaal kan dit b.v. tot bewijs dienen van een bepaalde samenstelling van een zeker
gezin.

Het moet wel zo zijn, dat op de zondag vóór de zondag of de dag van de viering
van het Heilig Avondmaal bevestiging van nieuwe lidmaten plaats vond, dit natuurlijk in
verband met het feit, dat men ook nieuwe lidmaten toegang wilde verlenen tot de
viering van het Heilig Avondmaal. De boeking van de tweede reeks zijn dan deze nieuwe
lidmaten, louter de namen onder een oud-Nederlandse term voor aanneming. In Delft
bij mij is het zo, dat pas in de 18e eeuw begonnen wordt met de notering van vertrokken
lidmaten, waarvoor er in Delft bij mij aparte delen zijn.

Zoals u weet, zijn de doopboeken, de trouwboeken en de begraafboeken van de
Hervormde gemeenten in 1810 door het Burgerlijk bestuur in ons land opcevorderd om
als retro-acta te dienen van de in 1811 in het leven geroepen Burgerlijke stand. Het
gevolg is, dat we van die laatste drie series archiefstukken in de kerkelijke archieven
in het geheel genomen betrekkelijk weinig meer aantreffen. Ik zeg nadrukkelijk in het
geheel genomen betrekkelijk weinig, want wat begraafboeken en andere begraafadmini-
stratie betreft is het archief van de Kerkvoogdij bij mij, zoals hiervoor reeds gemeld,
zeer rijk voorzien, uitermate speciaal van ± 1660 tot 1 okt. 1829, toen men in de
kerken met begraven moest ophouden. Zoals ik u reeds uiteenzette, komt dat vooral
door de verschillende series, die in de begraafadministratie aan elkaar parallel lopen.
Wel is het zo, dat het opzoeken van al de gegevens, die zich in de begraafadministratie
te mijnent betreffende een bepaalde familie bevinden, een zeer tijdrovende zaak kan
zijn en dikwijls ook is. De hiervoor belangrijke registers van de begravenen kunnen
namelijk meestal alleen met monnikengeduld geraadpleegd worden, omdat ze in zeer
overwegende mate niet voorzien zijn van indices voor persoonsnamen. Bij mij zijn van
de tijd vóór 1811 geen doopboeken meer te vinden en ook geen trouwboeken.

Wel zijn er in het Kerkeraadsarchief te mijnent nog over een paar jaren, vrij kort
na de Hervorming in 1572, doopnotities en trouwnotities van Heren Predikanten te
vinden, die meestal verscholen zitten in aanvankelijk voor een ander doel gemaakte
archiefstukken. Het laat zich aanzien, dat dit laatste verschijnsel ook wel in andere
kerkeraadsarchieven te constateren zal zijn.

Ten aanzien van de doopboeken nog twee opmerkingen:
Ie De verhuizing van de doopboeken naar de gemeentehuizen in begin 1811 vond plaats
op vordering van de toenmaals zeer drukkende Franse bezetter. Er is dan ook daaren-
tegen toen verzet gepleegd. Zo komt het o.a. in Zeeland voor, dat in bepaalde dorpen of
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plaatsen de bedoelde doopboeken zich geheel of gedeeltelijk nog in betrekkelijke kerke-
raadsarchieven bevinden.
2e Ook komt het voor, dat in de „Handelingen" van een kerkeraad (de notulenboeken)
vóór 1811, het jaar van de invoering van de Burgerlijke Stand, te vinden is, dat bij
Kerkeraadsbesluit de status van een aldaar gedoopt kind veranderd wordt. Uit de
aanvankelijke notering van het kind in het doopboek kon b.v. niet opgemaakt worden,
of de vader het kind erkende. Wilde de vader het kind alsnog erkennen, dan was het
nodig, dat de betrokken kerkeraad besloot de nodige aanvulling daaromtrent in het
betrekkelijke doopboek op de betrekkelijke plaats aan te brengen.

Bij trouwboeken vóór 1811 heb ik deze ervaring opgedaan, dat ik, wetende, dat een
voornaam persoon in een bepaalde stad getrouwd moest zijn, in de wel terdege voor-
handen zijnde trouwadministratie, ook bij de betrokken kerk, de trouw van die voor-
name persoon onmogelijk vinden kon.

Met een andere ervaren raadpleger in zulke zaken kwam ik tot de conclusies, dat het
wel eens kon zijn, dat een predikant deze voorname persoon getrouwd had bij familie
van één der partijen aan huis en er niet overgegaan was tot aantekening van die trouw
in het trouwboek van de kerkelijke gemeente. Zo komt men verder tot de conclusie, dat
de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 voor het verkrijgen van meer rechts-
zekerheid wel zeer veel betekenis gehad heeft.

Nu schakelen wij ons over naar de vóórreformatorische kerkelijke sociale instellingen,
stichtingen of fondsen, de instellingen van de Heilige Geest, die ik u reeds in het begin
van mijn lezing noemde als een type van fondsen binnen het kader van een parochie.

Diep in de Middeleeuwen terug leefde er in de boezem van de parochie het begrip
van „Tafel van de Heilige Geest", dat dan de instantie was, die de uit te delen aalmoezen
aan de armen of in enigerlei vorm slecht bedeelden in ontvangst nam en waarvanuit
dan ook het sociale en maatschappelijke werk in de parochie plaats vond. Zoals ik u
reeds in het begin van de lezing uiteenzette, was hier sprake van een los en zelfstandig
van de parochie staande stichting van de Heilige Geest.

Later in de Middeleeuwen is deze stichting van de Heilige Geest zich gaan splitsen
in verschillende gespecialiseerde stichtingen van de Heilige Geest. Zo kreeg men b.v.
in Delft als concretisering van een gespecialiseerde stichting van de Heilige Geest het
Weeshuis der stad Delft, dat nog bestaat onder de naam van het Weeshuis der Gerefor-
meerden. Tot ± 1380 had men in Delft maar één parochie. Van ± 1380 tot aan de
invoering van de Hervorming waren er in Delft twee parochies. Na ± 1380 zal er.in
elk der twee parochies een afzonderlijk college van Heilige Geest-meesters voor de
zorg voor de wezen geweest zijn. Vorenbedoelde twee colleges zullen toen samengewerkt
hebben, zeker indien en voorzover het hiervoorbedoelde weeshuis in enigerlei vorm
toen reeds bestond.

Op gelijke wijze, als hiervoor geschetst, is in Delft als een gespecialiseerde stichting
van de Heilige Geest het Leprooshuis van de stad Delft ontstaan, want dit leprooshuis,
waarin de leprozen of de melaatsen verzorgd werden, was op gelijke wijze de concreti-
sering van de gezamenlijke arbeid van de Leproosmeesters van de parochie van de
Oude Kerk en van de Leproosmeesters van de parochie van de Nieuwe Kerk.

Na de Kruistochten, die de oorzaak waren, dat de melaatsheid in West-Europa zeer
sterk in omvang toenam, kregen we in ons land in steden van betekenis per parochie
een gespecialiseerde stichting van de Heilige Geest voor de leprozen of de melaatsen.
Zo was er ook nog vóór de Hervorming in die steden in elke parochie afzonderlijk
daarnaast een stichtinq van de Heilige Geest voor de zorg voor de armen in engere zin.

