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Jaren geleden las ik in „KLAAR VOOR ONDERWATER"
door M. S. Wytema, oudste officier van de K XV111, (uitg. A. Blitz,
Adm 1936) in het hoofdstuk: Het Vergeten Eiland TR1STAN DA
CUNHA (i.z. een watervoorzieningsplaats voor V.O.C.-schepen). ..
„Hoewel vele Hollanders als Bontekoe, Bier en Brootspot, Jan
van Riebeeck en later nog anderen de groep bezochten, is men

wegens de ongunstige ankergelegenheid hier nooit toe overgegaan."
Over Bontekoe en Van Riebeeck had ik gelezen, van een schipper
Bieren-Broodts-Pot wist ik niets af, vandaar mijn besluit wat meer

van hem en zijn familie te weten te komen en . .. ziehier het
resultaat: een — gedeeltelijke — genealogie van het oude

HOORNSE SCHIPPERSGESLACHT BIERENBROOD(T)SPOT
Omstreeks 1600 was ons land maar klein, er woonden weinig mensen en

toch moet ons volk een grote levenskracht hebben gehad! Men wist zich vrij
te maken van de overheersing van Spanje, toendertijd de grootste wereld-
macht, om daarna op één lijn te komen van toonaangevende landen als
Engeland en Frankrijk. Bovendien kreeg men een vooraanstaande1 plaats op
vrijwel alle gebieden van menselijk leven: landontginning (Leeghwater), zee-
vaart (Houtman, Heemskerk, Barentsz, Tasman), in vraagstukken van mili-
taire (Prins Maurits), politieke (Oldenbarneveldt), rechtskundige (Hugo de
Groot), wijsgerige (invloed van Erasmus) en godgeleerde (Arminius en
Gomarus) aard; in de schilderkunst (Fr. Hals, J. v. Goyen, v. Ruisdael, later
Rembrandt, Vermeer, J. Steen), in de natuurwetenschappen en de wiskunde
(S. Stevin, C. Drebbel, Metius, later Chr. Huygens en A. van Leeuwenhoek),
in de bouwkunst (H. de Keyser, J. van Campen, Vingbooms) en in de carto-
grafie (Ortelius, Plancius, Mercator, Blaeu en zonen). Kortom, overal werkte
het Ned. volk mee om ons „aertrijck" beter bewoonbaar te maken, om uit te
zwermen, overal ontdekkingen te doen en overal handelsvestigingen te stich-
ten.

Ongetwijfeld is Jan Huygen van Linschoten degene geweest, die de Neder-
landers naar de Oost heeft geleid. Zijn boek „Itinerario. Voyage ofte Schip-
vaart naer Oost ofte Portugaels Indien" werd in 1595 uitgegeven, in hetzelfde
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jaar ondernam Houtman „de eerste schipvaart". Deze ging naar Indië met
twee schepen van 230 last (460 ton), één van 130 en één van 25 last, resp.
tellende 84, 85, 60 en 20 man. Van deze 249 koppen zijn slechts 89 man
teruggekeerd, waarvan er nog een achttal na terugkomst in Holland van
uitputting stierf: dus slechts één derde overleefde de reis!

Onze zeevaarders stonden aan orkanen en windstilten bloot, terwijl ook
andere gevaren als onbekende zeestromingen en banken (welke nog niet op
de kaarten voorkwamen), bedorven voedsel en drinkwater (de kost was zwaar
en eenzijdig en klachten over zuur bier, gort met kevers, stokvis vol mijt en
bikkelharde erwten kwamen veel voor!), ziekten als scheurbuik en verder
zeerovers, Spanjaarden en Portugezen alom dreigden: de verzekeringspremie
bedroeg soms 30%!

Jacques Ie Maire koerste om Vuurland met twee kleine schepen met resp.
65 en 23 koppen; de bekende „Halve Maen" van Hudson was slechts 40 last
(80 ton) en Australië werd in 1643 door Tasman met maar twee scheepjes
van 60 en 100 last (met 40 en 60 man) ontdekt! En dan te bedenken dat de
snelheid van die schepen zeer klein was: slechts ongeveer 4 km per uur (wan-
delsnelheid), alleen op de thuisreis ging het wat vlugger.

