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BIJDRAGE TOT EEN GENEALOGIE VAN HET
GESLACHT SACHTLEVEN TE DOETINCHEM

Bij een genealogisch onderzoek, door mij ingesteld op het Rijksarchief te
Arnhem, bleek mij, dat er in de loop der eeuwen tientallen Sachtlevens in
Doetinchem hebben geleefd, die allen, behoudens enkele uitzonderingen, in
een drietal min of meer uitgebreide familietakken zijn onder te brengen.
Alhoewel een familieverband tussen deze drie takken m.i. zeer waarschijnlijk
is, heb ik daarvan tot dusverre het bewijs nog niet kunnen leveren.

De thans nog in leven zijnde en in Doetinchem wonende leden van deze
familie stammen af van Jan Sachtleven, Koopman te Doetinchem, die aldaar
werd geboren op 12 maart 1856 en op 23 september 1918 eveneens te Doe-
tinchem overleed. Hij trouwde 21 juli 1887 te Doetinchem met Lina Berkelaar,

Jan Sachtleven, gehuwd met Lina
Berkelaar.

Lina Berkelaar.
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geboren 4 april 1862 te Ambt Doetinchem. Zij overleed 23 februari 1919 te
Doetinchem en zij was een dochter van Barend Berkelaar, Landbouwer te
Ambt Doetinchem en van Aalt jen Weenink.

Deze Jan Sachtleven was een zoon van Gerrit Hendrik Sachtleven, Koper-
en Blikslager te Doetinchem. Hij werd geboren 27 april 1815 te Doetinchem
en overleed aldaar 20 december 1867. Hij trouwde 8 juni 1855 te Doetinchem
met Johanna Gerharda van Hengel, geboren 22 maart 1824 te Doetinchem
en aldaar overleden op 31 oktober 1905. Haar ouders waren Christiaan van
Hengel, Grutter te Doetinchem en Koster van de Hervormde Gemeente aldaar
en van Johanna Wilhelmina Coops.

Johanna Gerharda van
Hengel.

Alberdina Osewolts.

Johanna Gerharda van Hengel was de oprichtster van de thans nog in
Doetinchem onder de naam Sachtleven bestaande groothandel in levens-
middelen.

Gerrit Hendrik Sachtleven en zijn ongehuwde zuster Gerharda Hendrika
Sachtleven, geboren 25 juni, gedoopt 11 juli 1810 te Doetinchem en aldaar
overleden op 3 november 1868 waren de enige kinderen van Jan Gerritsz
Sachtleven en van Alberdina Osewolts. Zij Alberdina testeert 9 februari 1864
en zij benoemt daarbij tot haar erfgenamen haar enige kinderen Gerrit
Hendrik en Gerharda Hendrika. Zij overleeft ze echter beiden, want uit de
registers van de burgerlijke stand te Doetinchem blijkt, dat zij op 22 februari
1869 's morgens 10 uur in de Waterstraat nr. 135 overlijdt. Zij is dan 90 jaar
oud en weduwe van Jan Sachtleven. Haar ouders waren Hendrik Osewolts en
Margaretha Nieuwenhuis.

Jan Gerritsz Sachtleven overleed als Koper- en Blikslager op 3 januari
1844 te Doetinchem, eveneens 's morgens om 10 uur in de Waterstraat nr. 135.
Hij was toen ruim 74 jaar oud, want hij werd gedoopt op 3 september 1769
te Doetinchem als zoon van Gerrit Sachtleven en van Johanna Gielink.
Alberdina Osewolts werd gedoopt 3 juni 1778 te Doetinchem. Zij trouwden
op 4 juni 1806 te Doetinchem. Het trouwboek van de Hervormde Gemeente
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aldaar (DTB 512) vermeldt daaromtrent: „Jan Sachtleven G. Z. j.m. oud
35 j . geboren en woonachtig alhier, de vader dood, de moeder daarbij tegen-
woordig en Alberdina Ozewolds j.d. oud 25 j . , geboren en woonachtig alhier,
de moeder daarbij tegenwoordig, de vader dood. Geen te na bloedverwanten
— geboden 18/25 May, 4 Juny 1806 — solemnisatie en is zulks op den
4 Juny geschied door de Gereformeerde Predikant A. Lambrechts."

Het merkwaardige van het geval is, dat op hetzelfde moment door dezelfde
predikant het huwelijk werd gesloten van eveneens een Jan Sagleven (nu
met een g geschreven) en een Hendrika Ozewold. Deze Jan, zoon van Gerrit
Willem Sagleven en behorende tot één der drie takken, waarover ik reeds
schreef, was ongetwijfeld een ver familielid van Jan Gerritsz. Hendrika was
een zuster van Alberdina.

De acte van huwelijksvoorwaarden van Jan Gerritsz Sachtleven en Alber-
dina Osewolts is in het bezit van de familie Sachtleven te Doetinchem en is
gedateerd 16 mei 1806. Van Jan Gerritsz is bekend, dat hij in 1827 onder de
vloer van zijn huis aan de Waterpoort een reeks oude munten uit de 16e eeuw
vond. Het schijnt echter, dat hiervan niets in de familie is bewaard gebleven.

Jan Gerritsz Sachtleven was kennelijk een levenslustig man, want als ik
mij niet vergis, was hij het, die zo omstreeks 1840 in gezelschap van zijn
vrienden en buren, de kantonrechter Coeverden en de heer Nijhuis nog al
eens op bezoek ging bij Admiraal Ver Huell op de Kemmenade, om onder
het genot van wijn, cognac, oude klare en sigaren een spelletje kaart te leggen.
Het heet, dat de heren vaak met een behoorlijke winst op zak met de koets
naar huis moesten worden gebracht.

Jan Gerritsz had een hele reeks broers en zusters, waaronder Martinus
Sachtleven, Rentmeester der Stad Doetinchem en lid van de Stedelijke Raad.
Hij was gehuwd met Carolina Nieuwenhuis en zij hadden o.a. een zoon
Gerrit Jan Sachtleven, ongehuwd, Lid van de Stedelijke Raad van Doetinchem
en Ouderling van de Hervormde Kerk. Deze laatste vermaakte bij zijn over-
lijden in 1857 het vruchtgebruik van circa 4 bunder weidegrond in het Bergse
hoek aan de kinderen van Jan Gerritsz Sachtleven. Ook had Martinus nog
een zoon Carel Sachtleven, Rentmeester van het Gasthuis te Doetinchem en
ongehuwd.

Een andere broer van Jan Gerritsz was Reint Sachtleven, Koper- en Blik-
slager te Doetinchem en gehuwd met Geertruid Colenbrander en daarna
met Wilhelmina Honders. Uit het eerste huwelijk werd geboren een zoon
genaamd Gerrit Hendrik Sachtleven, eveneens Koper- en Blikslager te Doe-
tinchem en gehuwd met Willemina Evekink. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Hij was dus niet alleen een naamgenoot van doch oefende ook hetzelfde
beroep uit als zijn neef Gerrit Hendrik Sachtleven zoeven vermeld en die
gehuwd was met Johanna Gerharda van Hengel.

Deze broers en zusters, dus Jan Gerritsz, Reint Gerritsz, Martinus Gerritsz
enz. worden tezamen genoemd in een notariële acte van boedelscheiding ge-
dateerd 6 juni 1812 en nog in het bezit van de familie Sachtleven te Doetin-
chem. Het gaat daarbij dan over de boedel van hun ouders Gerrit Sachtleven
en Johanna Gielink. Tot zover is alles nog vrij goed te volgen in de doop-
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en trouwboeken van de Hervormde Kerk te Doetinchem, want na het huwe-
lijk op 11 november 1753 in het trouwboek (DTB 507b) vermeld als: „Gerrit
Sagtleven j.m. ende Janna Gielink, j.d. beide alhier" komen in het doopboek
(DTB 507a) een reeks van kinderen voor, waarbij de namen Sachtleven en
Gielink nogal verschillend worden geschreven. De doopinschrijvingen luiden
als volgt:

1754 Garret Sagtleven en Johanna Gielink ehel. een zoon laten dopen den
27 febr. Reint.

1755 Gerrit Sagtleven ende Johanna Gielink Egtel. een dogter laten dopen
den 5 Octob. Johanna Maria.

1757 Garrit Sagtleven en Johanna Gilink Egtel. een zoon den 14 Jan. met
naam Martinus.

9 May 1759 Gerrit Sachtleven en Johanna Gijlink Egtl. een zoon Reint.
15 July 1761 Gerrit Sachtleven en Johanna Gilink een dogter Johanna

Christina.
24 July 1763 Gerrit Sachtleven en Johanna Gielink een dogter Martina.
12 Oct. 1766 Gerrit Sachtleven en Johanna Gielink Echt. een dogter

Martina.
3 Sept. 1769 Gerrit Sachtleven en Johanna Giflink een zoon Jan.
10 Nov. 1771 Gerrit Sachtleven en Johanna Gilink een zoon Thomas.
We mogen, gezien de gelijkluidendheid van enkele voornamen aannemen,

dat tenminste het eerste en het zesde kind zeer jong zijn overleden.
In het Streekmuseum „De Kelder" te Doetinchem bevindt zich nog het

„Pompboek van de pomp in de Hamburgerstraat tusschen het huis van de
Wed. Evekink en Jan Rademaker, opgericht 23 Juni 1758". Hierin komt
Garrit Sagleven (Zagleven) op 23 juni 1766 en op 23 juni 1778 voor als
pompmeester. Op 23 juni 1798: „tot pompmeesters zijn aangesteld" o.a. „de
weduwe Zagleven" en op 23 juni 1803: „tot pompmeesters benoemd" o.a.
„de wedu Gr. Sachtleven". In de onkostenstaten o.a.: „23 Juni 1790 G. Zag-
leven" en op „25 Juni 1811 de Erven der wed. Sagtleven.

Uit de zoeven genoemde boedelscheiding van 6 juni 1812 blijkt, dat
Johanna Gielink in 1811 is overleden. Uit de gegevens uit het pompboek
blijkt, dat zij is overleden vóór 25 juni van dat jaar. Uit het pompboek blijkt
tevens, dat Gerrit Sachtleven is overleden tussen 23 juni 1790 en 23 juni 1798.
Door het ontbreken van begraafboeken van Doetinchem op het Rijksarchief
te Arnhem kunnen deze data niet nader worden bepaald.

Wat betreft Johanna (of Janna) Gielink het volgende: in het doopboek
der Hervormde Kerk (DTB 507a) komt de volgende doopinschrijving voor:
21 Februari 1731 — Jan Gielink ende Maria Semmelink een dogter genaamt
Janna —. Dit zou dus onze Janna Gielink kunnen zijn. Gerrit Sachtleven en
Johanna Gielink hadden inderdaad een zoon Jan en een dochter Johanna
Maria (in dit geval dus mogelijk genoemd naar de moeder en naar de groot-
moeder Maria Semmelink).

Gerrit Sachtleven en Johanna Gielink hadden wel enig bezit, o.a. „acht
Koeweijdens op de Weide het Homburgerbroek gelegen onder de Maire van
Hummelo" en „een stuk bouwland in het Ronde Veld onder de Maire van
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Doetinchem" (acte van boedelscheiding dd. 6 juni 1812), doch bij al mijn
naspeuringen op het Rijksarchief in Arnhem heb ik de aankoop van deze
stukken land niet kunnen vinden. Afgezien van de mogelijkheid, dat zij het
zelf kochten, kan het dus ook nog zijn, dat hun ouders of grootouders het
kochten, doch niets van dit alles blijkt uit de diverse registers, die ik in
verband daarmede heb doorgenomen. Op deze wijze heb ik dus geen bewijzen
kunnen vinden voor verdere familiebanden met Sachtlevens of Gielinks uit de
jaren rond 1700.

Het enige, dat ik in dat verband vond was een koopacte op fol. 116 van
nr. 533 van het Rechterlijk Archief van de stad Doetinchem, waarbij Jan
Gielink op 23 juli 1762 „vier Coeweiden op het Homborgerbroek in 't sche-
pendom deeser .stad" kocht. Deze vier koeweiden zouden dus inderdaad een
gedeelte kunnen zijn van de acht, die hun vermeende dochter Janna naliet
in 1812.

Letten we allereerst eens op de namen van de kinderen van Gerrit Sacht-
leven en Johanna Gielink. Het eerste kind, een zoon, heet Reint. Aangezien
de vader van Johanna Gielink waarschijnlijk Jan heet (zie hiervoor), is dus,
mede gezien de in dit gedeelte van Nederland overheersende gewoonte om
de eerstgeborene zoon naar de vader van vaderszijde te noemen, aan te
nemen, dat de vader van Gerrit Sachtleven de naam Reint draagt. Het tweede
kind Johanna Maria zou, zoals we zoeven reeds zagen, genoemd kunnen
zijn naar de moeder en naar de grootmoeder Maria Semmelink. Het derde
kind Martinus is een jongen. Een eveneens veel voorkomende gewoonte is,
dat bij het ontbreken van een dochter men toch de andere grootmoeder wil
benoemen en dan zou Martinus de mannelijke vorm kunnen zijn van
Martina. Het vierde kind heet weer Reint, het vijfde Johanna Christina en
het zesde en zevende kind Martina, daarna Jan en tenslotte Thomas.