De inhoud van archiefstukken en geschriften uit de verleden tijd bewijzen ons deze
specialisering van de stichtingen van de Heilige Geest in de parochies, waardoor wel
tot de hiervoor getekende ontwikkeling geconcludeerd moet worden. Tot de archieven
van de Hervormde gemeente te Delft, die ik als archivaris beheer en die alle onder-
gebracht zijn in de librije van de Delftse Nieuwe Kerk boven de consistorie aldaar,
behoort ook het archief van het Delftse leprooshuis voormeld.

Tot de archieven van de Hervormde gemeente te Delft behoort ook het archief van
de Kamer van Charitate, welke Kamer in Delft bestaan heeft van 1597 tot 1 mei 1862.

In 1572 bij de Hervorming kregen we natuurlijk ook in Delft de Diaconie. Volgens
het oordeel van het toenmalige stadsbestuur van Delft kon de Diaconie de toendertijd
door de tijdsomstandigheden omvangrijk geworden sociale zorg niet aan. De Heren
Regenten van de stad Delft vonden het blijkbaar beter, dat een stichting van de Heilige
Geest, speciaal voor de armen in engere zin, zoals die vóór de Hervorming in Delft
bestaan had, weer de taken van de Diaconie overnam. Daartoe hebben de Heren
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Regenten van de stad Delft de vroegere stichting van de Heilige Geest voor de armen
in engere zin weder in het leven geroepen onder de nieuwe naam van Kamer van
Charitate, waarmee de Diaconie sinds 1614 samenwerkte, daartoe gedwongen door het
Stadsbestuur.

Het is thans zaak, dat we ons even bepalen bij de verhouding van het stadsbestuur in
een Hollandse stad als Delft tot de beheerders en het beheer der in oorsprong kerkelijke
parochiële fondsen in zo'n stad. Het was als volgt daaromtrent: Sinds de vroegste
tijden in de Middeleeuwen had de vroedschap in zo'n stad — dat zijn dan de gezamen-
lijke vroede mannen van zo'n stad — ook de opperzorg over de kerkelijke parochiële
fondsen in de betreffende stad.

Kwam de vroedschap van zo'n stad bijeen, dan kwamen deze vroede mannen bijeen
tegelijk als vroede mannen van de stad en als vroede mannen van de parochies in die
stad. De terreinen van Staat en Kerk waren toen allerminst gescheiden, vloeiden toen
ineen.

De vroedschap van de stad Delft of, welk college of instantie daarvoor in de Franse
tijd in de plaats kwam, benoemde dan ook tot 1 januari 1811 — als zijnde ook de
rechtsopvolgers van de vroede mannen in de parochies vóór de Hervorming — de
Kerkmeesters van de stad Delft. Op hoger bevel zijn de Kerkmeesters van de stad
Delft in eind december 1810 door het Stadsbestuur gedechargeerd en zijn toen de
goederen, de kerkgebouwen en de gelden van de beide oorspronkelijke kerkfabrieken
overgedragen aan de Hervormde gemeente te Delft.

Ten aanzien van de verhouding van die beide oorspronkelijke kerkfabrieken tot het
Stadsbestuur heeft zich in de Franse tijd derhalve de scheiding van Staat en Kerk vol-
trokken. Evenwel heeft zich de scheiding van Staat en Kerk in de Franse tijd niet
voltrokken ten aanzien van de verhouding van de andere in oorsprong parochiële fondsen
tot het Stadsbestuur. In de Franse tijd, toen de scheiding van Staat en Kerk geprocla-
meerd werd, zijn de Kamer van Charitate voormeld en het Weeshuis voormeld te Delft
als kerkelijke instellingen van overheidswege erkend, als zijnde reeds in oorsprong
parochiële stichtingen.

Men neme daarbij voorts in acht: Er is nu eenmaal in onze wetgeving even na de
Franse tijd uitgemaakt, dat, wat b.v. Hervormd kerkelijk was vóór de Franse tijd, ook
na de Franse tijd als Hervormd kerkelijk zou blijven gelden, waarbij we ons bevinden
op het gebied van bepalingen van overgangsrechtelijke aard. Dientengevolge zijn de
archieven van de Kamer van Charitate te Delft èn van het Weeshuis der Gereformeerden
te Delft èn van het aanhangsel van dat Weeshuis, de Delftse fundatie van de Vrijvrouwe
van Renswoude, Protestantse kerkelijke archieven.

Nu wil ik het even hebben over het genealogisch nut van de archieven der kerkelijke
weldadigheidsinstellingen voormeld te Delft. In de Delftse diaconie is bij mij op genea-
logisch gebied niets bijzonders te vinden, tenminste tot nog toe niet. In het archief van
de Kamer van Charitate, dat ook te mijnent tot de archieven van de Diaconie behoort,
is alleen als iets zeer bijzonders genealogisch te vinden een serie delen betreffende de
invordering van het opperste kleed van de begravenen in Delft. Zo'n invordering van het
opperste kleed kon afgekocht worden met een geldsbedrag. In deze laatste serie delen,
die bijna geheel nog aanwezig is, vindt men al de begravenen in Delft met de begraaf-
data over de periode van 1613 tot 1831.

Betreffende het archief van het Delftse weeshuis, hiervoor vermeld, kan ik geen
genealogische inlichtingen verstrekken, omdat ik niet in dat archief gewerkt heb en dat
archief zich behoudens de allerjongste tijd daarvan bevindt in het depot van het Delftse
stadsarchief, alhoewel het, zoals ik hiervoor heb aangeduid, een kerkelijk archief is en
sinds de Hervorming een Protestants kerkelijk archief is. Het Delftse stadsarchief be-
schikt over een inventaris van dat weeshuisarchief en lang die weg kunt u zich van de
inhoud van dat weeshuisarchief op de hoogte stellen. Wel ben ik zeer goed op de hoogte
met het aanhangsel van het voormelde Delftse weeshuis, nl. de Delftse fundatie van de
Vrijvrouwe van Renswoude, aangezien ik net kortgeleden ben klaargekomen met de
inventarisering van het archief van voormelde fundatie. Dit archief betreft één der drie
fundaties, door Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, bij haar testa-
ment van 10 maart 1749 in het leven geroepen.

Voormeld testament namelijk bestemde behoudens legaten de revenuen van de
nalatenschap tot financiering van de opleiding van de daartoe bekwaamste jongens uit
het Stads-Kinderhuis van Utrecht, het Weeshuis van Delft en het Weeshuis van 's-Gra-
venhage tot beoefenaars van de „libre konsten", b.v. beeldhouwkunst, schilderkunst of
de kunst om het land door doelmatige bedijking zoveel mogelijk te beveiligen tegen
overstromingen. Elk der drie voormelde „huizen" kreeg daarvoor bij dit testament één
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derde deel van het voor dit doel gereserveerde nalatenschapsdeel toegewezen teneinde
in elk der drie genoemde steden langs de weg van een aparte fundatie tot het gestelde
oogmerk te geraken. Maria Duyst van Voorhout overleed op 26 april 1754, waardoor
het bestaan van de drie fundaties, zoals hiervoor geschetst, een feit werd. In dit fundatie-
archief te Delft zitten wel gegevens van zeker genealogisch nut.