De lezing van oude volksboeken en journalen (in sommige wordt steeds de
heilzame werking van limoen ( = citroen)sap geroemd; er waren ook zorg-
zame schippers, die voor verse groenten zoals sla en radijs trachtten te zorgen
door deze in met aarde gevulde bakken te kweken!) geeft ons dan ook veel
ontzag voor die kloeke mannen, die met zulke gebrekkige middelen zoveel
hebben bereikt! De zeeman kreeg zulk zout eten dat landrotten het zouden
laten staan, hij sliep 's nachts hoogstens een uur of vier in een kooi van zeil-
doek in een benauwde ruimte, steeds in zijn kleren slapend om op elk moment
de mast te kunnen worden ingestuurd als er storm op komst was.

Amsterdam was toendertijd de voornaamste vrachthaven; de Hoornse
schippers Bierenbrootspot, die voor hun huw.voorwaarden e.d. naar een
Hoornse notaris gingen, lieten hun belangrijkste bevrachtingsacten, attestaties
(verklaringen), insinuaties, (aanzeggingen) e.d. steeds door een Amsterdamse
notaris opmaken. Hetzelfde deden mijn Oostzaanse voorvaders (b.v. Jacop
Claesz Slynger van Oostzanen, „coopman" en „regerent schepen" opden
28en Marty 1639 een bevr.acte „van den schepe genaemt de Schaeff" (135
lasten) „naer Wyburgh in Finlant" voor not. OH tot Amsterdamme), ja zelfs
werden — volgens Dr S. Hart te A'dam — vele bevr. acten van Rotterdamse
schippers en bevrachters in Amsterdam, het grote vrachtcentrum van de 17e
eeuw, opgemaakt! Maar thans de

GENEALOGIE BIERENBROOD(T)SPOT

I. Pieter Jansz (scipper) °° I Alidt Jansdr Baerts van Wormer, f vóór
1590; oo II te Hoorn: N.N. Uit Ie huw.:
1. Jan Pietersz (schipper), volgt II
2. Aef Pieters, (acte 9-2-1590: moederlicke erffenisse);

waarschijnlijk uit 2e huw.:
3. Gerrit Pietersz (schipper), volgt Ilb (wellicht genoemd naar zijn moeders

vader)

322



4. Claes Pietersz (schipper), volgt lic
5. Janna Pieters, „reder" voor 1/16 part in „die bonte Paue" (acte 27-8-1604:

R.A. No 2045, fol. 166 verso)
Pieter Jansz werd op 12 april 1584 door zijn tante, d'eerbaere Ael Pietersdr,

huysvrouwe van Cornelis Verlaen, met zijn broer Melis Jansz en zijn zuster Griet
Jansdr tot erfgenamen benoemd (R.A. 2048, f. 161), in de acte staat: „haer
salige broedrs kynderen", haar broer was Jan Pietersz (dus t vóór 12-4-1584).
Genoemde Cornelis Verlaen was volgens Velius (Chronyk van Hoorn) burge-
meester in de jaren 1559, 1560, 1562 en 1571 en schepen in 1554, 1556, 1560
en 1565.

De stamvader legt als „scipper van zeeckere buys" (platboomd vaartuig) den
Vllen may int jaer ons Heeren duysent vijff hondert vijff ende tachtich verant-
woording af in een scheepsrekening (R.A. 2050, f. 9 en 10). Volgens dezt
Reeckeninge woonde hij „binnen der stede van Hoorn inde huysinge daer (v)uyt
hangt die drie asch tonnen". Op 28-5-1586 wordt Pieter Jansz genoemd in een
acte van Reders van den Schepe daer scipper ende Reedtgendt (= regent) op es
Fem thijsz, poorter der stede van Hoorn, gedestineert zijnde omme onder een
gebiedt ende admiralschip van vijftien scepen, volgende die brieven van octroy
ende consent van dato den 27en marty lestleden te varen naer het eylant del Soll,
(= Porto do Sol op Madeira) te weten die voors. schipper selff(s) voor een
XVIe p(ar)t ende in desen vervangende ende starckmaeckende voor Thijs dircqsz
zijnen vader, die een XXXIIe pt aen tvoors. schip heeft, ende voor Pieter Jansz
sijn susterling (zusterskind) hebbende een XXXIIe paert an tvoors. schip overmits
zij beide oostwaerts gevaren zijn. (Blijkbaar waren beide schippers — Fem
Thijsz en onze Pieter Jzn — naar de Oostzee onderweg) (R.A. 2050, f. 180).