Nu doet zich het eigenaardige geval voor, dat in de periode rond 1700
een Reint Sagtleven voorkomt, gehuwd met Martina Bosch én een Reint
Sachtleven gehuwd met Martina ter Maat!

Van Reint Sachtleven en Martina ter Maat komen in de doopboeken de
volgende kinderen voor:

Een kind, gedoopt Oct. 1723 te Doetinchem, maar waarbij de naam niet
is ingevuld.

Lena Sagtleven, gedoopt 27 Mei 1725 te Doetinchem,
Tomas Sagtleven, gedoopt 12 October 1727 te Doetinchem,
Johanna Geertruid Sagtleven, gedoopt 13 October 1728 te Doetinchem,
Tomas Sagtleven, gedoopt 14 january 1731 te Doetinchem,
Lena Sagtleven, gedoopt 9 Maart 1735 te Doetinchem.
Bij al deze kinderen wordt ook steeds als moeder vermeld Martina ter

Maat.

Nu blijkt uit enige acten gevonden in het Rechterlijk Archief van Doetin-
chem, dat Reint en Martina in ieder geval reeds op 20 september 1720 en
mogelijk reeds op 9 oktober 1717 waren getrouwd. Er kunnen dus ook
kinderen geweest zijn, die geboren zijn in de periode 1717 tot 1723, de
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periode waarin het doopboek evenwel geen uitsluitsel biedt. Dat wil zeggen,
als Gart ook een zoon van hen is, dan kan hij óf geboren zijn in die periode
óf het kind zijn, waarvan de naam niet is genoemd, doch dat gedoopt is in
Oktober 1723.

Als zoon van Reint Sagtleven en Martina Bosch komt hij m.i. niet in aan-
merking. Weliswaar ontbreken de doopinschrijvingen van hun kinderen, doch
uit diverse acten blijkt steeds weer, dat zij vier kinderen hadden, nl. Johanna
Maria, Jan (gehuwd met Enneke Wildenbeesi), Helena en Lambarta Sagt-
leven en beslist geen Gerrit (of Gart).

Nu komt een Gart. zoals we boven zagen, weliswaar ook niet voor bij de
doopinschrijvingen van de kinderen van Reint Sachtleven en Martina ter
Maat, doch er is nog een aanwijzing, dat hij hun zoon is en wel een zeer
belangrijke.

Ik vond nl. in Rechterlijk Archief nr. 556 een acte, waarbij Garrit Sagtleven
op 23 May 1787 een besloten testament van zijn tante Hendrica Sagtleven,
weduwe wijlen Jan Coops aan het Stadsgerecht aanbiedt. Hij wordt hier ge-
noemd tezamen met kennelijk zijn broer en zuster Tomas Sagtleven en Lena
Sagtleven. Verder zijn erfgenamen de kinderen van haar zuster Johanna
Everdina Sagtleven en Gerhard Willem van Hekeren.

Maar nu rijst weer een volgende vraag, nl. is er een Reint Sachtleven te
vinden, die een zuster Hendrica en een zuster Johanna Everdina heeft. Dit
brengt ons via een onderzoek in het gedeeltelijk zeer slecht leesbare en onvol-
ledige doopboek der Hervormde Kerk van Doetinchem uit die tijd bij Tomas
Sachtleven, die volgens dit doopboek de volgende kinderen laat dopen:

20 April 1692 Tomies Schetleven sonne genaemt Reint, als getuyge selve
mede,

28 Febr. 1694 Tommies Schetleven dochter genaemt Aeltien als getuyge
selve mede,

20 Nov. 1696 Tommies Sechtleven dochter genaemt Engeltien als getuyge
selve mede,

24 Aug. 1699 Tommeis Sagtleven sonne genaemt Evert Jan als getuyge
selve mede,

Sept. 1702 Tomas Sachtlevens dochter Everdije,
16 Meij 1706 Thomas Sachtleven dochter genaemt.. . (onleesbaar)
14 Juni 1710 Tomies Saechleven sonne Woelter.

Dus wel een Reint, geen Hendrikje, misschien een Johanna Everdina in de
vorm van „Everdije" — maar ja, wat zegt dat dan nog met dit onvolledige
doopboek!

Maar dan komt er plotseling wat meer licht in deze zaak door een tweetal
acten in Rechterlijk Archief nr. 529, nl.

„20 Sept. 1720 erscheenen Peter van Goor als weduwnaar en boedelhouwer
van Meghteltien Vogelsanck en Jan van den Broeck als weduwnaer en boedel-
houwer van Hermina Vogelsanck, dan meede Johanna Vogelsanck weduwe
Saghtleeven in deesen geassisteert met den Secretaris Derck Jan Cremer als
nae reghten respective kinderen en erffgenaemen van Engeltien Tinnegieters
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weduwe van Evert Vogelsanck" ... enz. enz . . . . verkopen „aen Reynt Sacht-
leeven en zijn huijsvrouw Martina ter Maeth haer comparanten behuisinge
met den Hoff en schuire daer aghter alhier in de Homborger straete" . . . enz.
enz.

en „18 May 1726 erscheenen Johanna Vogelsanck wed. en boedelhouster
van wijlen den Rintmr. Tomas Saghtleeven en haer soon Reynt Saghtleeven"
... enz. enz . . . . „en den tweeden comparant voor zijn huisvrouw de rato
caverende" . . . enz. enz ,en bekent wegens administratie van 't Rentampt
aen de stad schuldigh te zijn 500 caroligls" . . . enz. enz . . . . onder verband
van „haer campken in deesen schependom aan die Heesenpoorte geleegen,
Reynt Mennincks Bongeertien genaemt".

Om nog even terug te komen op Hendrica Sagtleven uit de acte van
23 May 1787 — zij wordt daar genoemd als weduwe van Jan Coops. De
genealogie Coops in het Ned. Patr. 1947, 33e jg vermeldt haar inderdaad als
2e vrouw van de stamvader van dit geslacht, nl. Jan Dercksz Coops. Zij
trouwt met hem te Doetinchem op 21 maart 1756. Helaas worden haar ouders
daarbij niet vermeld.

Hoe het ook zij — al deze gegevens leveren toch wel het aan zekerheid
grenzende bewijs, dat de stamreeks vanaf Gerrit Sachtleven gehuwd met
Johanna Gielink opgevoerd kan worden via Reint Sachtleven gehuwd met
Martina ter Maat naar Thomas Sachtleven gehuwd met Johanna Vogelsanck,
waarbij de verwantschap tussen Thomas en Reint vader en zoon absoluut
vaststaat. Alleen de relatie tussen Reint en Gerrit staat niet onomstotelijk
vast, doch is op grond van deze gegevens wel als vader en zoon te aanvaarden.
De naam Gerrit zou afkomstig kunnen zijn van moederszijde, want alhoewel
ik geen doop heb kunnen vinden van Martina ter Maat — er leefde in die
tijd wel een Gerhard ter Maat in Doetinchem.

En dan nu Thomas Sachtleven zelve. In het oudste doopboek van Doetin-
chem komt op 17 Martius 1658 voor: „Reijnt Sachtlevens sonne genaemt
Tomas". Gezien de andere kinderen, die van deze Reijnt in het doopboek
worden vermeld, nl. Derck, gedoopt 16 October 1642, Wolter, gedoopt 15
December 1644 (ook Thomas laat een zoon Wolter dopen!) en Hendrick,
gedoopt 11 September 1650, mag worden aangenomen, dat hij plm. 1615 is
geboren. In het gehele doopboek van 1633 tot 1670 komt geen andere Thomas
voor dan de hierboven genoemde en het lijkt dus waarschijnlijk, dat hij
identiek is met Thomas, die later huwde met Johanna Vogelsanck. Ook zijn
eerste kind, een zoon, wordt weer Reint genoemd (zie hierboven).

Tenslotte mogen we dan ook m.i. concluderen, dat de rechtstreekse afstam-
ming als volgt luidt:

I. Reint Sachtleven, geboren plm. 1615.

II. Thomas Sachtleven, Rentmeester te Doetinchem, gedoopt 17 maart
1658 te Doetinchem, overleden voor 20 September 1720, gehuwd met
Johanna Vogelsanck, overleden na 18 mei 1726, dochter van Evert
Vogelsanck en van Engeltien Tinnegieters.
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III. Reint Sachtleven, gedoopt 20 april 1692 te Doetinchem, gehuwd met
Martina ter Maat. Zij leven nog op 22 januari 1760.

IV. Gerrit Sachtleven, overleden tussen 23 juni 1790 en 23 juni 1798,
trouwt 11 november 1753 te Doetinchem Johanna Gielink, gedoopt
21 februari 1731 te Doetinchem, overleden in 1811 vóór 25 juni,
dochter van Jan Gielink en van Maria Semmelink.

V. Jan Sachtleven, Koper- en Blikslager te Doetinchem, gedoopt 3 sep-
tember 1769 te Doetinchem, overleden aldaar 3 januari 1844, trouwt
4 juni 1806 te Doetinchem Alberdina Osewolts, gedoopt 3 juni 1778
te Doetinchem, overleden aldaar 22 februari 1869, dochter van Hen-
drik Osewolts en van Margareta Nieuwenhuis.

VI. Gerrit Hendrik Sachtleven, Koper- en Blikslager te Doetinchem, ge-
boren 27 april 1815 te Doetinchem, overleden aldaar 20 december
1867, trouwt 8 juni 1855 te Doetinchem Johanna Gerharda van Hengel,
geboren 22 maart 1824 te Doetinchem, overleden aldaar 31 oktober
1905, dochter van Christiaan van Hengel en van Johanna Wilhelmina
Coops.

VII. Jan Sachtleven, Koopman te Doetinchem, geboren 12 maart 1856 te
Doetinchem, overleden aldaar 23 september 1918, trouwt 21 juli 1887
te Doetinchem Lina Berkelaar, geboren 4 april 1862 te Ambt Doetin-
chem, overleden 23 februari 1919 te Doetinchem, dochter van Barend
Berkelaar en van Aalt jen Weenink.

VIII. Gerrit Hendrik Sachtleven, Koopman te Doetinchem, geboren 31
oktober 1889 te Doetinchem, trouwt 3 april 1918 te Doetinchem
Hermina Willemink, geboren 1 maart 1894 te Doetinchem, overleden
30 juli 1963 te Doetinchem, dochter van Steven Willemink en van
Hermina Johanna Eggink.

IX. Jan Sachtleven, Koopman te Doetinchem, geboren 28 juli 1924 te
Doetinchem, trouwt aldaar 21 november 1953 Aleida Gesina Agterhof,
geboren 1 juli 1933 te Doetinchem, dochter van Willem Eduard Agter-
hof en van Wilhelmina Johanna Kemink.

X. Hermina Sachtleven, geboren 3 april 1955 te Doetinchem, Gerrit
Hendrik Sachtleven, geboren 30 september 1957 te Doetinchem, Caro-
lina Wilhelmina Sachtleven, geboren 1 augustus 1965 te Doetinchem.

De mooiste vondst was in dit gehele verband de reeds genoemde acte van
23 mei 1787, waarbij Garrit Sagtleven het testament van zijn tante Hendrica
Sagtleven aan het Stadsgerecht aanbood.

Hendrica Sagtleven ondertekent dit testament zeer duidelijk en vóór haar
handtekening zegelt zij het document met een lakstempel, waarop een wapen
voorkomt. Ditzelfde lakstempel komt ook tweemaal voor op de originele
witte enveloppe, waarin het testament heeft gezeten, en die achter de acte is
aangehecht. Dat het bewuste lakstempel het wapen Sachtleven vertoont, is
m.i. duidelijk aan te tonen.

Het wapen Coops kan het niet zijn, daar dit wapen genoegzaam bekend is
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en o.a. beschreven in het Ned. Patr. 1947, 33e jg. Het lakstempel van de in
de acte als „momber" genoemde Steven Beulink vertoont zeer duidelijk de
letters S. en B., terwijl het wapen van Ver Huell, die de verklaring op de
enveloppe mede ondertekent, bekend is uit het „Stam- en Wapenboek van
aanzienlijke families" van Vorsterman van Oyen en uit andere publicaties.
Blijft dus over, dat het bewuste lakstempel het wapen Sachtleven vertoont.

Het wapen Sachtleven is schuin gevierendeeld, met in ieder deel een droog-
scheerdersschaar met de punten omlaag. Het helmteken is m.i. een hond
heraldisch rechts gewend.

Tot zover deze bijdrage tot de genealogie Sachtleven. Ongetwijfeld is er in
de archieven van Doetinchem nog veel over dit geslacht te vinden. Het tot
dusver verrichte onderzoek bracht in ieder geval reeds drie en een halve eeuw
familiegeschiedenis aan het licht en een extra verrassing voor de thans nog
levende Sachtlevens, nl. een „herontdekt" familiewapen.