Er zijn enkele kwekelingen van deze fundatie begraven in de Oude Kerk te Delft
tussen 1756 en 1795. De notulen van deze fundatie zijn zeer uitvoerig, zeer nauwkeurig
en zeer keurig geredigeerd. De begrafenissen en al de voorbereidingen van die begrafe-
nissen van vorenbedoelde kwekelingen zijn zeer uitvoerig daarin beschreven. Nu was
één van die kwekelingen uitbesteed bij een baas in de omgeving van Rotterdam, bij
welke baas zijnde hij aldaar overleed. Nu krijgen we bij deze begrafenis in de notulen
een nauwkeurige beschrijving van de administratieve formaliteiten en van de betaling
van rechten, waaraan de Fundatie moest voldoen om het lijk rechtmatig vervoerd te
krijgen van de omgeving van Rotterdam naar Delft, waar de betreffende kwekeling
in de Oude Kerk begraven werd.

Met de kennisname van zo'n gang van zaken kan men zijn nut doen om er achter
te komen b.v., of er nog misschien andere zekere begraafadministratiestukken bij de
plaatselijke besturen en stadsbesturen van toenmaals gevonden zouden kunnen worden
om in bepaalde gevallen er genealogische gegevens uit te putten.

Betreffende dit fundatiearchief, door mij geordend, wil ik nog twee feiten melden.
Van 1803 tot 1812 heeft het vroegere — of wellicht nog in zekere zin hèt — hoofd-
gebouw van de Technische Hogeschool te Delft, Oude Delft Westzijde, zijnde in die
jaren het eigendom van de hierbedoelde fundatie, gefungeerd als het Fundatiehuis.
Bij de aankoop van dat huis in 1803 zijn aan de Heren Regenten van de Fundatie al
de bewijzen van eigendomsovergang van dit perceel door de verkoper overhandigd, die
lopen van ± 1450 tot 1803 toe. Deze zijn door mij in een aparte portefeuille verzameld.
In voormelde charters vindt men veel genealogisch materiaal betreffende klinkende
namen in het Delftse stedelijk patriciaat. Het betreffende perceel blijkt namelijk een
samenvoeging te zijn van delen van brouwersbedrijven en brouwerswoonhuizen van
voorheen.

Een aardig feit van historische aard is, dat in 1811 in dit perceel, toen het Fundatie-
huis, deze Delftse fundatie door de intense Franse druk gedwongen werd toe te laten,
dat Keizer Napoleon en zijn gemalin daarin op doorreis het noenmaal gebruikten.

Tot slot nog deze opmerking betreffende deze fundatie: Er zijn een aantal porte-
feuilles in dit fundatiearchief, die inhouden acten van cessie van effecten met bijlagen.
Deze portefeuilles lopen over de periode van 1756 tot het ogenblik in de Franse tijd,
waarop al deze effecten overgingen in de nationale grootboeken. Werden er effecten
gecedeerd, dan werden er ook uitvoerige extracten van testamenten overgelegd, blijkbaar
om te bewijzen, dat degene, die het effect verkocht, rechtmatig eigenaar was geweest.
Uit die bijlagen kan men zeer verrassende en uitvoerige genealogische gegevens betref-
fende het Nederlandse stedelijke patriciaat van die dagen te voorschijn halen.

Tot uiteindelijk slot moet ik nog vijf opmerkingen maken:
Ie Er zijn nog de zogenaamde acten van readmissie, die ook wel onder een andere naam
zullen voorkomen en van belangrijke genealogische betekenis kunnen zijn. Deze acten
van readmissie, deze akten van wedertoelating, speelden van zeker diep uit de tijd van
de Republiek der Verenigde Nederlanden tot ongeveer de tijd in de 19e eeuw, toen de
eerste Armenwet tot stand kwam, een belangrijke rol bij de verhuizing van personen en
gezinnen van de ene plaats naar de andere plaats.

Een stadsbestuur b.v. was alleen bereid een gezin van elders binnen zijn stad metter-
woon toe te laten, als het bestuur van de plaats van vertrek aan dat stadsbestuur deed
toekomen een schriftelijke verklaring, dat het bestuur van de plaats van vertrek bereid
was de betrokken persoon of het betrokken gezin bij armlastig worden binnen de grenzen
van zijn grondgebied weder toe te laten en aldaar te onderhouden.

Gegevens daaromtrent zijn b.v. nog te vinden in de Delftse stadsarchieven en bij mij
hier en daar in het archief van de Kamer van Charitate. De plaats van metterwoon-
vestiging had uiteraard zeer groot belang bij zo goed mogelijke bewaring van deze akten
van readmissie. Het ligt voor de hand, dat betreffende uitgesproken gegoede personen
en hun gezinnen geen akte van readmissie gevorderd werd. De akten van readmissie
zijn stukken, afgegeven door sociale instanties en ontvangen door sociale instanties.

Al deze sociale instanties werden in de Franse tijd, toen de consequente scheiding
van Staat en Kerk geproclameerd werd, van overheidswege doorgaans als kerkelijke
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instanties aangemerkt. Uit dien hoofde meen ik deze akten tot het terrein van de kerke-
lijke archieven te mogen rangschikken,
2e Direkt vanaf het begin der Hervorming zijn er in de zeven provincies der Unie van
Utrecht, van de Unie der Verenigde Nederlanden, in elke provincie geestelijke of kerke-
lijke kantoren ;eweest tot in de Franse tijd, die de vóórreformatorische geestelijke
goederen in de betrokken provincie beheerden. Dit zijn dan o.a. geweest klooster-,
proostdij- en commanderijgoederen enz. Tot die geestelijke of kerkelijke goederen zullen
ook behoord hebben o.a. parochiële fondsen van meer afgelegen plaatsen, die men nog
had kunnen achterhalen.

De Staten der provincies stelden ontvangers bij die kantoren aan om deze goederen
te beheren. De opbrengst dezer goederen werd bestemd tot onderhoud van de Hervormde
Kerk — die toen vóór de Franse tijd de Kerk van de ware, publieke religie was —
tot onderhoud van de predikanten, kosters, schoolmeesters, ook van academiën en
athenaea. Dit laatste onderhoud moet men natuurlijk zo zien, dat het zeker in vele
gevallen van uitgesproken aanvullende aard was.