Ten slotte een mooie stamvader-acte „Op huyden den IXen dach february
XVc tnegentich compareerde voor mij Notario etc. d'eersaeme Pieter Jansz,
poorter tot Hoorn, ende heeft in presentie ende aenhooren van Jan Baertsz,
wonen(de) tot Wormer als bestevader (grootvader) bewesen: Aefi Pietersdr, sijn
dochter geprocureert bij sijn eerder(e) huysvrouwe Alidt Janssdr, haeren moeder-
licke erffenisse: die gerechte vierde paert van thuys ende erve staende ende
gelegen op smeriehorn binnen deser stede Hoorn genaempt het schuytgen, inden
welcke hij comparante voorn. jegenwoordel(ic)k woont. En daerenboven hondert
currente Carolus guldens aen vry suyver geit sonder yet(s)meer..." De beste-
vader bedankt „mitsdien Pieter Jansz, syn swager (= schoonzoon!) voornt van
ghoede ende loffelickë bewijsinge van des kindts moederlicke erve. Alles ter
ghoeder trouwen gedaen binnen hoorn ten huyse mijns notarii e tc ." . . . ende
sonderlinge ( = byzondere) gebeden", get. bij mij piete(r) jansen en het merck
van Jan baerrtsz.

II. Jan Pietersz (schipper), f na 18-4-1614 (bevr. acte), °° omstreeks 1577
Trijn Cornelisdr. Uit dit huw. Pieter Jansz, geb. ± 1578, °° ± 1598 N.N.,
uit welk huw. op 17-6-1599 werd gedoopt: Jacob Pietersz (Bierenbrootspot),
die 26-12-1628 Trijn Jans, j.dr. „in de Gou" trouwde. In het trouwregister van
de Groote Kerk (deze registers lopen van 1605-1795) staat geschreven:
„Jacob Pietersz bierenbrootspot jongesel van Hoorn woonende op het Oost
bij de Ooster kerck". Zijn moeder kon ik niet vinden; hoewel de doopboeken
reeds op 4-8-1579 aanvangen (met helaas een hiaat tussen 21-12-1618 en
22-12-1624) staat bij de doop van Jacob alleen zijn vader Pieter Jansz ge-
noemd: eerst van 30-10-1631 af wordt de naam van de moeder vermeld.

In zijn testament met Trijn Cornelisdr „echte luyden tot Hoorn" Saterdaechs
opten XlIIen novembris 1599 (2041, f. 119v) testeert hij dat zijn ega (als hij
sterft „sonder wettige geboorte nae te laten"): „mette erfgenamen van hem
testateur soo wel sal paerten ende deelen halff ende halff het halve huys ende
gront des aertrijcx, staende op het smeriehorn, genaempt het schuytgen, daer
Pieter Jansz, sijnen vader, jegenwoordelicken inne ende op woont, als dandere
aangebrachten ende gemene goederen, gheene vandien w(uy)tgesondert." Hij
bepaalt dat (als hij sonder wettige geboorte nae te laten, compt te sterven) „sijne
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goederen sullen erven ende succederen aen Pieter Jansz, sijnen vader, oft bij
gebreke van hem aen sijne testateurs. naeste vrinden (= verwanten) van vaders
ende moeders sijde".