JOH. ZANDLEVEN

— 'T IS MAAR EEN WEET —

Dezer dagen vertelde iemand mij over de gemoedelijkheid, welke vroeger vooral in
het oosten van ons land heerste meer in het bijzonder ten aanzien van overheidsvoor-
schriften met betrekking op het aangeven van pas-geborenen. Schippers van de binnen-
vaart waren er bijzonder slordig — of „gemakkelijk" — mee. Men moest op het
gemeentehuis natuurlijk weten waar het kind nu eigenlijk precies ter wereld was ge-
komen. Maar de geboorte vond dikwijls plaats tijdens de vaart en veel schippers konden
met geen mogelijkheid nauwkeurig opgeven in welke gemeente of zelfs waar onderweg
de geboorte had plaats gevonden. Ze maakten er dan ook maar wat van of. . . voeren
zonder meer verder.

Minder erg, maar voor genealogen toch lastig genoeg, maakten het de boeren in de
omgeving van Kampen en Zwolle. Mij werden plaatsen genoemd als Mastenbroek en
Hasselt maar voor andere dorpen ging dat ook op. Het gebeurde in de vorige eeuw en
misschien ook nog wel in het begin dezer eeuw. De vaders gaven dan hun kinderen op
het stadhuis te Kampen of Zwolle pas aan wanneer ze naar de markt gingen en dat was
in Zwolle op vrijdag. Vandaar dat een groot aantal kinderen uit die jaren allemaal
geboren zijn van donderdag op vrijdag en voor Kampen was dat weer op een andere dag.
Dat was het gemakkelijkst en er kraaide toch geen enkele haan naar!

W. SLOB
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HET GESLACHT VAN LITSENBURG
IN HEEZE LEENDE

De eerste van Litsenburg die wij in de Meierij van Den Bosch vonden was
Willem Donder(s) van Litsenburg. Hij woonde in het dorp Leende, 10 km
ten zuiden van Eindhoven, in de periode van 1560 tot 1624. Op 29-3-1624
maakten Wyllem Donders van Lytsenboerch, krank te bed en Jenneke Bus,
hun testament te Leende.1)

Marijken, dochter wijlen Reynder Bussen, met hare momber, heeft ver-
kocht aan Willemen Donder van Litsenburgh, haar zwager, al haar goederen
haar ten deel gevallen bij scheiding en deling van haar ouders en wel op
9 febr. 1588.2)

In 1610 zijn de schepenen van Heeze-Leende ten verzoeke van Willem die
Litsenborch, geweest ten huize tot Strabregt (Heeze) waar Jacop van Veld-
hoven woonde, bij Anna Sweers voor haar bed, waar Anna vermits haar
ouderdom op lag. Ze hebben Anna gevraagd, wat kennis zij had van de
rente van ƒ2,- 's jaars die Joosten Reymen Bussen, haar neef, opgedragen
had en waarvan de brief onvindbaar was.

Anna verklaarde hierop, dat zij geen kennis van die brief had, maar toen
zij tot Leende ten huize van Willem den Litsenborch in de kraam was, dat
zij Joosten voornoemd, toen had horen zeggen, dat de brief achter zijn paard
in een stijl stak en da t . . .3).

Op een lijst met namen van inwoners uit Leende over de schade die zij
geleden hadden door legers die voorbijtrokken, staat te lezen: „Willem van
Luxenborch: 8 gld. d.d. 1601 ".4)

Dat de naam van Willem van Litsenburg is afgeleid van „Luxemburg",
is trouwens heel duidelijk te lezen in diverse andere schepen-akten uit Heeze-
Leende. Een er van is zelfs zeer duidelijk en luidt aldus:

Wyllem Donders van Litsenboerg geeft volkomen last en procuratie aan
Jan Wyllems, zijn zoon, om te heffen en beuren (ontvangen) alzulke twee
honderd gulden, lytsenborger waarde of honderd brabantse gulden. Deze
som staat te ontvangen op een klooster genaamd, Synt Janspedael tot Tryer
gelegen achter de Dom en Willem geeft aan Jan, zijn zoon, last om te ont-
vangen en een kwitantie daarvan te geven enz.

Deze akte was gedateerd 29 maart 1624. Hierbij waren de testes (getuigen):
Jacop Bluyssen, absent (sic!!!) en Hanryck Joost Goossens in Leende.5)

De stamboom van Litsenburg wordt dus:
I-A. Willem van Litsenburg, wonend te Leende, geboren rond 1560 en

overleden in 1624. Willem was gehuwd met Jenneke Bussen, een
dochter van Reym Bussen.

•) R.A. Den Bosch: Heeze R. 85, d.d. 3-4-1624.
2) R.A. Heeze R 82, folio 80 d.d. 1588.
3) R.A. Heeze R 92, losse stukken, d.d. 1610.
4) R.A. Heeze R 76, losse stukken, d.d. 1601.
5) R.A. Heeze R 77, los stuk no. 4, d.d. 1624.

234



Als hun kinderen o.a.:
1. Jan van Litsenburg, volgt II-A;
2. Petrus van Litsenburg, volgt II-B;
3. Catharina van Litsenburg, zij huwde voor de pastoor in Leende op

6-11-1625 (R.A. Leende 2) met Joannis Peter Dingens.

II-A. Jan van Litsenburg (zie I-A-l), geboren rond 1599 te Leende. Met wie
hij trouwde is me onbekend. In 1635 wordt hij in een akte genoemd,
tezamen met Peter Willems Litsenborch, zijn broeder.6) Ook in 1650
wordt hij nog genoemd als wonend in Leende.7) Zijn zoon is waar-
schijnlijk:
1. Jacob Jan van Litsenburg, volgt III-A
Ik heb nog te weinig gegevens om het te bewijzen.

II-B. Peter van Litsenburg (zie I-A-2). Hij huwde op 13-1-1615 te Leende
met Margaretha Joannes Tielkens. In een schepenprotocol van 1624
lezen wij: „Peter, zoon van wijlen Willem Duard van Litsenborch,
man van Margreten, dochter wijlen Jan Tielkens.8) Als dit „Duard"
een afkorting is van Eduard, dat moet „Donder" hetzelfde, dus ook
Eduard betekenen!!!
Kinderen van Peter en Margriet waren:
1. Jan van Litsenburg (volgt III-B);
2. Henrica van Litsenburg. Zij overleed te Leende op 21-7-1682.

Beiden worden genoemd in R.A. Heeze R 98, d.d. 1665 te Leende.
3. Peter van Litsenburg? waarschijnlijk;
4. Johanna van Litsenburg? idem;
5. Catharina van Litsenburg? idem.
De laatste drie personen treden nl. op als doopheffers bij de kinderen
van III-B.

III-A. Jacob Jan van Litsenburg (zie II-A-1) geboren 1625-1630, trok naar
het nabij gelegen Heeze. Hij huwde met Persijn Janssen. In 1676 was
hij een der borgemeesters in Heeze. Reeds in 1667 kocht Jacob Jans-
sen, geboortig uit het land van Litsenburgh een stuk grond van Hen-
drick Jan van Asten te Heeze.9) Dat Jacob van Litsenburg niet on-
bemiddeld was, blijkt uit de kapitalen, die hij in verschillende jaren
uitleende aan het corpus (de gemeente) van Heeze.
Op 1- 7-1674 ƒ315,- no. 22 van de lijst van genegotieerde kapitalen.
Op 16-11-1676 ƒ500,- no. 38 van de lijst van genegotieerde kapitalen.
Op 3- 3-1677 ƒ 400,- no. 39 van de lijst van genegotieerde kapitalen.
Op 16- -1675 ƒ400,- no. 28 van de lijst van genegotieerde kapitalen.
Aldus een lijst van betaalde interesten wegens genegotieerde kap

«) R.A. Heeze R 86, d.d. 1635.
7) R.A. Heeze 87, d.d. 1650.
8) R.A. Heeze R 93, folio 24 en 25, d.d. 1624.
°) R.A. Heeze R 98, folio 260, d.d. 11-11-1667.
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volgens resolutie van 31-10-1695, bij borgermeesters-rekeningen in het
G. Arch. te Heeze.
Jacob van Litsenburg overleed vóór 1688. Posina Janssen zijn weduwe,
doet op 2-5-1690 afstand van haar goederen ten gunste van haar
kinderen. Bij deze erfdeling10), in een akte voor de schepenen van
Eindhoven gepasseerd, kreeg Jan de oudste zoon o.a. de som van
ƒ 1282,-10-0. = (ƒ 1282,50) en een huis met aangelag te Heeze en een
halve akker op de Beeksche Donck.
Kinderen van Jacob en Posijn (heb ook al eens gelezen Josijn):
1. Jan Jacobs van Litsenburg (volgt IV-A);
2. Hendrik Jacobs van Litsenburg (volgt IV-B);
3. Walburgis van Litsenburg. 7A\ huwde als Walburgje met Gerrit Jan

van Exel, die eveneens in Heeze woonde en er smid was. Hij heette
soms Geerit Smits van Exel en overleed reeds rond 1677. Walburgh
leefde nog te Heeze in 1714, want dan wordt ze nog genoemd als:
Walburgh weduwe van Geerit Jan de Smithn);

4. Maria van Litsenburg. Zij huwde met Anthonis van Can of Teunis
Jan van Kamp, eveneens wonend te Heeze en overleden voor zijn
vrouw; hij heeft aldaar gewoond op de Hezerenbosch. In de lijst
van 1696 met de inwoners, staat onder de Hezerenbosch: Marie-
weduwe Tonis van Can met haar kinderen: Frans, Jan, Jacop,
Catelijn, Anthonet, Jacomijn en Anneken (1-4-3).

III-B. Jan van Litsenburg. Hij woonde te Leende. Volgens schepenprotocol
van 18-6-1683 verkocht Hendrick Jacob van Asten uit Leende, aldaar
een stuk grond, belendend Geertruy de weduwe van Jan den Litsen-
burger.i2) Zijn vrouw was Geertruy Hannen eveneens uit Leende. Zij
moet rond 1713 overleden zijn want op 27-6-1713 was er een scheiding
en deling tussen hun erfgenamen. De zoon Jan kreeg toebedeeld een
huis, hof en aangelag gelegen in de parochie van Leende, „aan het
hannen eynd", verder een obligatie van ƒ200,- genegotieerd op 19-2-
1674 enz. Bij deze deling kreeg Heylken dr. van Geerit van Lyshout
ook diverse gronden enz.; zie hierover ook R.A. Heeze R104, folio
295 d.d. 1713.
Kinderen van Jan en Geertruy waren o.a.:
1. Jan van Litsenburg, geboren te Leende op 24-8-1642 en aldaar over-

leden 24-7-1713, doopheffers waren Adrianus Adriaan Nasen en
Catharina Litsenburger;

2. Wilhelmus van Litsenburg, geboren te Leende 13-1-1640, doop-
heffers Joannes Hannen en Egidia Petri Litsenburg uxor;

3. Jenneke van Litsenburg, zij werd te Leende geboren op 8-7-1638 en
huwde met Geerit van Lyshout. Hun dochter Heylke van Lyshout
huwde er met Peter Hendrick Coox; zij hertrouwde te Leende op

10) Eindhoven R 55, folio 107 verso, d.d. 1690.
") R.A. Heeze R 104, folio 334, d.d. 1714 ook nog folio 293-294, d.d. 1713.
'2) R.A. Heeze R 100, folio 67 verso, d.d. 18-6-1683.
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26-7-1707 met Wouter Wouter 's Vossen, jongeman uit Leende.
Uit dit laatste huwelijk werd geboren Catharina's Vossen; die op
16-5-1734 te Leende huwde met Adriaan Pompen (zie stamboom
Pompen);

4. Reynerus van Litsenburg, geboren te Leende 30-5-1646, aldus R.A.
Leende 3), doopheffers waren Adrianus Engelen en Henrica Peter
Litsenburg filia. Denkelijk is deze Reinier jong gestorven.