Deze geestelijke kantoren vormen de achtergrond van de latere bij de Grondwet
vastgelegde rijkstractementen voor de predikanten. Zo heeft men ook gehad het Geeste-
lijk kantoor van Delft, waarover W. van Beuningen, predikant te Ameide en Tienhoven,
in 1870 een boek heeft uitgegeven. De archieven van deze geestelijke of kerkelijke
kantoren zal men moeten of kunnen aantreffen onder de archieven, die zich bevinden
in de archiefdepöts, in beheer bij de rijksarchivarissen in de provincies. Het is mogelijk,
dat deze laatste archieven iemand van genealogisch nut kunnen zijn.
3e Betreft het genealogisch onderzoek een Franse naam of een naam, die, al of niet
verbasterd, van Franse oorsprong kan zijn, dan doet men het beste zich te wenden
tot Bibliothèque Wallone ter attentie van de Heer H. Boeke te Leiden. Daar in Leiden
is een zeer uitvoerige verzameling van gegevens betreffende al de vroegere leden van de
Waalse Hervormde gemeenten in ons land. Dat is natuurlijk voor het afstammings-
onderzoek uiterst waardevol.
4e Van de parochiële fondsen vóór de Hervorming kan men ook nog vrij veel archief-
stukken vinden bij de huidige archiefinstanties van de Rooms Katholieke Kerk in Haar-
lem en van de Oud-Katholieke Kerk te Utrecht.

Het laat zich aanzien, dat in andere bisschopssteden der Rooms Katholieke Kerk in
ons land deze kerk ook archiefstukken betreffende vóórreformatorische kerkelijke
stichtingen of fondsen heeft weten te verzamelen.
5e Met dit gehele betoog heb ik nog niets gezegd over de algemene historische beteke-
nis van de archieven van de Hervormde gemeente te Delft. Ik wil wel alleen verklappen
— hoewel dit buiten het bestek van deze lezing valt — dat naar het oordeel van
Protestantse theologen in ons land de archieven van de Hervormde gemeente te Delft
tot de rijkste kerkelijke archieven van ons land behoren.

Dat Delft tussen 1572 en 1584 een hoogst belangrijk politiek centrum was in de
Noordelijke Nederlanden, heeft tot gevolg gehad, dat de archieven, die door mij beheerd
worden, van dat laatste de neerslag ondervinden. Hiermede ben ik gekomen aan het
einde van mijn lezing. Ik hoop, dat ik aan door u gekoesterde verwachtingen althans
enigermate heb voldaan.

MR. J. VELDMAN BOER.
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HOEVEEL PARELEN HEEFT EEN KROON?

Naar aanleiding van het artikel van A. N. J. van de Poll op blz. 80 en 81
van het maart-nummer van de lopende jaargang van Gens Nostra, zij het mij
vergund enige opmerkingen te maken.

Volgens opgave van de Hoge Raad van Adel zijn de Nederlandse rang-
kronen vastgesteld door Koning Willem I, blijkens missive van de Secretaris
van Staat d.d. 4 februari 1816 nr. 272. Hierbij ging een plaat „Officieele Ne-
derlandsche Rangkronen".

In Nederland wordt door de adel nooit een rangkroon gedragen. Rang-
kronen zijn officieel dus slechts bekend uit afbeeldingen en beschrijvingen,
waartussen volgens de heer van de Poll dan een discrepantie zou bestaan.
Ware men niet op de hoogte met het heraldieke spraakgebruik, dan kon men
overigens even goed stellen, dat niet alle afbeeldingen foutief zijn, maar de
beschrijving foutief is.

Engeland kent dit probleem niet. De adelskronen bestaan daar daadwerke-
lijk. Ze worden bij de kroning van de souverein door de adel gedragen. De
Earl Marshal gaf daarom in oktober 1901 nauwkeurig aan hoe ze vervaar-
digd moeten worden: „De rangkronen moeten van verguld-zilver zijn, de
mutsen van karmozijn fluweel, afgezoomd met hermelijn, met een gouden
kwastje op de top; en geen juwelen of edelstenen mogen gezet of gebruikt
worden in de kronen, noch nagemaakte parels in plaats van zilveren ballen."
Nemen we als voorbeeld de kroon van een viscount; "op de haarband 16
zilveren ballen".

De beschrijving van de viscounts-kroon, gebruikt op
wapens luidt: „De rangkronen van een viscount ver-
toont negen „parels" tegen elkaar direct op de haar-
band gezet." (fig. l)1). Elders 2) vinden we beschre-
ven: „een haarband bezet met 16 elkaar aanstotende
zilveren ballen, waarvan er 9 gezien worden op af-
beeldingen." Dit is begrijpelijk, daar de helft van de
parels bij een dwarse afbeelding schuil gaat achter de
muts. De laatste beschrijving laat geen mogelijkheid
tot twijfel en men tekent dus kennelijk een „halve"
kroon.

Ik ben het met de schrijver eens, dat het tekenen
zonder perspectief in horizontaal aanzicht in overeen-
stemming met de algemeen aanvaarde regels der heral-
diek is. In de tijd dat de heraldiek ontstond, kende
men de regels van het perspectief nog maar zeer ten
dele. Dat moderne beeldende kunstenaars deze regels
soms doelbewust verlaten, pleit m.i. alleen maar voor
de waarde van het heraldieke styleren. Reeds in

middeleeuwse wapenboeken vinden we kronen met vier fleurons en vier
parels afgebeeld, — ook zonder muts b.v. als helmkroon, — met twee halve
fleurons en één hele, afgewisseld met twee parels. De achterste helft van de

3Sfe;
fig-1

fig.2
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kroon dacht men overdekt door de voorste en men tekende dus eigenlijk
halve kronen. Dit geldt ook voor wapenafbeeldingen in bas-relief b.v. op
rouwkassen, waar men de kronen nooit verder dan als een halve cirkel naar
voren ziet springen. Is het nu zo verwonderlijk, dat niet alleen in Nederland,
maar overal op het continent zich het gebruik ontwikkelde om van de heral-
dieke afbeelding slechts het „zichtbare" dat is een halve kroon te beschrijven?
Ik zie niet in wat we dan moeten hervormen, de beschrijving? Waarom een
lang gevestigd gebruik veranderen, hoewel misschien de beschrijving van b.v.
een jonkherenkroon als hebbende 8 geparelde punten waarvan er in afbeelding
5 zichtbaar zijn, correcter is?

Fleurons en parels dienen verder op gelijke afstand van elkaar getekend
te worden. Zou men ook in de half afgebeelde kroon nog perspectief aan-
brengen, dan kan dat licht tot verwarring leiden, zoals een perspectieftekening
van de nu in Nederland gangbare gravenkroon met 16, waarvan 9 zichtbare,
parels laat zien (fig. 2). Wil men persé ruimte suggereren, dan kan men dit
doen door naar oud gebruik de kroon gebogen voor te stellen en er een spits
ovale onderkant aan te tekenen (fig. 3).

J. A. DE BOO

') Fox-Davies, A. C , Complete guide lo heraldry, London 1956, p. 365 en 368.
2) Boutell's Heraldry, revised by Scott-Gilles and Brooke-Little, revised edition London

1966, p. 186.

BOERDERIJENBOEK BEERTA, FINSTERWOLDE enz.
Ter herdenking van het 125-jarig bestaan, eind 1967, gaat de afd. Beerta

van de Gron. Mij. van Landbouw een gedenkboek uitgeven. Van de 225
boerderijen van Beerta, Finsterwolde, Nieuwe Schans, Oostwold en Win-
schoter Oostereinde zullen zo veel mogelijk gegevens verzameld worden over
de boerderijen en hunne bewoners thans en vroeger. De afdeling Winschoten
wil hier naar vermogen aan bijdragen. Mocht u over gegevens beschikken, zo
verzoeken wij u die toe te zenden aan de secretaris van de jubileumcommissie
O. C. Mellema, Beersterweg 8 te Winschoten of aan ondergetekende Th. P. E.
de Klerck, v. Kinsbergenlaan 44, Winschoten.