Op 20-9-1592 (2037 f. 141) compareert Jan Pietersz in een bevr. acte als
„schipper ende regent van sijnen boot genaempt „Die swarte Ruyter". Hij wordt
ook genoemd in de huw.voorw. van Dirck Cornelisz en Griete Claes op 28-1-1593,
de bruydegom brengt aan: „een vier en tsestichste paert aent schip opten welcke
Jan Pietersz ende Pieter Willemsz, beijde van Hoorn, schippers op zijn" (waar-
schijnlijk bedoeld: de ene reis de een, de andere reis de andere schipper, twee
kapteins tegelijkertijd lijkt mij vreemd).

In een acte van 5-7-1596 komt hij weer voor als „schipper ende regent naest
Godt van „Die swarte Ruyter" (80 last), verder treedt hij op als schipper van dit
schip in 6 notar. aanzeggingen in juli en aug. 1596 (alle in No 2039) en als
requirant in een interessante acte van den laesten Marty 1601 (2042, f. 157),
waarin d'eersame Bart Olfertsz, poorter tot Hoorn verklaart „getuygenisse des
waerheyts te gheven ten versoucke van Albert dircqsz, schipper van de schepe
genaempt die bonte Pauen, mitsgaders van Jan Pietersz, schipper van de swarte
Pauen, beide poorteren van Hoorn". Genoemde Bart „getuycht dat hij als Com-
missaris in de Sonde (Sont) leggende van weegen deze geunieerde Nederlanden,
omme ordre te stellen onder den Coopvaerders ende schepen van oorloge tegens
den aenstoot ende ghewelt der vianden, wel geweten heeft dat int voorjaar de
anno 1600 die twee schepen van Requiranten aengehaelt ende in deese landen
gebracht zijn bij een vande scheepen ofte pynassen van oorloge van dese
geunieerde Nederlanden, verclaerde oockmede wel te weeten dat hem getuyge
in den jaere van 1599, toen die voors. schepen op de herft (in de herfst) van
Spaengien nae de Sonde ofte Coppenhaven gecomen waren, belast is gheweest
die v.s. twee schepen deur twee pynassen te doen innebrengen alhier te lande
ende op den selffde te wachten, bij soo verre die zelve schepen optselve jaere
van Coppenhagen ofte den Sonde gepoocht hadde wederom te vaeren ofte te
zeylen naer Spaengien, twelck doenmael niet en is geeffectueert, overmits die
v.s. schepen dien winter aldaer winterlaege bleven leggen" etc.

Hoewel dus de 80-jarige oorlog nog slechts een jaar of dertig aan de gang was,
waren beide schippers blijkbaar in de eerste plaats handelaars en wellicht be-
hoorden zij tot de „straatvaarders": onze landgenoten begonnen in 1590 met
graanvervoer uit de Oostzee naar Italië (waar toen een misoogst was geweest,
dus door de Straat van Gibraltar en onder de neus van de Spanjaarden door) en
vele Hollandse en Zeeuwse schippers brachten toen nieuwe handelswaar mee
terug: olie, wijnen, vijgen, krenten, marmer enz. E.e.a. is geheel in de lijn van
het schone verhaal van een Hollands-Engelse zeeslag, waarbij onze vijanden op
een gegeven moment zonder kogels en kruit waren: twee onzer schepen voeren
voor rekening van de Engelsen naar Amsterdam om kogels en kruit in te slaan
en na prompte levering kon de zeeslag weer voortgaan.

Volgens Violet Barbour (in haar interessante: „Het Amsterdamse Kapitalisme
in de 17e eeuw", uitg. De Bussy) schiepen de 80- en later de 30-jarige oorlogen
een onverzadigbare behoefte aan munitie, niet alleen bij de Ned. strijdkrachten
en die der bondgenoten, maar ook bij de vijand, die volgens Nederlandse gewoon-
te tot de klanten behoorde (bepaald geen voorvaderlijke gewoonte om erg trots
op te zijn! S.) Een Franse inkoper heeft verklaard dat de Nederlanders tijdens de
oorlog van 1672 (het rampjaar met vier vijanden: Engeland, Frankrijk, Munster
en Keulen) de legers van Lodêwijk XIV van alle kruit, lont en lood hebben
voorzien!