IV-A. Jan Jacob van Litsenburg (zie ILI-A-1) woonde te Heeze in de Eime-
rikstraat. Hij huwde voor de schepenen van Heeze-Leende op 30-5-
1683 (R.A. Heeze 8, folio 152) met Catelijn Jacob Bitters uit Leende.
Voor de pastoor van Leende was hij (volgens R.A. Leende 4) op 25-4-
1683 met haar getrouwd als Catelijn Jacob Martens, jongedochter uit
Leende, aldaar gedoopt op 24-3-1652 als dochter van Jacob Peter
Bitters en Anthonia Engelen Martinus dochter. Jan van Litsenburg
overleed in 1697. Zijn weduwe woonde te Heeze in de Eymerikstraat
o.a. in 1714 met Peter, de zoon. Op 30 nov. 1697 verteerden een partij
ruiters in diverse herbergen te Heeze als volgt: . . . bij de weduwe
Jan Jacobs van Litsenborgen ƒ 2-15-0. Ook werd er door de borge-
meester van Heeze in dat jaar aan haar de rente betaald van ƒ 500,-
capitaal, zijnde ƒ 17-13-0.
Jan Geerit Deolen, in 1730 borgemeester van Heeze voor de Eimerik-
straat en Rul, betaalde in dat jaar wegens geleende kapitalen aan
Leyntjen, weduwe Jan Jacobs van Litsenburg, de haar toekomende
interest; en wel de renten van leningen 22, 39, 81, 106 en 150 totaal van
ongeveer ƒ1750,- kapitaal. Niet weinig voor die tijd!!
Op 22 januari 1683 koopt Jan Jacob van Litsenburg een huis, brouw-
huis en aangelag, groot ongeveer 25 roeden, van Johan Caspar'de
Laure, molenaar te Heeze en aldaar wonend. Dit huis kwam uit de
verkochte erfgoederen van wijlen Pauwei Smidts, in zijn leven secre-
taris, schepen en notaris te Heeze geweest.13) Het is dit huis, gelegen
in de Eimerikstraat waarin zijn weduwe ook nog herberg hield in
1697.
Kinderen van Jan en Catelijn zijn o.a.:
1. Jacob van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 28-3-1684 met als doop-
heffers Hendrik Jacob van Litsenburg en Antonia Jacob Bitters.
Verdere gegevens over Jacob van Litsenburg ontbreken mij;
2. Peter van Litsenburg (volgt V-A);
3. Gielen of Michiel van Litsenburg. Deze 3 kinderen waren bij een

telling in 1697 nog onder de 16 jaren oud.

IV-B. Hendrik van Litsenburg (zie 11 l-A-2), geboren en wonende te Heeze.
Ook hij trouwde, evenals zijn broer Jan, met een dochter van Jacob
Bitters uit Leende. Voor de pastoor huwde te Leende op 29-6-1689

13) R.A. Heeze R 100, folio 59, d.d. 22-1-1683.
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Hendrik v. L. met Gertrudis Jacob Bitters, gedoopt te Leende op
2-3-1657.
Deze Jacob Mart en Bitters uit Leende had 5 kinderen:
a. Peter Bitters, huwde in 1691 met Elisabeth Frans Jan Pompen;
b. Marie Bitters, zij huwde in 1684 met Jan Joosten Maes;
c. Anneke Bitters, zij huwde in 1683 met Adriaan Jan Pompen;
d. Getrudis Bitters, zij huwde in 1689 met Hendrik van Litsenburg;
e. Catelijn Bitters, zij huwde in 1683 met Jan van Litsenburg.
Deze huwelijken werden allen te Leende gesloten.
Ook Hendrik van Litsenburg was niet onvermogend, gezien de kapi-
talen die hij bij de gemeente Heeze had uitstaan en waarvan hij o.a.
in 1730 de rente ontving.
Lening no. 38 ƒ500,- lening no. 111 ƒ450,-
Lening no. 71 ƒ 866-14-0 lening no. 115 ƒ200,-
Lening no. 100 ƒ500,- lening no. 132 ƒ333,- (1/3 deel erin.)
In het jaar 1695 was Hendrik van Litsenburg borgemeester te Heeze.
Volgens de haardentelling in Heeze van 1697 woonden er aldaar in de
Eimerikstraat: Hendrik van Litsenburg met Geertjen de vrouw en
Jacop, Martynis en Mary de kynder (2-3-0).
Volgens de lijst van de koster werd er in 1732, 9 stuiver doodgeld
betaald van de vrouw van Hendrik van Litsenburg, in 1736 eveneens
9 stuiver voor Hendrik van Litsenburg zelf.
Kinderen van Hendrik en Geertjen waren:
1. Jacoba van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 20-11-1689 met als

doopheffers Joannes Jacob van Litsenburg en Antonia Jacobs
( = Bitters) Jacoba is vermoedelijk vóór 1697 gestorven;

2. Jacob van Litsenburg (volgt V-B);
3. Martinus van Litsenburg, geboren te Heeze in 1691 en overleden te

Hilvarenbeek op 6-1-1756. Hij werd student aan de Leuvense uni-
versiteit 14) o.a. in 1713, later priester, rector te Gemert, pastoor
in Hilvarenbeek en Vicarus Generaal van 's-Hertogenbosch. Hij
werd de 9e Vicarius van 's-Hertogenbosch is);

4. Maria van Litsenburg, geboren te Heeze voor 1697;
5. Joannes van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 27-11-1697 met als

doopheffer Jacob Jansen van Luxemburg.

V-A. Peter van Litsenburg (zie IV-A-2) geboren te Heeze rond 1690, huwde
er op 6-12-1716 met Helena Goort Sijnen. Zij was een dochter van
Goort Marten Sijnen uit Heeze en Maria Sassen. Een zuster van
Helena Sijnen was juffrouw Catharina Sijnen, moeder op het begijnhof
te Turnhout in 1749.1fi) Een broer van Helena was heer Judocus of

14) D e Brabantse Leeuw, jaarg. 7 blz. 85. „Naamlijs t studenten door Pastoor H . Hens ,
jaar 1713.

15) Kronijk van Heeze, door P . Dominicus de Jong. O.C.R. blz. 26.
">) R.A. Heeze R 111, folio 185, d.d.1749 en R.A. Heeze R 104, folio 196 verso, d.d.

1711.
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Joost Sijnen priester 17) en geboren in Heeze. In R.A. Heeze R104,
folio 318 lezen we: Heer Judocus Sijnen als lasthebbend van Sr.
Rudolphus Sijnen, sijnen oom. d.d. 9-12-1713.
Door een der borgemeesters van Heeze werd op 1 april 1730 een rente
van ƒ 10,- uitbetaald aan Helena Goort Marten Sijnen, weduwe van
Peeter van Litsenburg. Als zodanig hertrouwde Helena met Arnoldus
van Mierlo. Helena is niet lang er na gestorven, want in 1735 werd er
voor haar 9 stuiver „doodschuld" betaald aan de kerkmeesters van
Heeze. Ook Arnoldus van Mierlo heeft haar slechts twee jaar over-
leefd. Hij werd in 1737 te Heeze begraven, eveneens 9 stuiver dood-
schuld!
Volgens zijn testament waren zijn erfgenamen, zijn kinderen uit zijn
eerste huwelijk:
a. Barthel van Mierlo, wonende te Luik;
b. Goossen van Mierlo, wonend te Aalst;
c. Anneke van Mierlo, gehuwd met Jan Berkven wonend te Aalst;
d. Hendriena van Mierlo, gehuwd met Peeter van Gerwen, te Aalst;
e. Maria van Mierlo, gehuwd met Antony Huybert Daems, wonend

te Gysenrooy (Sesgehuchten);
f. Martinus Jan Souwen, wonend te Heeze, als weduwnaar van Jenne-

ke van Mierlo.
Kinderen van Peter van Litsenburg en Helena waren o.a.:
1. Catharina van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 17-10-1717 met als

doopheffers Godefridus Marten Sijnen en Catharina Jacob Bitters;
2. Joannes Judocus van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 29-12-1719,

met als doopheffers Judocus Godefridus Sijnen en Anna Jacob
Bitters;

3. Judocus van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 20-3-1722;
4. Maria Catharina van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 9-11-1724

huwde er met Johannes Hollen. Een dochter: Helena Maria Hollen
huwde te Heeze met Willem Smulders; hij overleed te Heeze op
13-12-1816 in de leeftijd van 70 jaar. Op 15-3-1763 ontvangt Maria
Catharina van Litsenburg, huisvrouw van Jan Hollen, die in Duits-
land vertoefde, een bedrag van ƒ 150,- kapitaal terug van de ge-
meente Heeze.

V-B. Jacob van Litsenburg (zie IV-B-2) werd te Heeze gedoopt... , hij
huwde er op 16-6-1715 met Petronella Deelen, gedoopt te Heeze op
5-8-1691 als dochter van Adriaan Mathijs Deelen en Hendriecken
Hendrick Jacobs (van Velthoven). Zij werd ook genoemd Perijn Arien
Deelen dochter. Jacob van Litsenburg was in 1715 borgemeester in
Heeze voor Creyl en Strabrecht; in dat laatste gehucht woonde hij

") De Brabantse Leeuw, jaarg. 7 blz. 81: Naamlijst studenten te Leuven door Rector
H. Hens. Op deze lijst staat op blz. 81: „Judocus Zijnen ex Hees". (= Judocus
Sijnen). Dit moet zijn ex Heeze-Leende en niet Heesch zoals staat in jaarg. 8 blz.
XVII. Ook Petrus van Dijck, 1710, is ex Heeze-Leende.
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toen vermoedelijk. Volgens de dodenlijst van de koster in Heeze werd
hij aldaar op 12-5-1762 begraven. Toen woonde hij „aan het kruys".
Zijn vrouw heeft hem niet lang overleefd want volgens diezelfde lijst
werd zij op 24-9-1762 begraven. De erf deling van hun goederen ge-
schiedde te Heeze op 5-11-1762 18) hierbij werden zes kinderen ge-
noemd.
Kinderen van Jacob van Litsenburg en Petronella:
1. Jacoba van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 16-3-1716. Zij huwde

met Barthel van de Weyer, die in 1762 te Boxtel woonde;
2. Adrianus van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 13-3-1719 met als

doopheffers Martinus Henricus van Litsenburg (de Vicarius) en
Maria Adriaan Deelen. In 1764 woonde Arien van Litsenburg te
Geldrop. Van hem verder niets bekend;

3. Henrica of Hendriena van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 28-9-
1722 met als doopheffers Mathias Adriaan Deelen en Francisca
Joannis Vromans. Henrica huwde te Heeze op 2-2-1749 voor de
schepenen met Peeter, zoon van Willem Ceelen-, den Ouden, even-
als in Heeze geboren;

4. Joanna Maria van Litsenburg, gedoopt te Heeze op 29-10-1724.
Zij huwde te Heeze op 14-7-1754 met Gerardus Hollen, uit Leende;
Gerit was eerder weduwnaar van Catharina de Bruyn. Gerit Hollen
was te Leende geboren als zoon van Marcelis Hollen en Maria Aert
van Engelen. Johanna Maria was in 1762 reeds weduwe;

5. Peter van Litsenburg (volgt VI-A);
6. Geertruy van Litsenburg. In 1762 was zij meerderjarig en onge-

huwd.

VI-A. Peter van Litsenburg (zie V-B-5) werd te Heeze gedoopt op 8-12-1726.
Hij woonde te Heeze op de Ketsheuvel, het deel van de Eimerikstraat
waar nu ongeveer de fabrieken van Vullinghs gelegen zijn. Op 19-1-
1755 huwde hij er voor de schepenen met Anna Maria Snieders, even-
eens uit Heeze.
Op maandag 7 dec. 1733 had er in Heeze een openbare verkoping
plaats bij Snieders in „Den Rooden Leeuw". Hij, Goyart, werd te
Heeze begraven op 15-10-1763, gewoond hebbende aan de kapel.
Op 31-1-1771 verkoopt Anna Maria als weduwe van Peter van Litsen-
burg een huis genaamd „het huis van Jan van Dommelen", aan Hen-
drik Mathijs Deelen. Dit huis met aangelag groot 28 roeden, was
gelegen in de Eimerikstraat langs Laurens Snieders, dichtbij de kapel.
Volgens de lijst van de koster werd op 11-1-1782 begraven de vrouw
van Peter van Litsenburg, gewoond hebbend op de Ketsheuvel te
Heeze.
Kinderen?
De van Litsenburgs bleken hiermee uit Heeze te zijn verdwenen.

18) R.A. Heeze R 114, folio 204 verso, d.d. 1762.
10) R.A. Heeze R 117, folio 94 verso, d.d. 1771.

A. F. N. VAN ASTEN
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EEN ZWERFTOCHT LANGS DOOPBOEKEN
Genealogen en doopboeken onderhouden al vele jaren zulke goede be

trekkingen met elkaar, dat het geen verwondering mag wekken, dat het doop
boek al vele malen onderwerp was in bijdragen van geslachtsrekenkundige
aard. Ook in de toekomst zullen van het hier bedoelde genre op gezette tijden
wel artikelen verschijnen, want als iets zeker is, dan is het, dat doopboeken,
naast de daarin te verwachten doopinschrijvingen, wel zeer curieuse feiten
kunnen vermelden, welke de zoekende genealogen nog vaak in hun concen-
tratie zullen storen, waarop dezen •— als wraak en tot vermaak — het meest
merkwaardige zullen noteren en publiceren.

Dit geeft mij misschien ook de vrijheid u even te ontrukken aan de sfeer
van het strikt genealogische en u uit te nodigen voor een trektocht langs de
doopboeken van een paar Nederlandse steden en dorpen. En ik stel u voor
daarbij te starten in het Utrechtse Montfoort, waar het R.K.-doopboek een
deel van de 18e eeuw tevens heeft gediend als aantekenboek voor de pastoor
ter vastlegging van hoogst opmerkelijke — soms nogal lokale — gebeurtenis-
sen.