THOLEN, STAD EN EILAND
Onder redactie van Dr. P. J. Meertens, Mej. A. J. van Heiningen, M. P. de Bruin en

B. P. Carrière heeft de stichting Tholen 600 jaar Stad een historisch plaatwerk „Tholen,
Stad en Eiland" uitgegeven. Het werk (30 x 40 cm) omvat een twintigtal historische
prenten en kaarten, waarvan één in kleurendruk. Aan de reproducties gaat een drietal
historische beschouwingen vooraf van de hand van de drie eerst genoemde redactie-
leden. Prijs ƒ 27,50. Te bestellen bij de stichting Tholen 600 jaar Stad, p.a. Stadhuis,
Tholen.
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ALFABETISCHE LIJST VAN TE RIJNSBRUG
GEDOOPTE COLLEGIANTEN, 1726—1801

Een van de kleinere protestantse kerkgenootschappen in de tijd van de
Republiek was dat der Collegianten of Rijnsburger Collegianten.

De belangrijkste vergaderplaats was te Rijnsburg, maar er waren gemeenten
door het gehele land, vooral in de grote steden.

Lidmaatschapslijsten e.d. zijn niet bewaard gebleven, maar aan het einde
van het boek „De Rijnsburger Collegianten, Geschiedkundig onderzoek",
Haarlem 1895, deelt de auteur, J. C. van Slee, als bijlage een „Lijst van per-
sonen die na voorafgaande belijdenis van hun Christelijk geloof te Rijnsburg
gedoopt zijn tot leden der Algemene Christenheid" mee, naar een handschrift,
nr 189, in het archief van het weeshuis De Oranjeappel.

De lijst, door hem in chronologische volgorde meegedeeld, is niet compleet.
Er blijkt wel uit dat alleen in de zomermaanden de dompeldoop-plechtigheid,
waarvan enige afbeeldingen in het boek van Van Slee voorkomen, werd ge-
houden.

Daar dit een voor genealogen slecht toegankelijke bron betreft, leek het mij
gewenst de onderstaande lijst in een landelijk genealogisch blad mee te delen.

Voor verdere bijzonderheden over de Collegianten kan verwezen worden
naar genoemd werk van Van Slee en naar C. B. Hylkema, „Reformateurs,
Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen
onzer gouden eeuw", Ie stuk, Haarlem 1900, en verder naar de aldaar aan-
gehaalde literatuur.

Wanneer er achter de woonplaats een vraagteken staat, wil dit zeggen dat
deze woonplaats waarschijnlijk wel juist is, doch dat het niet met zekerheid
uit het Register valt op te maken.

Naam
Alfenaar, Grietje
Bakker, Trijntje
Bavink, Maria
Baving, Femmetje
Beets, Eva, huisvr. Corn. v. d. Bosch Czn
Bezoet, Jan
Blaaze, Harme
Blaauw, Gillis
Blaauw, Hendrik
Blom, Abraham
Blomzaat, Emerentia
Boevenius, Anna
Boevenius, Elizabet, huisvr. Willem Vetkoper
Boevenius, Maria, huisvr. Corn. de Wit
Boomkamp, Trijntje
v. d. Bosch, Pieter Jr
v. d. Bosch, Cornelis de Jonge
v. d. Bosch, Cornelis Czn
v. d. Bosch, Eva
Burger, Magdalena
Buys, Elisabeth
Buys, Grietje

Woonplaats
Vreeland
Amsterdam?
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam?
Enkhuizen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
zie Beets

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Doopdatum
8-6-1737

17-8-1782
28-8-1762
24-8-1771
26-8-1730
28-6-1761
20-5-1747
28-8-1745
17-5-1766
27-8-1746
20-8-1785
28-5-1735
28-5-1735
25-8-1736
25-8-1736
28-8-1745
27-8-1746

1-8-1751
12-5-1742
24-8-1743
27-8-1746
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Deken, Aagje

Dingmans, Joanna
Dingmans, Jacoba
Dingemans, Sara
Dingemans, Aletta
Van Dokkum, Ida, huisvr. Benedictus Pauli
Van Dokkum, Menso
Van Dokkum, Blisabeth
Douwes, Tiets, huisvr. Tjerk Kornelisz.
Dijkhuyzen, Bauke Willemsdr
Fontein, Aaltje
Forest, Maria
Freerks, Murk
Van Geuns, Debora
De Graaf, Lucretia
De Graaf, Magdalena
De Haan, Assuerus
Hanneman, Johanna Willemina, geb te Heerdekke

a.d. Roer
Hartman, lbo
Hartman, Geertje
Hartman, Hermanus
Hazevoet, Catharina
Van Hees, Aagje
Van Hees, Grietje
Hovens, Daniël Hendriksz.
Huisman, Adriaan

Jansdr, Grietje

De Jong, Engeltje
Kats, Cornelis
Kempen, Jannetje
Kipper, Dirk
v. d. Kluis, Jacob Pietersz.
Koekebakker, Hendrik, met huisvr.
Koekebakker, Margaretha
KoekebakJcer, Hendrik
De Koker, Alida
De Koker.Pieter
De Koker,Yda
De Koker, Johanna
De Koker, Dr Jan
Kool, Pieter
Kool, Trijntje
Kool, Jacob Aggesz.
Kool, Anna
Kool, Maartje
Kool, Jan Jacobs, neef van A. R. Kool
Kool, Neeltje en Dirk, kinderen van A. R. Kool
Kool, Jacob Junior, neef van A. R. Kool
Cornelisz. Jetze
Kornelisz. Tjerk
Korp, Hendrik
Korp, Klaas
Kreemer, Sara
Kruid, Gerbrand
Van Laaschet, Johannes
Langerhuyzen, Titia
De Lanoy Roos, Louis
Martens, Sijbrand
Van Mauriic, Willem
Middendorp, Anna Catharina

Amsterdam (Colle-
gianten weeshuis)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Oudeboorn (Fr.)
Amsterdam
Menaldum
Rotterdam
Oudeboorn (Fr.)
Groningen
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem

Rotterdam
Kampen
Kampen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam, nu

Tergoes (Z)
Amsterdam (Colle-

gianten weeshuis)
Krommenij
zie Van Wezel
Amsterdam
Wormerveer
loeiden

Westzanen
Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
zie Peereboom
Beverwijk
Beverwijk
Wormerveer
Beverwijk
Beverwijk
Amsterdam
Beverwijk
Amsterdam
Amsterdam
zie Douwes
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Knollendam
Crevelt
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

23-8-1760
27-5-1730
28-5-1735
19-5-1736
19-5-1736
23-8-1727
26-8-1752
26-8-1752
24-8-1726
16-8-1777
20-9-1781
23-8-1732
24-8-1726
20-9-1781
23-8-1766
26-8-1769
24-8-1726