In een acte van 27-8-1604 (2045, f. 166v) worden als reders genoemd van „die
bonte Pauen": Jan Pietersz voor hem selven ende voor Janna Pieters, sijn suster
voor een XVIe p{ar)t, verder Griet Jacobsdr, huysvrouwe van Gerrit Pietersz
(Ub, die als schipper op zee was), geassisteert met Bruyn Louresz haere voocht in
desen bij absentie van haeren man voor een XXXIIe pt. Ten slotte vond ik
(arch. A'dm no 135, f. 68-69) een bevr.acte van hem dd 18-4-1614 als schipper
van de Ste Pieter (80 lasten): met tarwe en rogge van A'dam naar Viana in
Portugael en vandaar naar „tsij tot Moris, Caminha, Ponto Vedro in Galisse
( = Galicië, Nrd Portugal) off Port a Port (Oporto) mede in Portugael, met een
vrachtprijs van „yder last graens, drije ducaten ende drije quart, van thien
spaense Reaelen den ducaet, mitsgaders haverije ende Pilotaigie naer coustume
van der zee" etc.
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Ilb G(h)errit Pietersz Bierenbrootspot (schipper) ~- Hoorn ± 1557, °°
omstr. 1577 Griet Jacobsdr. (reder 1/32 prt „Die bonte Pauen" 27-8-1604).
Uit dit huw.:
1. Gerrit Gerritsz, schipper, volgt III
2. Claes Gerritsz, schipper (2 x gen. in „Tristan da Cunha", volgt Illb
3. Jan Gerritsz, maeckelaar, — Hoorn *) 10-7-1580, °° De Rijp eind 1618 (het

Ie tr.bk. aldaar begint eerst in 1745, in het tr.b. Hoorn staat geschreven dat
het 3e gebod aldaar plaats vond op 9-12-1618 met Marytgien Lobbrants,
j.dr woonende in Den Rijp. Uit dit huw.: Trijntjen, ~ H. 30-11-1625)

4. Trijn Gerrits, ~ H. 28-1-1586
5. Pieter Gerritsz, schipper (2 x genoemd in „Bontekoe"), volgt IIIc
6. Aecht Gerrits, ~ H. 27-1-1591
7. Jacob Gerritsz, ~ H. 11-5-1593 (waarschijnlijk jong f: ses jegenwoordige

kinderen)

(Van Jan Gerritsz, maeckelaer woonende binne Hoorn, vond ik één acte dd
9-4-1603 (2069), in welke hij „West Indies sout aen Claes Coorn vercocht".)
Van zijn vader vond ik 6 acten, eerst een mutueel testament dd 14-4-1600 (2041,
f. 219) met Griet Jacobsdr, echte luyden binnen der stede Hoorn, hetwelk ik
gedeeltelijk laat volgen: „Inden eersten bevelende Godt almachtich haere zielen
ende heure doode lichaemen den Christelicke begravinge, hebben die voorn,
testateur ende testatrice ut sonderlinge (byzondere) lieffde, minne ende affectie,
die zij als echteluyden tot malcanderen dragen ende hebben, gewilt ende geordon-
neert, willen ende ordonneren bij desen, dat die langstlevende van hun beyden
reciproce sijnen ofte haeren leven lanck in vrije lijfftochte ende vruchtgebruyck
sal hebben, behouden ende gebruycken alle die roerende ende onroerende goede-
ren, gout, silver gemunt ende ongemunt, actiën, credyten ende gerechtigheden
gheene vandien utgesondert, dien die langstlevende van hun beijden mitter doot
sal ruijmen ende acchterlaten, welverstaen(de) dat die langstlevende gehouden sal
sijn haere gemene kinderen uitte keeren ende te laten volgen hunnen contingente
portie den zelffden naer rechte competeren(de), maer bij soo verre die langst-
levende wedero(m) geraeckt te hylicken (trouwen), soo sal hij ofte zij verbonden
wesen haere gemene kinderen volle bewijs van haeren vaders ofte moeders
erffenisse te doen naer behoren, ende sal in sulcken gevalle die ususfructus (te)
cesseren, voorts institueren ende nomineren die testanten tot haere universaele
erffgenamen haeren ses jegenwoordige kinderen ofte der zelffde wettige descen-
denten bij representatie" etc.