Zo staat naar aanleiding van een blijkbaar strenge winter 1739-1740 het
volgende te boek: „1739, In oct. heeft het hard gevroren, de ockernoten
hongen aen de Boomen als geconfijte noten soo swart en waren alle be-
dorven".

Dan rept het doopboek over dijkdoorbraken in 1740 en 1741, bij één waar-
van op 30 dec. 1740 in het land van Altena en Heusden 30 dorpen onder
water kwamen.

Vervolgens vinden we deze aantekening: „A° 1741 tussen 6 en 7e may is
door stormwind het water soo hoog geset, dat de IJsseldijk omtrent Kampen
is doorgebrooken en dito stad lag als een Eijland rontom in water. Omtrent
Haerlem bij Spaarendam heeft het IJ 76 duijm boven de Peijl gestaen en de
Slaperdijk overstroomt, waerdoor daar alles onder water geraakt is".

Een andere natuurplaag vormen de muizen. Het doopboek meldt: 1742, In
de Soomer sijn der soveel muijsen in 't land voortgekomen, als er bij geen
menschengeheugenis, nog in geen Chronijken bekent sijn; in sonderheid in
de Landen van Montfoort, Vianen, Thiel en Thielerweerd, Bommel en Bom-
melerweerd, de gansche Betuwe en de Veluwe tot heel in het Ceulsche. Sij
onthielden haar niet alleen in het Bouwland, daer sij het koorn opaten en als
proviandschueren met graenen in gemaakt hebben, maar ook in de Weij-
landen, die op de meeste plaatsen genoegsaem als doorboort hebben en het
gras opgegeeten, sodat de weijbeesten van hun nodig voetsel door dit schade-
lijk ongedierte berooft, voor de ordinaire tijd op de stallen mosten gehaelt
worden; hetwelk Booter en Kaas, in korte tijd, meer als een derde in preijs
heeft doen steijgeren. Van sommige plaatsen wordt geseijt, dat sommige
muijsen swart van koleur waren, andere wit, eenige geteijgert, ook roode en
bruijne. Dog heb niet gehoort, dat hier omtrent die gesien sijn."

U zult hebben begrepen, dat de hier en daar vreemde zinsbouw en woord-
vorm opzettelijk in oude staat gehandhaafd is.

In 1744 is er weer groot nieuws: „Met het nieuwe jaar 1744 heeft beginnen
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te vriesen omtrent drie weeken lang en doen doijweer geworden 2 febr. weder-
om beginnen te vriesen 8 a 10 dagen, toen doijweer. 15e dito savonds wederom
beginnen te vriezen, 19e s morgens doijde het sterk. 7 mart 's nagts wederom
beginnen te vriesen, dog maar 2 dagen lang." „N.B. In 't begin van jan. heeft
sig vertoont een comeetstar met een staart, dog om de betrocke logt eenige
dagen niet gesien; maar den 10e en 11 dito kloar gesien en stont in 't Weste
met de staart na het zuijd-oosten schuijns na omhoog."

En dan: „1744, 20 maart. Omtrent september" (bedoeld zal zijn: september
1743) „openbaarde sig in Vlaanderen een besmettelijke siekte onder het Rund-
vee, waardoor een groote menigte stierven. Deze siekte is ook gekomen in ons
Nederland en heeft sig geopenbaart principaalijk in November en December,
's Avonts aten de Beesten nog wel en 's Morgens siek, sommige waren in
2 a 3 dagen doot. Het gevoelen is, dat het deselve siekte is, die over 33 jaaren
in ons land grasseerde dan hier dan daar en 7 jaaren duurden." „In de herfst
waren der wederomveele muijsen."

„Mart (1744): Uijt Londen werd geschreeven, dat er 6000 pond Steerl is
geset, aen dengeenen, die den Pretendent of sijn outste soon, als een landing
mogt geschieden levendig of doot weet aan te brengen en over te leveren".
(Het gaat hier kennelijk over Jacob Eduard (1688-1766) uit het Huis Stuart,
die als Jacobus III oorspronkelijk pretenties op de Britse troon wilde geldend
maken. In de hier aangegeven tijd (1744) had hij de moed voor zich zelf al
opgegeven en ondersteunde de pretenties van zijn (hier bedoelde) zoon Karel
Eduard (1720-1788)).

1744 „Te Grottau in Bohemen van den 2 Aug. werd geschreeven, dat die
dag gelijk vuurige klooten van de Hemel sijn gevallen".

We verlaten Montfoort en begeven ons naar Oudewater, waar we uit het
N.H.-doopboek even de volgende „sprokkel" meenemen: „14 april 1691 is
gedoopt een bejaart manspersoon van joodsche afkomst, die genaamd was
Moses Faro en na dat belijdnis van sijn geloof hadde gedaan, is hij gedoopt,
wordende genaamt Petrus".

En dan reizen we naar het noorden en wel naar de gemeente Ooststelling-
werf in Friesland. Het N.H.-doopboek openslaande vinden we in mei 1746:
„Te Makkinga een bejaarde gedoopt, zijnde onze grutter, van afkomst men-
nonyt, nam. Gerben Ale." Er klinkt in deze inschrijving ongewild iets door
van „voor wat, hoort wat".

Wat naar het oosten, iets over de Fries-Groningse grens in Groningen ligt
het plaatsje Niehove; ook hier een bekeerde doopsgezinde op 26-3-1756:
„Hindrich Harms van de gezintheijt der Mennoniten nae voorafgaende onder-
wijs en gedane geloofsbelijdenisse, gedoopt en tot 's Heeren H. Avondmaal
aangenomen".

Na dit korte uitstapje in het noorden, keren we in Westelijk Nederland
terug en wel in Ankeveen. Hier bewaart het doopboek een klein reeksje wel
zeer dorpsschokkende gebeurlijkheden. En als hier niet een oer-degelijk vader-
lands doopboek van de gereformeerde kerk sprak, zouden de woorden nauwe-
lijks op het papier van het maandblad Gens Nostra durven te staan.

Op 1 mei 1707 wordt in Ankeveen gedoopt: Lijsbeth, dochter van Gerrit
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Joosten van Rijn en Annetje Gijsberts Bonge. Moeder Annetje vinden we —
als grootmoeder inmiddels — terug op 9 december 1725, wanneer zij als
getuige optreedt bij de doop van Kasper, zoon van Harmen Kaspers Ros-
winkel en Lijsbeth Gerrits van Rhijn (de dopeling uit 1707). Het heeft er
— na bijna iy2 eeuw — een beetje de schijn van, dat het huwelijk van Harmen
en Lijsbeth bij de minder geslaagde voorbeelden moet worden gerangschikt.
In 1737 meldt het doopboek:
„Gerrit, geboren den 1 October en gedoopt den 6e dito. De vader, zo gezegt
wierd Harmen Kaspers Roswinkel, naar Oostindien gevaren. De moeder
Lijsbeth Gerrits van Rhijn. Doopheefster Gerritje Jans Lustig."

Maar in 1739 is het helemaal mis! Het doopboek buldert dan:
„Koba, geboren op zondag den 11 october, gedoopt den 13 december, zijnde
door de moeder zelve ten doop gepresenteert. De naam is Lijsbeth Gerrits
van Rhijn. Dezelve heeft voor Godt in tegenwoordigheid van Jan Kornelis
van Veeren, Barent Dircks Klouwert, ouderlingen en van mij aan mijn huis
op maandag den 7 december verklaert, dat vader van haar kind voorschreven
w a s . . . (de naam is doorgehaald en onleesbaar gemaakt), gelijk ook van het
andere, genaamt Gerrit, gedoopt den 6 october 1737 zijnde doe door deszelfs
vrouw ten doop geheven, gelijk zij ook opentlijk voor de gemeente heeft
beleden, dat zij en deeze Koba en Gerrit voors. in een dubbelt overspel bij een
en denzelven persoon, die haar godlooslijk had verlijd, had ontfangen".

Bij deze gelegenheid is het vaderschap van Harmen Kaspers Roswinkel
ten aanzien van Gerrit ook weer onder de loep genomen. Kennelijk heeft
Lijsbeth een nieuw licht hierop doen schijnen, hetgeen later weer als een
dwaallicht is onderkend; vandaar de onleesbaar gemaakte vader van Koba
en Gerrit.

Lijsbeth's levenswandel moet ook in het vervolg de kerkelijke autoriteiten
weinig hebben bevallen, want deels venijnig, deels spijtig staat in margine
van de vorige aantekening nog deze Nota Bene:
„Dit vrouwmens heeft verkeering gehad met vele personen en bijzonder een
godloosen overspeelder, met name Casper, die nog meer stukjes heeft be-
dreven, heeft op alle kermissen geloopen en is op Hollant van een Derde
bastert bevallen, 1742, dat niet gedoop is en heeft de diakenij de Hand van
deeze Hoer afgetrokken." „Noch 1744 op 's Gravelant van een vierde".

En met deze weinig verheffende geschiedenis verlaten we het landelijke
18e eeuwse Ankeveen weer, om ons uitstapje te beëindigen in Weesp, de
plaats van origine van een in één opzicht wel zeer curieus doopboek. Wan-
neer we aannemen, dat het de pastoor van de R.K. parochie aldaar zelf was,
die het doopboek bijhield, clan was diens kennis van het latijn toch vermoede-
lijk beneden peil. Zijn we namelijk van vele pastoors gewend, dat ze bij de
doop van een tweeling het woord „gemelli" of „gemini" aan de inschrijving
toevoegen, deze pastoor plaatste in de jaren rond 1730 konsekwent het
woord. . . „bigami"! Nu heeft „bi" wel iets met „twee" te maken, maar om
de namen van deze dopelingetjes of hun zich van geen kwaad bewust zijnde
ouders, ook al is het maar op papier, met een zo ernstig delict in verband
te brengen, gaat wat ver!

R p
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FRAGMENT-GENEALOGIE HOEVENAER

In vorige eeuwen leefden er enige families Hoevenaer, o.a. te Culemborg en
Raamsdonk; of het onderhavige geslacht daarmee verwant is, is mij niet
bekend.

I. Dit vangt aan met Pieter Hoevenaer, die als „jonggesel van Utrecht"
op 23 aug. 1626 te Rotterdam ondertr. met Sibilla Sneewint, j.dr. van Rotter-
dam „beyde wonende op de Hoogstraat; getrout den 6 Sept. 1626".

Op 27 juni 1634 ondertr. hij als weduwnaar met Christina Hasenkamp, j.dr.
wonende tot 's-Gravenhage, getr. 18 juli 1634. Attestatie gegeven op Delfts-
haven 9 juli 1634.

Hij was kunstschilder. Van zijn hand hangt in het Gemeentemuseum te
Rotterdam (het voormalig Schielandshuis) een vrij groot schilderij, dat een
groep kinderen voorstelt met de moeder van het Leprooshuis. Hij vervaar-
digde dit voor de regenten van dit huis en ontving hier ƒ 130,— voor (kwi-
tantie d.d. 20 maart 1630). Door achteruitgang in zaken werden zijn goederen
in 1637 onder curatele gesteld.

In de voogdijboeken van Rotterdam is sprake van de drie nagelaten wees-
kinderen van Sibila Sneewints, waarover o.a. Bartholomeus Antonisz Snee-
wint tot voogd was aangesteld (eed afgelegd in juli 1634).

Deze kinderen waren Anthony, Jacobus en Sibilla, doch alleen van de
laatste heb ik de doop gevonden te Rotterdam op 10 juli 1633. Getuige is
daarbij Bartholomeus Bestevaer; dit zal de bovengenoemde voogd zijn en de
vader van Sibilla.

Van Sibilla verder niets bekend; Jacobus trad een paar maal op als getuige
bij de doop van Anthony's kinderen.

II. Anthony wordt op 30 juni 1653 als poorter te Leiden aangenomen en
ondertr. daar op 16 sept. 1654 als jongman van Rotterdam en instrumentma-
ker van beroep met Maertgen Moysesdr. de Keyser, j.dr. van Leiden, wonen-
de aan de Witte Poort en vergezeld met haar moeder Maertgen Cornelisdr.
Anthony woonde toen in de Kloksteeg.

Op 15 aug. 1656 ondertr. hij ten 2e male te Leiden als haar weduwnaar,
en dan van beroep horlogemaker genoemd, met Elsgen Symons van Drijflo,
j.dr. van Leiden, „wonende op de Haarlemmerstraat en vergezeld met Aeght-
gen Quirings van Boshuyzen, haar moeder".

Op 12 nov. 1677 ondertr. hij ten 3e male te Leiden als Elsje's weduwnaar,
dan wonende op het Rapenburg, met Maria van Es, j.dr. van Leiden, wonen-
de bij de Pieterskerk, vergezeld met Maria van Duvenbeek, haar bekende op
de Papengraft.