19-8-1780
8-6-1737

24-5-1738
4-6-1745
1-6-1743

25-8-1770
27-8-1774
9-6-1753

12-5-1731

24-8-1759
17-5-1766

22-8-1784
23-5-1744
24-5-1738
8-6-1737
1-6-1754

27-8-1757
27-5-1757
24-5-1760
10-7-1762
10-7-1762

29-5-1762
29-5-1762

2-6-1770
2-6-1770

21-5-1774
19-8-1780
19-8-1780
19-8-1780
28-8-1751

24-8-1743
20-5-1747
20-8-1781
23-8-1727
2-6-1775

17-8-1776
27-8-1745
21-5-1763
26-8-1730
17-5-1766
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Molkenboer, Ida Johanna
Nijdam, Sijsk Gosse's
Van Nijmegen, Salomon
Van Nijmegen, G.
Van Nijmegen, Gerard
Van Nijmegen, Dionijs
Oillaarts, Izaak
Pauli, Benedictus
Peereboom, Abigaël, huisvr. Jacob Zoutman
Peereboom, Alida, huisvr. Dr Jan de Koker
Peterson, Jacobus
Du Plouis, Gerrit
Van Putten, Cornelis de Jonge
Van Putten, Rutgert
Van Putten, Cornelis
Van Putten, Rutgert Jr
Van Ravesteyn, Martha
Van Rees, Jan Wijnand
Rekker, Hielke Ymes
De Rink, Jurriaan Liewes
Roos, Albert Jans
Van Rossen, Pieter, Mr. Chirurgijn
Ruyter, Cornelis
Van Rijssen, Jan
Santman, Sara
Zeeper, Pier
Zoutman, Jacob
Stuurman, Aafje
Stuurman, Trijntje
Zuring, Margaretha
Sijbouts, Syds en huisvrouw
Zijltocht, Jacomijntje
Zijltocht, Janneke
Teunisz. Jurriaan
Titusz., Pieter
Valk, Geertruida, huisvr. Adr. Vijgh
Veen, Giertje
Veenstra, Jansje
Vetkoper, Elisabeth
Vetkoper, Willem
Visser, Cornelis
Vos, Anna
Van Vrede, Hendrik
Vijgh, Suzanna Catharina, huisvr. G. van Nijmegen
Vijgh, Pieter Jacques zn
Vijgh, Adrianus
Waagmeester, Jacob
De Wadder, Ide
Wagenaar, Jan
Van Wezel, Johanna, huisvr. C. Kats
De Wit, Cornelis
Woubeek, Elsje
Writs, Anna

Maarssen
—
Rotterdam
zie Vijgh
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
zie Van Dokkum
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem?
Haarlem

Leyden
Amsterdam
Haarlem
Hoorn
Amsterdam
Haarlem
De Koog
Zaandam
Amsterdam
Amsterdam
Leeuwarden
zie Peereboom
Hoorn
Amsterdam
Amsterdam
—
Amsterdam?
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam?
Amsterdam
zie Boevenius
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
—
Rotterdam
zie Valk
Marken-Binnen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
zie Boevenius
Amsterdam
Amsterdam

19-9-1801
18-5-1782
28-6-1761

28-6-1761
19-9-1801
26-8-1730

15-5-1728
15-5-1728
12-6-1734
26-8-1730
29-5-1751
29-5-1751
13-7-1777
22-8-1784
7-6-1783
9-6-1789

29-5-1751
27-8-1746

1-6-1743
25-2-1742
27-8-1746
26-8-1730
28-5-1752
20-9-1781

26-8-1747
25-8-1769
28-8-1773
20-9-1781
16-8-1777
17-8-1782
5-6-1745

28-5-1757
31-5-1727

1-6-1743
28-8-1773
9-5-1761

31-5-1727
15-5-1728
5-6-1745

15-8-1761
2-6-1775

25-8-1754
19-5-1736
26-8-1730
28-8-1751

25-8-1764
27-8-1735

A. G. VAN DER STEUR
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BOEKBESPREKING
W. Jappe Alberts, De Middeleeuwse stad. Bussum, C. A. J. van Dishoeck,

1965. 116 blz. 8.

Toen ik enkele maanden geleden dit werkje voor het eerst ter hand nam, was mijn
indruk zeer positief: evenals de andere deeltjes van deze reeks aantrekkelijk van uiter-
lijk, goed van formaat, handelend over een belangwekkend, afgerond onderwerp en
van een auteur van naam. Toen ik het dezer dagen met het oog op deze recensie las,
verandere dit aanvankelijk zo gunstige oordeel nu wel niet in het tegendeel, maar er
kwamen toch enkele vragen en bedenkingen bij mij op, die mijn oordeel meer genuan-
ceerd maakten.

In de eerste plaats de titel. Reeds wees ik erop, dat de deeltjes van deze reeks nog
wel eens titels willen dragen, die door de inhoud niet gedekt worden. Zo ook hier:
Venetië, Neurenberg of Lübeck zal men hier niet behandeld vinden, zelfs niet Brugge,
Gent of Teperen. Bedoeld is dus: de Middeleeuwse Noordnederlandse stad. Dit wordt
trouwens in de Inleiding wel duidelijk. In theorie is hiermee de zaak rond, maar in
de praktijk niet. Want de lezer die nu verwacht vooral Dordrecht, Haarlem of Leiden
voorgeschoteld te krijgen, komt bedrogen uit. De auteur heeft namelijk zijn adstructie-
materiaal dermate overwegend uit de Uselstreek gehaald, dat bij de minder geschoolde
lezer het denkbeeld dreigt post te vatten, dat Arnhem, Zutfen en Deventer als stad
belangrijker (of althans typerender) waren dan de genoemde Hollandse steden. Indien
men, al lezende, voor die waan maar waakt, dan kan men volop genieten van het
algemeen exposé en van de vaak alleraardigste details die schr. ons weet te geven.

De stof heeft hij in drie grote hoofdstukken ingedeeld: Het bestuur, Het economisch
leven en Het dagelijks leven. Gezien het korte bestek (116 kleine tekst-bladzijden,
waarvan dan nog een deel in beslag wordt genomen door illustraties en een ander deel
door de juist zo attractieve citaten) was het onvermijdelijk, dat hier of daar wel eens iets
niet, of niet voldoende, aan de orde komt. Zo heeft het mij verbaasd, dat we in het
tweede hoofdstuk (Het economisch leven) al direct in de ambachtsgilden zitten, terwijl
daar nergens van de toch oudere koopmansgilden gesproken wordt. Verbaasd, omdat
dit terecht in Welvaart in Wording, een jaar eerder van de hand van deze zelfde auteur
en van dr. Jansen verschenen, duidelijk gesteld wordt (pag. 90 e.v. ald.). Maar ook
hier kan sprake geweest zijn van een keuze. Het onderwerp „de stad in de Middel-
eeuwen" is nu eenmaal oeverloos en dan is het onvermijdelijk dat bepaalde, zelfs
belangrijke kwesties, niet ter sprake komen.