Op 25-3-1601 volgt een betekening (2042 f. 150v) van Deersame schipper
Gerret Pieterssz, poorter tot Hoorn, die „verclaerde dat hij in novembri lestleden,
comen (de) zeijlen omtrent Amack (Amager) tusschen den Schoner (Schonen —
TA Zweden) ende Draker (= Dragör op Amager), zijn schip, God betert, ver-
loren heeft, ende alsoo hij tot Dansick in sijn schip ontfangen hadde onder andere
waeren twee schijven ofte packen was, toecomen (de) eenen Jacques Barnardt,
coopman tot Amsterdam, omme welcke twee packen wasch te bergen hij sijn
uterste devoir heeft gedaen, tot sijne hulpers nemen(de) seeckere luyden van
Amack, die welcken den Requirant nyet en wilden assisteren ofte helpen voor
ende aleer hij hunlieden toeseijden den derdepaert vant voors, wasch, soo ist dat
hij Requirant twasch gebercht sijnde, hunlieden heeft moeten voldoen den derden
penninck van tselffde was . . . " Onze schipper verklaart aan het einde dat „hij
nyet anders en is soeckende dan die gerechtichheijt ende over sulcx nyet gaerne in
eenig noodeloos proces soude vervallen, maer eerder sijne saecke bij arbitraegie
van vier ofte vijff goed neutrale mannen hierinde te eligeren int vruntlick
(vriendelijke) soude slijten" etc.

In de oudste acte, waarin de huidige familienaam voorkomt, n.1. in de
huw.voorw. dd 17 jan. 1603 (2044, f. 47) van Claes Bou en Maritgen Cornelis
brengt de „toecomende bruydegom" ten huwelijk aan (behalve stukken land en

*) Verder ook afgekort H.
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Akte van 17-1-1603 (Not. archief Hoorn Prot. 2044, fol. 47, R.A. Haarlem), waarin
voor het eerst de familienaam „Bierenbrootspot" wordt genoemd.

„twee honden currente guldens inde Oostlndische Compaengye"): een vordering
op „Gerrit Pieterssz bierenbrootspot, een XXXIIe p(ar)t van twee hondert
derthien guldens vijfthien stuyvers" (dus nog geen zeven gulden notarieel vast-
gelegd: van geldontwaarding gesproken!).

Op 10-10-1604 geeft schipper Gerrit Pieterssz aan Dirck Harmanssz volledig
volmacht om van Caspar Vogelaer, coopman binnen Amstelredamme, op te
eisen „hondert een en dertich currente guldens ende vijff stuyvers", hij tekende
de acte met „scipper gerrit pietersen".

De eerste acte (dd 16-2-1607, A. Adm 105, f. 186-7) van Gerrit Pzn als schip-
per ende Mr naest Godt van sijnen schepe genaempt „die bierenbrootspot",
groot omtrent vijff en tnegentich lasten. Hij is gehouden „mette eerste oosterse
vlote te seijlen ende recht door te lopen naer Connicxbergen in pruijssen"
om aldaar rogge te laden „totte volle ende bequame ladinge toe" en in A'dam
te lossen of — als de coopluyden dit voorschrijven — „weder uijt te seylen (van
Texel) ende lopen naer Rochelle in vranckrijcke oft int geheel oft deel naar
Bordeaulx om aldaer gelost te worden. Na de ontladinge sal die schipper ver-

Akte van 16-2-1607 (Gem. Archief van Amsterdam, Not. Archief no. 105, fol. 1864),
waarin het schip „die bierenbrootspot" wordt genoemd.

seijlen. naer Rochelle, Bruwage, Ste Mertens of daer omtrent, ten believe van de
commis van de coopluyden, om te laden met sout totte volle ende bequame
ladinge toe ende wederom lopen sal naer Conincxbergen en daer tsout doen
lossen door haren commis en wederom doen afladen met waren ende coopman-
schappen t'haer believen, daer mede die schipper voornt in alder diligentie met
Godtlijcker hulpe, metten eersten bequamen wint, die Godt alsdan verlenen sal,
sal seijlen ende keren naer de voors. stede van Amsterd(amm)e." etc.