Anthony Hoevenaer moet een zeer bekwaam instrumentmaker en klokken-
maker geweest zijn; zijn zoon Simon was eveneens klokkenmaker en was
belast met de zorg voor de klok in de Leidse Academietoren; zijn kleinzoon
Abraham was hoi logemaker en torenuurwerkmaker te Arnhem. Deze be-
kwaamheid in het instrumentmaken heeft Anthony blijkbaar geërfd via zijn
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moeder, die drie broers had, Anthoni, Henricus en Johannes Sneewint, die
alle drie eveneens bekwame instrumentmakers zijn geweest. Anthoni Snee-
wint had een zoon Willem, die horlogemaker was op de Buitenwatersloot te
Delft.

Dit alles staat vermeld in het boekje „Bijdrage tot de Geschiedenis der
Instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot ± 1840" door
Dr. Maria Rooseboom. 1950.

Als aardige bijzonderheid kan ik vermelden, dat een rechtstreekse nazaat
van Anthony Hoevenaer gedurende zijn gehele loopbaan, die viel in de 19e
en 20e eeuw, met dergelijke mathematische en precisie-instrumenten en toe-
stellen heeft gewerkt en een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de triangu-
latie van Nederland.

Acte gepasseerd voor Notaris Verruyt, 22 juli 1655: Anthony Hoevenaer,
mathematische instrumenten- en horlogemaker, wonende Kloksteeg, verklaart
Dirck, zoon van Jan Jansz. de Block in de leer te nemen. Hij moet hem zes
jaar lang in de kost nemen en Dirck de Block moet betalen met zes zilveren
lepels of een zilveren zoutvat. De laatste twee jaar zal de Block één uur per
dag vrij hebben om tot lering van enige consten te besteden.

In een advertentie in de Leidsche Courant van 6 Dec. 1692 bood Anthonius
Hoevenaer, een geometrisch instrument met zijn toebehooren aan om prima
minuten mede te meten, benevens nog enige andere instrumenten door Ja-
cobus de Steur tot Leyden gemaakt,

Uit het huwelijk Hoevenaer-Drijflo:
1. Sibylla, ged. Leiden (Pieterskerk) 22 febr. 1658. Doopget.: Jacobus Ho-

venaer, Lucretia Snewijns, Aeckje Quiringhs van Boshuyzen.
2. Pieter, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 2 febr. 1659. Doopget.: Jacobus Hoe-

venaer, Nicolaes Blaeuvoet, Susanna Paling.
3. Sibylla, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 23 mei 1660. Doopget.: Samuel Kechel

van Hollensteer Jr. Lucretia Snewens, Ana Quirens ( = Quirings).
4. Symon, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 7 aug. 1661. Doopget.: Gerrit Quirincks

van Boschhuyzen, Aechie Quirincks van Boshusen.
5. Simon, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 15 april 1663. Doopget: Cornelis Drijf -

noe (sic), Annetje Drijfnoe. Volgt III.
6. Bartholomeus, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 2 juni 1664. Doopget.: Doctor

Petrus Caron, Lucretia Snevens.
7. Anna, ged. Leiden (Pieterskerk) 9 sept. 1665. Doopget.: Cornelis Drijfloo,

Anna Caron.
8. Adrianus, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 1 mei 1667. Doopget.: Cornelia

Knouw, Susanna Drijflo.
9. Adrianus, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 23 maart 1670. Doopget.: Hiero-

nymos Meyer, Aleyda van der Lerof.
Uit het huwelijk Hoevenaer-van Es:

10. Sibylla, ged. Leiden (Pieterskerk) 19 sept. 1681. Doopget.: Nicolaas
Blaeuvoet, Johanna van Tol.

Van al deze kinderen waren in 1688 alleen nog in leven: Simon, geb. 1663
en Sibylla, geb. 1681.
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III. Simon Hoevenaer, ged. Leiden 15 april 1663, ondertr. Leiden 8 juli
1684, wonende op 't Rapenburg, vergezeld met Anthony Hoevenaer, zijn
vader, met Jacoba de Vogel, j.dr. van Leiden, wonende op 't Rapenburg,
vergezeld met Susanna de Vogel, haar moeder. Huwelijk te Valkenburg bij
Leiden 22 juli 1684. Jacoba de Vogel werd gedoopt te Leiden (Pieterskerk)
1 mei 1658, als dr. van Abraham de Vogel en Susanna van Houten.

Hieruit:
1. Abraham, ged. Leiden (Pieterskerk) 7 maart 1685. Doopget.: Jacobus de

Vogel, Susanna de Vogel. Jong overl.
2. Elsje, ged. Leiden (Pieterskerk) 5 febr. 1687. Doopget.: Dirck Drijfnoo

(sic), Anna van der Boselu.
3. Susanna, ged. Leiden (Pieterskerk) 22 sept. 1688. Doopget.: Izaak de

Vogel, Maria de Vogel.
4. Maria, ged. Utrecht (Domkerk) 8 okt. 1690.
5. Abraham, ged. Utrecht (Domkerk) 25 nov. 1692. Volgt IV.
6. Simon, ged. Utrecht (Janskerk) 17 febr. 1695. Doopget.: Juffr. Elisabeth

Walee.
7. Jan Philip, ged. Utrecht (Janskerk) 1 april 1696.
8. Jacob, ged. Utrecht (Janskerk) 25 april 1698.
9. Jacoba, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 5 dec. 1700.

10. Johanna, ged. Leiden (Pieterskerk) 4 okt. 1702.
Van de meeste dezer kinderen is mij niets bekend, mogelijk slaat de vol-

gende ondertrouwacte op Jacoba, ged. 1700. Ondertr. Leiden 10 febr. 1746
Jacobus de Beunje, wednr. van Maria de Beunje, wonende in de Salomon-
steeg, vergezeld met Maria van den IJssel, zijn moeder, wonende op de Nieuw-
straat, met Jacoba Hoevenaer, j.dr. van Leiden, wonende op 't Rapenburg,
vergezeld met Susanna Hoevenaer, haer zuster, wonende als voren.

IV. Abraham Hoevenaer, ged. Utrecht (Domkerk) 25 nov. 1692, lidmaat
van de Herv. Kerk te Arnhem 22 sept. 1715, komend van Leiden, overl.
Arnhem 22 juni 1767, horlogemaker en torenuurwerkmaker, tr. Arnhem 15
nov. 1716 (ondertr. 31 okt.) met Arnoldina Smiths, ged. ald. 9 aug. 1693,
overl. of begr. ald. 8 nov. 1736, dr. van Antony, boekverkoper in de Turf-
straat en Frederica van der Hart.

Hieruit:
1. Jacoba, ged. Arnhem 16 sept. 1717, overl. ald. vermoedelijk 16 nov. 1773

(dan overl. nl. de vrouw van Derck Alpherts), tr. Arnhem, 5 juli 1753
(ondertr. 17 juni) met Derk Alphers, ged. verm. Rheden 30 jan. 1718,
zn. van Willem Alphers.

Op 12 maart 1753 overleed te Arnhem „de Vrou van Derk Alphers".
Geen kinderen nagelaten. Jacoba zal dus zijn tweede vrouw geweest zijn.

Op 3 okt. 1777 ondertr. hij te Arnhem met Anna Elisabeth Schilders,
dr. van Philippus Capt.-Luit. in het Reg. van de Generaal Randwijk.
Att. naar buiten 25 okt.

2. Frederica, ged. Arnhem 11 april 1719, overl. ald. 2 juli 1770, tr. ald. 16
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dec. 1742 met Carel Otto van Kesteren, ged. ald. 16 nov. 1721, overl. ald.
15 dec. 1809, architect, zn. van Johan en Jacoba Johanna Hessels.

Volgens een artikel in de Bijdragen en Mededeelingen van „Gelre", jrg.
1928, was hij van 1770—1780 eigenaar van het zgn. Duivelshuis, later
Gemeentehuis van Arnhem aan de Koningstraat.

3. Simon Anthony, ged. Arnhem 28 april 1720, volgt V.
4. Maria, ged. Arnhem 23 nov. 1721, overl. ald. 21 juni 1800, tr. ald. 17 okt.

1751 met Mattheus van Raay, ged. Arnhem 11 jan. 1722, overl. ald. 7 febr.
1795, zn. van Jan en Anna Catharina Visser.

5. Susanna, ged. Arnhem 6 dec. 1722, overl. jong.
6. Susanna, ged. Arnhem 3 juli 1727, overl. of begr. ald. 23 jan. 1759, tr. ald.

10 nov. 1754 met Rutger Brouwer.
7. Arnoldina, ged. Arnhem 12 febr. 1732; jong overl.

V. Simon Anthony Hoevenaer, ged. Arnhem 28 april 1720, overl. ald. 6
dec. 1799, tr. Driel (Gld.) 6 juli 1761 met Abigaël Jacoba van Nuys, ged.
Arnhem 6 mei 1717, overl. ald. 5 okt. 1803, dr. van Gerrit en Jacomina
Seelen.

Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
C. J. SIERTSEMA-HEUVELINK

NEDERLANDSE AFSTAMMELINGEN VAN JONKER
MICHEL DEL THOUR DE HAULTEPENNE (1)

In dit tijdschrift (2) plaatste ik een artikel over bovengenoemde. Daar in
Nederland en vooral in Noordbrabant nog verschillende bestaande families
uit vrouwelijke lijn van hem afstammen, geef ik hierbij een fragment van zijn
nakomelingen.
Wij beginnen dus met
I. Jonker Michel del Thour de Hautepenne, vermeld van 1671 tot 1678,

wonende te Brussel in 1671 (zoon van Hubert de Moustier dit del Thour
de Hautepenne, geboren omstreeks 1570, „capitaine de cavalerie", en
„noble damoiselle" Marie de Chéoux). Hij was gehuwd met jonkvrouwe
Marie-Emmanuele-Anne des Maretz (behorende volgens gezant Frédéric
Colon tot een familie van notarissen en tot de familie van de barons de
Maretz), waaruit:
1. Claude-Michel del Thour de Haultepenne, pastoor van Soignée (3).
2. Pierre-Albert, die volgt II.
3. Frangois-Joseph-Hubert del Thour de Hautepenne, priester (4).
4. Marie-Louise del Thour de Haultepenne, ongehuwd (1717) (5).
5. Marie-Anne-Elisabeth del Thour de Haultepenne (6).

II. Pierre Albert de Haultepenne de la Thour, wonende te Leuven, poorter
aldaar (13.12.1706), was gehuwd met „domicella" Pétronille Gueldre,
geboortig van Brugge (7), waaruit geboren te Leuven:
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1. Pierre-Joseph-Antoine de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-
Michiel) 22.4.1706 (peter: dominus Petrus Sangrius; meter: domicella
Maria Theresia de Maretz) (8).

2. Jéröme-Frangois de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-Peter)
1.10.1708 (peter: reverendus dominus Piere, pastoor van Meerbeek;
meter: Joanna Hurts, „syndica" van de paters Capucijnen te Aarschot),
overleden te Rotterdam op 8.10.1771, tr. Anna Roos, overleden te
Rotterdam op 14.8.1788, dochter van Gerard Roos en Jeanne Ellelappe
(9).

3. Jean-Auguste-Guillaume de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-
Peter) 7.12.1709 (peter: reverendus dominus Joannes Jamin; meter:
domina Joanna Hendrica Cartiels). Hij is overleden te Leuven (St-
Peter) op 16.11.1711 (10).

4. Anne-Marie-Thérèse de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-Peter)
16.10.1710 (peter: dominus Joannes Lambiotte; meter: domicella Anna
Catherina van der Borcht), tr. Leuven (St-Michiel) 3.8.1731, Nicolaas
Goossens, geb. Leuven 8.12.1695, (Stadsarchief Leuven. Livre de
Raison no. 7146), zn. Willem Goossens, smid, en Catharina Laurent.
Zijn afstammelingen woonden te Maassluis, Loon-op-Zand, Sprang en
Oosterhout (11).

5. Joanna Antonia de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-Peter) 7.11.
1712 (peter: reverendus dominus Antoninius Ignatius Desmanes,
S.T.B.F., groot begijnhof; meter: domicella Joanna de Coen, vrouwe
van Binkom), overleden (St-Peter) 13.9.1713 (12).

6. Frangois-Grégoire de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-Peter)
7.11.1712 (peter: reverendus dominus Franciscus Ie Roy; meter: Maria
Delvaux), overleden (St-Jacob) 20.9.1726 (13).

7. Cécile-Marie-Josèphe-Pétronille de Haultepenne de la Thour, gedoopt
(St-Peter) 2.3.1715 (peter: reverendus dominus Godefridus de Leeze;
meter: Cecilia-Maria-Josepha van der Mael (14).

8. Martin-Jacques-Michel de Haultepenne de la Thour, gedoopt (St-Jacob)
9.5.1717 (peter: Martinus Laureys; meter: Magdalena Curt) (15).

B. W. VAN SCHIJNDEL

') Verschillende gegevens dank ik aan pater Caspar van Basten Batenburg en dr. Leo
van Buijten.

2) G.N. 1963, 58.
3-°) B. W. van Schijndel. Réplique aux Objections jormulées par Ie Conseil Hêraldique

de Belgique contre la demande de reconnaissance de Noblesse de l'ancienne maison de
LOVINFOSSE; p . 121.