Ik wil daarom de tekst, zoals die nu voor ons ligt, als gegeven accepteren en mij
hierna beperken tot enkele details. In de eerste plaats de woordverklaring. Juist met
het oog op minder deskundige lezers worden latijnse en middelnederlandse termen in
een afzonderlijk glossarium verklaard. Een uitstekend idee, maar hierbij is toch wel
het een en ander tussen stoel en tafel gevallen. Dat „simul" (pag. 62) werd verklaard,
is voor niet-latinisten plezierig, maar waarom dan niet óók het daaraan voorafgaande
„videlicet"? Het is niet onredelijk van een lezer van een al-met-al populair boekje te
verlangen, dat hij desnoods eens in zijn woordenboek kijkt, maar bij „meuwe" (pag. 62),
„postulaetsgulden" (pag. 81) en „swarte" helpen ons Koenen-Endepols en de grote
Van Dale niet meer. Of worden de kopers van dit boekje soms geacht in het bezit te
zijn van het Middelnederlands handwoordenboek? Maar wat een „blaeuwe gulden"
(pag. 81) was, zullen zij zelfs daarin niet vinden. Op pag. 55 is schr. tot her-spelling van
middeleeuwse benamingen van gilden overgegaan. Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Het daar klakkeloos gespelde „ooftmengers" is met het Middelnederlandse handwoor-
denboek nog wel te begrijpen, maar wat moeten we met „kortespoelen" beginnen?
Schr. ontleent die benaming aan een publicatie van de Maastrichtse raad uit 1382;
bronaanduiding ontbreekt (zoals helaas wel meer in dit boekje). Bij Jozef de Ras,
Historische aantekeningen over de ambachtsgilden van Maastricht (Leuven 1907) dat
toevallig bij me in de kast staat, vind ik verscheidene malen „cordspuelen" gespeld.
Maar met het mnl. handwoordenboek kom ik daar nog niet uit. Misschien dat het
(grote) Middelnederlandsch Woordenboek hier uitkomst biedt, maar eerlijk gezegd vind
ik, dat in een populair-wetenschappelijk werk de auteur dergelijke puzzels behoort op
te lossen.

Een enkel woord ten slotte over de illustratie. Deze gaat voor een groot deel kenne-
lijk terug op het materiaal van de tentoonstelling „Stedenspiegel" in het Haags Ge-
meentemuseum in 1964. Waarom dat niet ergens even aangegeven? Om technische
redenen moest het aantal fotopagina's blijkbaar tot zestien beperkt blijven, zodat som-
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ruige andere illustraties in de tekst geplaatste na-tekeningen van foto's dienden te zijn.
De tekenaar Pieter Pouwels heeft zich van dit ondankbare werk voortreffelijk ge-
kweten, maar hij zal het me wel niet kwalijk nemen dat ik ten aanzien van zijn teke-
ningen op pag. 19, 56 en 95 de afbeeldingen 22, 39 en 41 van de catalogus van
genoemde tentoonstelling prefereer. De foto's zijn met zorg gekozen (al is foto 8 voor
ingewijden een lachertje), maar waartoe het kaartje op pag. 102 dient is me niet recht
duidelijk. Het bevat niet alle plaatsen die tot op een bepaalde datum stadsrecht hebben
gekregen (zelfs Geertruidenberg en Schiedam ontbreken), evenmin uitsluitend die welke
in de tekst ter sprake komen en stadsrechtfiliatie spreekt er ook al niet uit. Zou het bij
een eventuele herdruk niet mogelijk zijn dit tamelijk nutteloze kaartje te vervangen
door een in de geest van dat op blz. 78 van Westermanns Atlas zur Weltgeschichte?

Kortom: een aardig boekje, maar een 'beetje rommelig.

H. H. W. VAN EIJK

VRAGENRUBRIEK

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

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

143. a) GROOFF.
Jacob Grooff, gedoopt in „de Zaaier" te Amsterdam op 3 augustus 1800, als
zoon van de echtelieden Jacob Janse Grooff en Maartje Pieters van der Molen,
beiden wonende te Den Helder. Jacob Grooff junior was bisschop van Canea
en overleed op 29 april 1852 te Paramaribo. Mgr. Grooff had nog een broer
nl. Joannes Grooff, gedoopt te Den Helder op 24 mei 1793; wat is er van deze
broer geworden?
Zijn er nog gegevens omtrent de voorouders van deze bisschop?

b) GROOF (GROOF, GROEF, GROEV, GROOV).
Welke genealoog is bij onderzoekingen deze naam tegen gekomen en is bereid
gegevens te verstrekken?

c) OBBENS (van WIJCK).
In 1635 trouwt te Tilburg Jan Dirck Obbens (van Wijck) met Elisabeth
Henrick Jan Daemen. Wie waren zijn ouders en vanwaar kwamen zij?
Is er buiten dit nog iemand, die bij genealogische naspeuringen de Obbens
is tegengekomen? De naam is zoals bekend een afleiding van de Friese of
Groningse mansvoornaam Obbe, doch merkwaardigerwijs is er geen aanwijzing,
dat voorouders uit die streken komen.

L. P. OBBENS, Niasstraat 21, Den Helder (NH).

144. AARSSEN.
a) Op 14 mei 1729 zijn te Ossenisse gehuwd: Cornelis Aertssens en Apollonia van

Beveren. Kan iemand mij helpen aan meer gegevens over dit echtpaar en hun resp.
ouders en voorouders?

b) Kontakt gezocht met dragers van de naam: Aarssen ((van) Aertssen(s)) of met hen
die mij aan gegevens over dit geslacht kunnen helpen.

P. J. AARSSEN, Margrietstraat 28, Kloosterzande (Z.-Vl.).

145. a. KIRCHNER-VAN DER BEEKEN
Uit het huwelijk van Christoffel Kirchner op Texel en Petronella van der Beeken,

geb., huw. en overl. onbekend, werd in het jaar 1804 (datum onbekend) op Texel
geboren: Petronella, die op 16 november 1837 te Nijmegen is overleden. Zij was toen
wed. van Henricus van den Berg, geb. te Doesburg 3-6-1805, getr. Nijmegen 28-2-1828
en ald. overl. 19-2-1836 (gepensioneerd soldaat, waarschijnlijk van het z.g. Texelse
Regiment dat na 1843 in Gorinchem werd ontbonden).
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Wie kan mij inlichten over de herkomst van Christoffel Kirchner en Petronella van
der Beeken, die in 1828 nog in Nijmegen woonden?

b. DE BRUIJN-KLEYN (OF KLEY)
Wie zijn de ouders van Jan de Bruijn, op 18-2-1770 te Hillegersberg gehuwd met

Neeltje Kleyn (of Kleij), geb. te Hillegersberg 1-4-1742, die op 12-9-1779 in de N.H.
Kerk te Hillegersberg hun zoon Leendert lieten dopen? Is de geboortedatum van deze
Jan de Bruijn, n.l. 26-6-1746 te Hillegersberg, juist?

c. DE BRUIJN-LYSBETH WILLEMSD.
Op 16-1-1689 werd te Hillegersberg geboren Willem Jansz de Bruijn, die 12-11-1719

huwde met Lenntje Willemsd., uit Berkel. De ouders van Willem Jansz, Jan Arysz de
Bruijn, overleden Hillegersberg 5-11-1706 en Lysbeth Willemsd. van Aarsbergen aan
de Rotte, overl. Hillegersberg 19-10-1713, waren van elders afkomstig. Na 1689 werd
hun nog een zoon geboren, Leendert, op 4-11-1696 (waarschijnlijk een nakomer).