Op 1 July 1608 nog een bevr.acte in A'dm (113, f. 10 en 11) van Gerant
Pieterssz Bierenbrootspot van Hoorn, schipper ende meester van „die Bieren-
brootspot", groot omtrent hondert lasten. Coopman Albert Bentens van Amstelre-
damme sal een weinigh goederen vrachtvrij vermogen te laden, daermede den
voors. schipper sal zeijlen ende loopen, recht door naer Rochelle in Vranckrijcke,
alwaer die commis die goederen datel(ic)k (dadelijk) zal doen lossen ende stracx
daerna, zal die schipper verseijlen in Bruwaige, Olderdum ofte Ste Mertens ten
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Gemeente-Archief van Amsterdam. Not. Archief 113, fol. 10, 1 juli 1608. Bevrachtings-
akte.

believen van coopman". Daar vol laden met zout en rechtdoor „loopen naer
Dantsick, Conincqbergen oft Melvingh (zie kaartje) in Pruyssen", waar de koop-
man „door zijn commis t'sout doen lossen en wederom (af)laden met soodanige
goederen ende coopmanschappen als hem believen zal" om dan terug te varen
naar Amsterdam. Als verdiende vrachte ontvangt schipper „van yder last souts
oosters ten proffijte vanden coopman uijtgelevert, die somme van tweentwintich
carolus guldens ende thien stuvers.

Gerrit Pietersz kocht in 1623 een eigen graf, „Nombre 533" in de Groote
Kerk, met de aant.: Gerrit Pieterssoon Bierenbroodtpodt. Aengegeven op den
Jlen Meert Anno 1623 (zie verder onder INb).

lic Claes Pietersz (schipper) van Hoorn, oo Hoorn begin 1604 met Jannit-
gen Cornelisdr van Muyden. Daar de trouwboeken in 1605 beginnen, is de
juiste datum niet te vinden.

Gelukkig vond ik wel hun not. acte van Huw.voorwaarden met de normale
bepalingen dd 31-1-1604 (R.A. 2045, f. 26v). Op 6 aug. 1592 (2037, f. 112) treedt
hij op in een „bewijsinge" van erfrecht, n.1. „als gecoren ( = gekozen) voocht
van d'eerbare Elberch Jansdr, wed.e van wijlen Harmen jansz linnenwever,
poorteresse". Ook komt hij voor in een bevr.acte van 25-6-1608 (A.A. 208, f.
58,59) als schipper van „De blauwe Duyff', groot omtrent hondert ende twintich
lasten. Schipper is gehouden soodanige rogge aen te coopen als de coopl. belieft
ende metten eersten bequamen weederende wint naer Rochelle, daer te lossen
ende alsdan verseylen in Bruwaige, Olderdum oft St. Mertens", dan laden met
zout en dan „rechtdoor naar Dantsick oft Conincqsbergen, waer hij bescheyt sal
vinden in de Sont ten huyse van Vrouw Alberts In de Kistemaecker". Het zout
gelost zijne, moet het schip opnieuw gelaten worden „met soodanige goederen,
etc. als hen (de coopluyden) believen sal. Als vracht krijgt schipper „van yder
last souts oosters de somme van drie ende twintich car. guldens tot XL grooten
tstuck, mitsgaders haverye etc".