7) Ibidem. Idem.
8) S.A. Leuven. Doopboek St-Michiel.
») Idem. Doopboek St-Peter.-G.N. 1956, 270.
I0) Ibidem. Idem. Overlijdensregister St-Peter.
" ) Mededelingen van pater Caspar van Basten Batenburg en dr. Leo van Buijten.
12-14) S.A. Leuven. Doop- en overlijdensregister St-Peter.
15) Idem. Doopboek St-Jacob.
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BOEKBESPREKING

Mr. J. E. J. Geselschap, Inventaris van het Oud-archief van Gouda. Uitgave van de
Gemeente Gouda, 1965. 276 blz. 8°.

De laatste jaren verschijnen er — gelukkig! — steeds meer archiefinventarissen die in
alle opzichten de toets der kritiek kunnen doorstaan en die door hun duidelijke indeling
en fraaie uitvoering even nuttig als aangenaam zijn om ter hand te nemen. Het hier
voor ons liggende specimen is al een bijzonder geslaagd voorbeeld. In een fraaie groene
band gestoken, met een prettig leesbare letter gedrukt, geeft deze inventaris na een
korte historische inleiding over de geschiedenis van het Goudse archief ons een duidelijk
overzicht van het vele materiaal dat in de oude Gasthuiskerk ligt opgetast.

Na de eigenlijke inventaris geeft dit boek een lijst van kaarten en plattegronden,
bewaard in het Stedelijk Museum te Gouda maar in fotokopieën op het archief aanwezig,
alsmede een regestenlijst van in originali aanwezige charters. Een index op de namen
van personen, plaatsen en instellingen besluit het geheel.

Een ieder die, hetzij voor onderzoek naar zijn familiegeschiedenis, hetzij in algemeen
historische opzet, geïnteresseerd is in het Goudse archief, kan ik slechts aanraden zich
een exemplaar van deze inventaris aan te schaffen. Zulk een inventaris dient men thuis
te bezitten en, alvorens men op reis gaat, thuis nauwgezet te kunnen doornemen om ter
plaatse direct het verlangde te kunnen inzien. Toen ik een aantal jaren geleden voor het
eerst het archief te Gouda bezocht in verband met een historisch onderzoek naar de
bekende godsdiensttwisten van het Twaalfjarig Bestand, was er noch een redelijke
archief-inventaris, noch een bijgewerkte catalogus van de bibliotheek aanwezig. Al
ploeterend en vragend aan het steeds hulpvaardige personeel, heb ik toen wel veel
materiaal achterhaald. Maar nu, met deze inventaris voor me, zie ik met één oogopslag
wat ik voor dit (inmiddels afgesloten) onderzoek toch óók nog had dienen in te zien.
En met een genealogisch onderzoek zal het niet anders gaan, d.w.z. wanneer men althans
iets meer wil dan alleen de data van doop, huwelijk en begraven. Want wie verder wil
gaan dan dat chronologisch stramien — en dat wil toch elke rechtgeaarde genealoog —
zal, zeker als hij eenmaal het beroep van zijn Goudse voorvader(s) kent, in deze inven-
taris tientallen nummers kunnen aanstrepen die hem verder zullen helpen. Mr. Gesel-
schap heeft historici en genealogen een voortreffelijke dienst bewezen!

Drs. Th. E. Jensma, Inventaris van de Archieven der diaconale instellingen van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Uitgave van de Gemeentelijke Archief-
dienst, Amsteldijk 67, Amsterdam, 1965. 109 blz. 8°.

Beperkter van onderwerp, maar relatief zeker niet kleiner, is deze gedetailleerde
inventaris van stukken die voor ieder die te Amsterdam Lutherse voorouders heeft, een
onontbeerlijk hulpmiddel zal zijn. Natuurlijk niet alleen voor genealogisch geïnteres-
seerden, maar gezien de doelstelling van dit blad gaan mijn gedachten toch in de eerste
plaats naar hen uit. Laat mij, om u een indruk te geven, enkele willekeurige nummers
noemen: de weesregisters, de opgaven van gestrafte wezen, stukken betreffende het
vermogensbeheer van wezen, opgaven van verstrekte uitzetten, diaconie-registers, de
„staat houdende opgave van gestrafte oude lieden" (nr. 376; het onderwerp is ons allen
uit het verhaal van Keesje uit de Camera Obscura bekend!), een voorstel uit 1862 tot
wijziging van de dagelijkse gebeden, ja zelfs kunt u uit ditzelfde jaar 1862 nagaan, hoe
hard er gestookt mocht worden. En, treffende illustratie van wat in elk boek over sociale
geschiedenis ten aanzien van arbeidstoestanden wordt opgemerkt: nr. 115 is een bundel
briefjes „waarin werkgevers de late thuiskomst van werkjongens verontschuldigen, of om
vrijstelling van catechesatie verzoeken".

Kortom: voor een beperkte groep (Lutheranen te Amsterdam) een voortreffelijke
oriëntatie.

H. H. W. VAN EIJK

BIBLIOTHEEK

B. W. van Schijndel. Une Genealogie braban?onne: Les van Zeeland 1230-1965.
277 blz. met wapentekeningen, platen, foto's en uitslaande tabellen. 24 cm. Geschenk
van de schrijver. Het werk is te verkrijgen bij Drukkerijen Vermeys, Markendaalseweg
73, Breda. Giro 1073738. Prijs ƒ71,50.
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VRAGENRUBR1EK

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.

181. CARON.
Op 1-5-1734 huwden te Afferden in het land van Maas en Waal Willem Caron,

schoolmeester en koster te Afferden met Willemina van Ingen, dr. v. Huybert Hendriksen
en Metjen Jansen, geb. Welie, ged. Dodeweerd 15-6-1704. Als j.m. van Horssen op
28-3-1725 aangenomen op belijdenis akd. Ned. Herv. Gem. v. Altforst (Horssen was ge-
combineerd met Altforst) en op 10-6-1729 met att. v. Horssen n. Afferden gekomen.
30-8-1749 (Bergharen-Herwen) ondertr. Willem, wedr, schoolmr te Afferden en Dina
Liberta Stumphius, dr. v. Ds. Johannes Fredericus en Dina Boeseken (3de huw.) ged.
Ned. Herv. Gem. Puyflijk 5-3-1721, overl. en begr. 's-Grav. Noorderkerkhof 14-3-1791.

23-2-1772 (Druten) huwden Wilhem Brands, wedr. v. Agnes van Buren, won. te
Wamel en Dina Stumphius, wed. v. Willem Caron, won. te Afferden.

Waar en wanneer zijn Willem Caron en zijn 1ste echtgenote Willemina van Ingen
overleden? (Willem was de zoon van Jan Caron, schout en schoolmeester te Horssen
geh. m. Geertruyd Jansen terwijl zijn vermoedelijke broers Martijn en Jan waren. De
laatste eveneens schout te Horssen, geh. m. Grietje Wouters; Martijn, j.m. te Horssen
geh. Hardingsveld 24-4-1747 m. Jenneke Dirkse Soeteman.)

F. J. HERMAN, Pasteurstraat 17, Amersfoort.

182. SUIJLEN.
De in Gens Nostra mei/juni 1966 voorkomende lijst van Uitgeweken Akenaren in

Nijmegen vermeld o.a. 18. Oct. 1615 Wilhelm Suijlen, wolwever en zn Willem. In het
Oud-Archief Gem. Nijmegen zijn geen verdere gegevens te vinden.

Wie kan mij hierin helpen?
B. P. DIONCRE, Julianastraat 49, Brunssum L.

183. Archief GAVANON.
De Doopsgezinde predikant Ds. Cornelius van Engelen (1726-1793) heeft zich tijdens

zijn leven uitgebreid met landbouwkundige vraagstukken bezig gehouden. Het vermoeden
bestaat dat hij in contact heeft gestaan met Ds. J. H. Gavanon, Waals predikant te
Arnhem. Blijkens gegevens in het archief van de gemeente Arnhem onderhield Ds.
Gavanon een uitvoerige correspondentie waaronder waarschijnlijk ook van Ds. van
Engelen en had hij een uitgebreid archief, dat hij bij testament dd. 6 november 1794
naliet aan zijn zoon Louis Etienne (Steven) Gavanon. Nadien is van dit archief geen
spoor te vinden.

De familie Gavanon is in mannelijke lijn uitgestorven; in vrouwelijke lijn stammen
daarvan af de families: Böhne, van Hemessen, Faure van de Wilt, Zoutman en Van
den Broek.

Gevraagd wordt naar de tegenwoordige bewaarplaats van genoemd archief-Gavanon,
voorzover het althans nog bestaat.

DRS. O. D. J. ROEMELING, Schoutelaan 8, Haren (Gr.).

184. a. BRINK.
17 april 1833 geeft Albert Johannes Brink, oud 44 jaar, te Rotterdam een zoon aan.

Hij is schipper van het tjalkschip „De twee gebroeders" en geeft op te wonen in de stad
Groningen. Bij navraag te Groningen bleek niets van hem bekend.

Vraag: Waar en wanneer is Albert Johannes Brink geboren (± 1790) en wanneer
werd zijn huwelijk met Grietje Willems de Vries gesloten.
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b. VERMEULEN.
1 mei 1837 geeft Lambert Vermeulen, oud 36 jaar, te Krimpen a/d IJssel een dochter

aan. Hij is schipper en woont te Krimpen. Krimpen heeft geen d. en tr. boeken van voor
de B.S. Kan iemand mij vertellen: Wanneer Lambert Vermeulen werd geboren en wie
zijn ouders waren? Evenals van zijn vrouw Kaatje v. d. Grijp.

J. BROEREN, Beverweerdstraat 69, Den Haag.

185. LEENHOFF.
Abram Leenhoff (Leenhoef, Leenhöff), Muziekmeester te Leiden en Anna van der

Velden lieten te Leiden de volgende kinderen dopen:
1. Abram, ged. Hoogl. K. 16 dec. 1779;
2. Frederik, ged. Mare K. 10 jun. 1781, begr. Leiden (Papegaay's Bolwerk) 15/22 mrt.

1783;
3. Gerardus, ged. Mare K. 6 jan. 1784, begr. Leiden (Papegaay's Bolwerk) 18/25 dec.

1784.
In de overlijdensacte van bovengenoemde zoon Abram dd. Delft 4 juni 1832 (oud

52 jr. 5 mnd. 19 dgn.) worden als zijn ouders genoemd Abraham Leenhoff en Anna
Tilth, beiden overleden te Leiden.

Bekend zijn Dr. A. van Anrooy „Impromptu"; NL./1954 kol. 285 vlgd.; NL./1958
kol. 294.

Gevraagd, huwelijk (plaats en datum) Leenhoff-van der Velden c.q. Tilth en hun
beider voorouders.

MR. L. J. RIETEMA, St. Anthonieweg 10, Epe, Gld.

186. FAMILIEARCHIEF VAN DER BURG.
Gaarne zou ondergetekende van de leden, die in het bezit zijn van archivalia b.v.

notariële acten, overlijdingsadvertenties, foto's, etsen en bidprentjes, betreffende het
eigengeërfde geslacht Van der Burg uit Vlaardinger-ambacht, waarvan een tak zich in
de 18e eeuw te Schiedam vestigde, alwaar het tot het einde der 19e eeuw, voordat het
geslacht zich over alle windstreken verspreidde, op religieus (Katholiek), economisch
(jeneverstokerijen en graanhandel) en politiek (gemeenteraadsleden en wethouders in de
omliggende plattelandsgemeenten) gebied een belangrijke rol speelde, bericht ontvangen
ten einde van de exemplaren, die het familiearchief nog niet bezit afdrukken te laten
vervaardigen.

In verband met een te ondernemen studie over „de jeneverindustrie en de Katholieken
te Schiedam" zou ik gaarne in contact komen met de leden die uitgebreidere genealogieën
bezitten van de navolgende geslachten dan de heer L. A. Abma: Beukers, Van der Drift,
Duijs, Engering, Gompertz, Huijgen, Kleipool, Melchers, Wittkampf en Uzermans.

V. A. M. VAN DER BURG lur. Cand., Kersbergenlaan 35, Zeist.

187.
Het echtpaar Henricus te Kaal en Aleida Bosmans huwde waarschijnlijk ± 1790 te

Emmerik; gaarne nadere gegevens omtrent dit echtpaar.
Het echtpaar Johannes Wolters en Gertruda Henricks huwde te Elten (D.) op 28-2-

1661; gaarne nadere gegevens betreffende dit echtpaar.
Maartje Hendriksdr van Os huwde te 's-Gravenzande 18-4-1693 met Dirk K. Moor;

gaarne nadere gegevens van Maartje.
EHsabeth Brandts huwde te Elten op 6-8-1747 met Thomas van Hum; gaarne nadere

gegevens van Elisabeth.
Christina de Nijs, geb. Merxplas (B) huwde te Tilburg 7-4-1709 met Johannes

Respiers; gaanre nadere gegevens van Christina.
Johanna van Rooy huwde te Tilburg op 24-3-1777 met Adrianus Rupens; gaarne

nadere gegevens van Johanna.
Rutgerus Everts huwde te Elten (D) op 10-9-1655 met Johanna Jansen; gaarne nadere

gegevens van Rutgerus.
Op 3-1-1762 is in Den Bosch geboren Jan Cornelis Simon, z.v. Jacobus Simons en

Christina Otten; gaarne gegevens van deze ouders.
Hendrik Hendriksz. van Dam huwde Noordwijk 19-12-1717 (ondertr. Katwijk 7-11-

1717) met Lysbeth v. d. Plug; gaarne gegevens van Hendrik.
Op 17-2-1715 huwde te Katwijk Jacob Pluymgraaf en Wijntje Ouwehand; gaarne

gegevens van dit echtpaar.
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Willem Jan Bom en Claeske Jan van Nederveen huwden waarschijnlijk te Woudrichem
± 1640; gaarne gegevens betreffende dit echtpaar.