Jan Arysz, niet in Hillegersberg geboren, deed op 5-11-1706 aangifte van het over-
lijden van zijn vader Dirck Arijsz en hetzelfde op 19-11-1713 ten aanzien van zijn
schoonzuster Lijsbeth Willemsd. Vanwaar en wanneer kwam het echtpaar Jan Arysz
de Bruijn-Lysbeth Willemsd. naar Hillegersberg en waar trouwden zij?

C. A. DE BRUIJN, M. H. Tromplaan 218, Oegstgeest.

146. OUWERKERK.
Gevraagd wordt de geboortedatum (en -plaats?) van Clementia (ook genoemd Mensje)

Ouwerkerk.
De navolgende feiten zijn mij bekend:

1. In de overlijdensakte van Clementia Ouwerkerk (Voorburg, 31 mei 1838) staat
vermeld, dat zij aldaar overleed op 29 mei 1838, de leeftijd bereikte van 62 jaar en
geboren is te Wateringen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat zij werd geboren
ca. 1776.
Het oudste doopboek van de Rooms Katholieke gemeente te Wateringen bewaard
in het R.A. begint eerst in 1792.

2. Haar echtgenoot Simon Paddenburg stierf te Voorburg op 11 januari 1827, was
toen 52 jaar en werd geboren te Warmond.

3. Simon Paddenburg was bij zijn huwelijk weduwnaar van Niesje van Velzen, geboren
geboren en wonende te Noordwijk-binnen.

4. Clementia was een dochter van Arie Ariens Ouwerkerk en van Maria Franckd.
van der Valk. Het huwelijk van haar ouders werd gesloten te Pijnakker 29 augustus
1755, beiden zijn gestorven te Wateringen resp. 17 december 1804 en 17 mei 1792.

5. Ook in de ondertrouw-akte staat vermeld, dat Clementia Ouwerkerk is geboren te
Wateringen.

6. Clementia Ouwerkerk en Simon Paddenburg huwden voor de pastoor te Voorburg
op 11 oktober 1807.

J. L. M. PLOUVIER, Petrus Dondersstraat 72, Eindhoven.

147. STERCK.
Op 24 juni 1754 huwt te Maastricht (N.H. Gemeente Sint Jan; in margine staat:

getrouwd bij de Zwitserse gemeente): Carel Sterck, soldaat in het regiment Zwitsers
van Col. Sturler, geboren te Halle aan de Saaie in Saksen, met Maria Agnes Heinrichs
(waarschijnlijk Maria Agnes Eijck-Eijk), geboortig van Maastricht. Hun zoon: Frederik
Willem Ster(c) werd te Maastricht Luthers gedoopt op 7 juni 1758 en huwt Grave
7 nov. 1784 Catharina Anna Kempkens-Kempis-Kempkes, ged. RK Gennep 23 juli
1759. Blijkens het protocol van de NH Gemeente te Grave zijn zij in ondertrouw aldaar
op 14 augustus 1784, waarin vermeld: „thans beiden van de R. Religie". Uit het huw.
Ster(c)k-Kempkens werden te Grave meerdere kinderen RK gedoopt. Blijkens schr. van
de Archivaris-Bibliothecaris van Maastricht zijn in Maastricht geen akten aangetroffen
betreffende meerdere kinderen uit het huw. Sterck-Heinrichs-Hendriks. Ook het huw.
van dit echtpaar komt niet voor in het trouwregister van de Zwitserse gemeente aldaar.
Wel werd in de NH kerk te Maastricht op 14 febr. 1761 begraven „een kint van Carel
Stark".

De kinderen uit het huw. Ster(c)k-Kempkens te Grave gedoopt zijn o.m.:
1) Wilhelmus Martinus, rk ged. Grave 20 aug. 1793, peter Martinus Christophorus

Sterck.
2) Jacobus Martinus, rk ged. Grave 1 jan. 1786, peter M. C. Sterck.
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3) Johannes Antonius. rk ged. Grave 18 dec. 1789. meter Elizabeth Sterck.
4) Johannes, rk ged. Grave 27 dec. 1795, meter Elizabeth Sterck.
5) Adrianus Christophorus Stanislaus Sterk, rk ged. Grave 7 mei 1800, meter Maria

Agnes Eijk; mogelijk de grootmoeder van vaderszijde de vorengenoemde Maria
Agnes Hendriks, die in Grave ook voorkomt als Agnies Hendrik wed. Sterk. Is ook
zij rk geworden?

Nog rijzen de volgende vragen:
a) wie kent het voorgeslacht van Carel Sterck, die in Maastricht Agnes Hendriks

trouwde?
b) Hun voornoemde zn Frederik Willem werd bij zijn huw. rk. Hoe is dan te ver-

klaren, dat bij de rk doop van zijn kinderen als peter/ meter naamgenoten optreden?
Hoe staan deze in familierelatie tot de vader van de dopelingen?

A. J. M. STERCK, Postbus 1, Wehl (Gld).

ANTWOORD

132. LOUS
De naam Lous komt voor in de „Gen. en Her. Gedenkwaardigheden in en uit de

Kerken der Provincie Noord-Holland", deel 5, blz. 324. Hier staat:
Op het kerkhof te Wormer bevond zich een steen met het opschrift: „Noch leit hier

begraven Pieter Jorisz. de Roo sterf den 26 Mei 1667 en sijn huysvrou Trijn Jans Lous
sterf den 4 Mei 1671.

Verder vond ik in het Doopboek der Ger. Gemeente Wormer, 1623—1792, (R.A.
Haarlem, No. 725a) het volgende:

5 Mrt. 1625 — 't kint van Pieter Jorisz., genaemt Joris, de moeder Trijn Jan Lous.
10 Jan. 1627 — 't kint van Pieter Jorisz., genaemt Joris, de moeder Trijn Jansdr.
13 Aug. 1628 — 't kint van Pieter Jorisz., genaemt Neel, de moeder Trijn Jans Lous.
20 Apr. 1640 — Anne, de vader Pieter Jorisz., de moeder Trijn Jans.
15 Oct. 1642 — Claes, de vader Pieter Jorisz., de moeder Trijn Jans.
13 Aug. 1645 — Griet, de vader Pieter Jorissen de Roo, de moeder Trijn Jansdr.
23 Juni 1647 — Grietje, de vader Pieter Jorisz. de Roo, de moeder Trijn Jans Lous.
27 Juli 1650 — Lourens, de vader Pieter Jorissen de Roo, de moeder Trijn Jansdr.

A. A. ELOUT, Marnixstraat 36, Alkmaar.

Wie kan dit wapen
identificeren?
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Bovenaan ziet men een persoon die op zijn schouder een teken van een broederschap
draagt. Op de schotel leest men de namen: Cornelis Schippers, judick Bartolomeussen.
Gaarne alle inlichtingen over deze twee personen.

HENRI D'HULST, Berlaarsestraat 22, Lier (België).
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