Johanna van Dansioo, waarschijnlijk dochter van Jan Maximiliaan van Dansioo en
Rusje Jacob v. d. Strijp, gehuwd Den Haag 9-5-1638; gaarne geboorteplaats en datum
van Johanna en haar ouders.

Jan Wiüemst, waarschijnlijk zoon van Reynier Willemst en Barbara Bosijns, onder-
trouwd te Rijswijk (Z.H.) 29-12-1624; gaarne geboorteplaats en datum van Jan en
zijn ouders.

Dirk Cornelisz. Goutappel huwde ± 1580 Meynje Adriaan Couwenhoven; gaarne
gegevens van Dirk.

Henricus Baddé, geb. ± 1742, geweermaker, huwde Breda 5-1-1777 met Maria
Cornelia Boornaers; gaarne gegevens van Henricus.

J. C. WOLTERS, Laan van Meerdervoort 1427, Den Haag.

188. a. VAN TELLINCKHUYSEN.
Wie bezit gegevens over de familie Van (of a) Tellinckhuysen? Speciaal ben ik ge-

interesseerd in de predikant Rudolphus a Tellinckhuysen, die aan het eind der 17e eeuw
(o.a. 1678 en 1687) op het Duitse eiland Borkum stond. Wie waren zijn voorouders?

b. BROUWER.
Wie waren de ouders van Freerk Berents, van Eexta (zijn nageslacht te Nieuwolda

en Siddeburen noemde zich later „Brouwer"), die te Nieuwolda op 9 mei 1751 huwde
met Anje Claessens, van Wagenborgen. Freerk Berents had (o.a.?) een zuster Nantje
Berents (gehuwd met Jan Harkes) en twee broers Heijne Berents (gehuwd met Hilke
Jans) en Geert Berents (gehuwd met Hilligje Everts).

J. G. J. VAN BOOMA, „Ter Hogerbeecke", Herxen bij Wijhe (O.).

189.
Ondergetekende stelt een kartotheek samen van alle personen (levend of overleden)

in Nederland met de namen: (v.) (de) (del) (de la) R(h)ul(l)(e), RüWKe), Ruehl(e),
Ruel(l)(e), Ruwel(l)(e), Ruweel, Ruwiel, Rouhl(e), Roehl(e), Roel(l), Rowel(l)(e), Roweel,
Roël(l)(e), Royl(e), Roil(e), Rol(l)(e), Röhl(e), R(h)eu(e)l(l)(e), Reuhl(e), Reuyl, Ruyl,
Rui(h)l, Ril(l)(e), Rihl, Rhiel, Rie(h)l(l), Rieyl.

Wie kan en wil mij aan gegevens helpen?
J. A. RIEL Lzn, Westerloo Kade 24, Voorburg.

190. POPPE.
Met het onderzoek naar de familienaam Poppe, ben ik gevorderd tot het jaar 1600,

toen geboren werd Andries Poppe, die later huwde met Mayken Willems, afkomstig
uit Serooskerke (Walcheren).

Vraag: Bezit iemand gegevens van nog vroegere data dan hiervoor vermeld?
Is het bekend uit welk land de familienaam stamt?

J. POPPE, Oude Koudekerkseweg 15, Middelburg.

191. LIER.
Op 18 juli 1775 werd in Breda geboren Karel Willem Lier, die op 15 juli 1851 te

Zwolle overleed. Zijn ouders waren Godfried Lier en Anna Maria Heesel. De geboorte
van Karel Willem Lier werd in het register van de Gereformeerde Gemeente in Breda
ingeschreven. Van zijn ouders Godfried Lier en Anna Maria Heesel is niets verder
bekend. Het vermoeden bestaat dat Godfried Lier militair was en afkomstig uit Duits-
land of Zwitserland.

Iedere aanwijzing betreffende Godfried Lier is van harte welkom.
W. LIER, Jan van Eyckgracht 191, Eindhoven.

192. VAN DER HORST.
Op 22 mei 1746 trouwde te Leiden Johannes van der Horst, jongman van Leiden met

Marytje Beks, weduwe van Laurens Floryn. Bij dit huwelijk was Johannes vergezeld
van zijn vader Hermanus.

Gevraagd: gegevens over deze Hermanus en diens voorouders.
A. DEELDER, Bilderdijklaan 95, Rijswijk (Z.H.).

252



193.
1. Jacobus Padbrue, ged. Rotterdam 1-9-1661, zn. van Johannes Emanuels, chirurgijn,

en Barbera Jacobs van Sonneveld, tr. Utrecht 18-3-1691 Sara Laurens Blonck, ged.
R'dam (?). Gevraagd sterfplaats en begraafplaats van dit echtpaar, alsmede bijzonder-
heden over kinderen (onder wie Laurens, geb. ± 1702).

2. Manuel Padbrue, ged. Tiel-Zandwijk 10-6-1648, soldaat onder kap. van Amerongen,
zn. van Henriek Emanuels, luitenant, en Maria van der Horst, tr. Maastricht 31-12-
1670 Maria van der Linde(n). Dit echtpaar liet te Breda op 16-4-1679 een dochter,
Anne Maria, dopen. Gevraagd sterfplaats en begraafdata van dit echtpaar, alsmede
bijzonderheden over kinderen. Bovendien gevraagd de geboorteplaats (Den Haag?)
en doopdatum (± 1620) van Maria van der Horst, zuster van Alida, Martina (gehuwd
met Thymen Muys) en Lucas van der Horst (won. te Voorburg).

3. Gevraagd sterfplaats en -datum van Johannis Christiaan Richter, ged. Den Haag
Evang. Luth. K. 6-10-1719, zn. van Johan en Anna Tyssen, tr. Den Haag Klooster-
kerk 28-5-1752 Maria Padbrue, ged. Den Haag Nieuwe K. 22-9-1726, begr. Rijswijk
27-3-1777, dr. van Kornelis en Dirkje Gerrits van Lent.

4. Gevraagd sterfplaats en begraafdata van Wolterus Theodorus Vlier, ged. Zwolle
22-1-1717, zn. van Christiaan en Adriana Steelt, en van zijn echtgenote Sofia
Padbrue, ged. Den Haag Nieuwe K. 31-7-1729, dr. van Kornelis en Dirkje Gerrits
van Lent. Dit echtpaar huwde Den Haag, Schev. Kerk 12-9-1751.

5. Gevraagd geboorteplaats en doopdatum (± 1691) alsmede de ouders van Margaretha
Hoetmer (Hoetmeer, Goetmeer), begr. Rijswijk 19-1-1761, echtgenote van Coenraet
Padbrue, ged. Den Haag Grote K. 14-12-1687, begr. Rijswijk 5-5-1755, zn. van
Cornelis en Sophia Meus. Bovendien gevraagd waar en wanneer zij huwde met C. P.

DR. H. J. PABBRUWE, Vijzelstraat 32, Amsterdam.

194.
1. FELIX

Gerrit Jurriens Felix, geboren te IJsselmuiden 23-4-1747, zoon van Jurrien Felix,
weduwnaar van Janna Jans, en van Geertien Gerrits. Zij trouwden te IJsselmuiden
16-6-1741.

Gevraagd: geboortedata ouders.

2. VAN HEERDE
Jan van Heerde, gedoopt te Kampen 11-12-1785 (Bovenkerk) zoon van Willem

Wijchgers van Heerde, overleden te Kampen 16-3-1800 en van Anna van 't Woldt,
gedoopt te Kampen 3-11-1748. Bij ondertrouw op 30-4-1780 in de Broederkerk te
Kampen worden ze genoemd: Willem Wicherts wedn. van Heerde en Anna van 't-Woudt
j.d. van Kampen.

Gevraagd: geboorte van Willem en wie waren zijn ouders.

3. HILKES (HILLEKES) — CAMPSTEIN (CAMSTEIN)
Op 26-7-1776 gingen te Kampen in ondertrouw Gerardus Hilkes j.m. van 's-Hertogen-

bosch en Johanna Campstein j.d. van Kampen. Beiden waren R.K.
Gevraagd: geboorte van Gerardus ± 1756 en van Johanna (Catharina) en de namen

van hun ouders.

4. WERNARS (WARNARS) — VAN DEN BOGAART (BONGAARD)
Op 1-11-1795 gingen te Kampen in ondertrouw Antony Warnars j.m. van Kampen,

geb. ± 1769 met Dina van den Bogaart j.d. van Diemen.
Gevraagd: geboortedata en gegevens over de ouders.

5. LANGES
Johanna Adriana Langes geboren te Kampen 17-4-1777, dochter van Joannes Hen-

dricus Langes (militair) en van Maria Catharina Jansse. Zij waren R.K.
Gevraagd: geboorte en huwelijk van de ouders.

6. STAAL — DIRKS
Dirk Staal, geboren 2-1-1814 te Oldebroek, zoon van Egbert Staal en van Aartjen

Dirks.
Gevraagd: geboorte en huwelijk van deze ouders.
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7. BRUGMAN — VAN HET WELHE
Geesje Brugman, geboren 9-3-1818 te Oldebroek, dochter van Geerlof Brugman,

geboren ± 1776 en van Willemina van het Welhe, geboren ± 1778.
Gevraagd: geboorte en huwelijk van deze ouders.

R. J. SPREEN, Melissantstraat 191, Rotterdam-23.

ANTWOORD.

166. a. VAN RUYSENBERGH. G.N. no 3 1967.
Johanna van Ruysenberg werd ± 1712 te Middelburg geboren volgens opgave bij

huwelijk te Leiden 8-3-1732 met Johannes van Beurden, striepjeswerker (Sch. reg. K
fol 146). Zij had een zuster Susanna, geb. ± 1707 Leiden.

Ouders waren Johannes, ged. 13-5-1682 Leiden rk kerk a/d Utr. Veer, factoor, en
Lidia van Toornvliet, geb. Amsterdam, gehuwd 9-9-1702 Leiden (Sch. reg. H fol 29).
Johannes had een in 1688 in Leiden gedoopte broer Adam, een varensman die in 1711
in Amsterdam trouwde, vermoedelijk elders hertrouwde, met in Amsterdam gevestigd
nageslacht.

Ouders van Johannes en Adam waren volgens opgaven bij doop: Johannes Dame van
Ruysenberg geb. te Amersfoort en Eva Hendriksdr. Sluymer geb. te Amersfoort. De in
Amersfoort geboren zuster Mary Dame van deze Johannes Dame trouwde in 1686 te
Leiden met de lakenwerker Jacob Michielsz Brant.

Wat Johannes Dame betreft komt in het gerecht, huw. reg. van Amersfoort voor:
Op 21 Juny 1681 compareerden Jan Damen van Rusbergen geadsisteert met Claes
Henricus Sleumers syn neef also hy bruydegom geen ouders heeft en oom Claes Claesz
aen een quaet been niet uytgaen can, met Eva Henricus Sleumers geassisteert met
Henricus Jacobs Sleumer haer vader. Het ziet er naar uit dat in de vorige generatie
Daam Ruysenberg (Rysbergen) en Hendrik Sluymer met twee zusters Claesdochters
getrouwd waren waarvan Claes Claesz een broer was, terwijl dan Hendrik Sluymer uit
een ander huwelijk een dochter Eva heeft gekregen. Een broer van Eva, Jacobus
Henricus Sluymer, huwde in 1681 in Amersfoort Maritie Dircks van Dort.

MR. H. A. SLUIJTER, Oranje Nassaulaan 9, Zwolle.

Aan dit nummer werkten mee:

A. F. N. van Asten, Heesakkerweg 16, Asten N.B.
B. W. van Schijndel, chaussée d'Ixelles 126, BrusseI-5.
Mevrouw C. J. Siertsema-Heuvelink, Iepenlaan 12, Assen.
R. F. Vulsma, Ceintuurbaan 203, Amsterdam-Z.
Joh. Zandleven, Marislaan 9, Utrecht.

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

Het komt nog al eens voor, dat kopü in handschrift moeilijkheden oplevert voor de
zetter en bij de correctie. De redaktie zal het zeer op prijs stellen wanneer u in de
toekomst uw manuscripten — ook de vragen — in machineschrift wilt inzenden.
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