111 Gerrit Gerritsz (schipper) van Hoorn, ~ Hoorn vóór 4-8-1579, °° waar-
schijnlijk plm. 1615 in de woonplaats van zijn vrouw Ryckgen Harmes. In
het geref. lidmatenboek te Hoorn staan in 1615 (p. 3) aangetekend: „Gerrit
Gerritsz ende Ryckgen Harmes, sijn h.vr.". Uit dit huw.:

1. Grietgen I (genoemd naar vaders moeder Griet Jacobs), ~ Hoorn 11-9-

1616
2. Grietgen II, - Hoorn 25-11-1618

Gerrit Gerritsz compareert in A'dam (132, f. 224-5) als schipper van „die
blauwe Tortelduyff" groot omtrent tseventich lasten op 19-10-1613: naer Dant-
sick in Pruyssen, affladen met rogge en daermede in alder diligentie met Godt-
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Reprodukties van een gedeelte van de kaarten „Bocht van Frankrijk" (boven) en „Zuid-
Zweden en Pommeren" (beneden) uit Bibliotheek Nieuwe Spiegel der Zeevaart, kaart
no. 27 en kaart no. 13 met plaatsen in de akten van 16-2-1607 en 1-7-1608 genoemd.

Gemeente-Archief van Amsterdam.
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lycker hulpe naer Lixbona in Portugal. Verdiende vrachte van yder last rogge tot
Dantsick ingenomen ende gelaeden die somme van negentien carolusguldens tot
twintich stuyvers tstuck".

Illb Clues Gerritsz Bierenbrootspot, schipper, -~ Hoorn ± 1578 (vóór
4-8-1579), °° I te Hoorn als jonckgesel op 15-12-1619: Neeltjen Aris, j.dr.;
°° II Hoorn (als wedenaer) 26-4-1626: Cornelisjen Maertesdr. weduwe: °° n i
Hoorn (wedenaer, woonende bij het Hoofd) 22-4-1629: Stijntje Maertens,
wed.e.; °° IV de Beets ± 1633: Neel Arisdr van de Beets (om verwarring te
voorkomen met de eerste ega!), dit huw. is in H. niet te vinden en de trouw-
boeken van de Beets beginnen helaas eerst in 1643); °° V Hoorn 13-12-1637
(wedenaer), wonende op het Nyeuwe Noort): Eytjen Sentes, wedewe in de
Vijselstraet. Uit het Ie huw.:

1. Gerrit I, ~ H. tussen eind 1618 en eind 1624, jong f
2. Aris, volgt IV
3. Andries I, ~ H. tussen idem, jong f
4. Claes I, ~ H. tussen idem, jong f
5. Grietjen (genoemd naar oma Griet Jacobs), -~ 1623, dit blijkt uit een aant.

dat zij gedoopt werd op 25-9-1629: out ontrent 6 jr. Uit het 2e huw.:
6. Cornelis, volgt IVb. Uit het 3e huw.:
7. Gerrit II, volgt IVc. Uit het 4e huw.:
8. Trijntje, ~ 17-4-1634: moeder Neel Arisdr van de Beets op het Nieuwe

Noort
9. Claes II, ~ 15-5-1636: moeder Neel Arisdr van de Beets op het Nieuwe

Noort, hij overleed 13-3-1680 (graf 534). Uit het 5e huw.:
10. Sent, ~ 21-11-1638 (vader Claes Gerretsen, m. Etien Sentdr, beijde v.

Hoorn)
11. Andries (II), volgt IVd (vader idem, m. Etien Sentes, beijde won. Vijsel-

straet)

Opden Hen Meert Anno 1623 kocht Gerrit Pieterssoon Bierenbroodtspodt in
de Groote Kerk graf nombre 533. Opden 26 febry 1707 hebben Neeltje Jansz,
huysvr. van Pieter Heijndricksz. Claes Cornelisz bierenbrootspot ende Jan Gerrits
bierenbrootspot uythoofde van onderlinge verdeelinge en doodtgifte der resp.
geïnteress. dit graff in eigendom gedaen stellen op de op de voorn. Neeltje
Jansz, Claes Cornelisz, Jan Gerritsz ende Claes Andriesz bierenbrootspot, yder
voor een gerecht vierde part. Belovend wijders voor alle namaeninge dese aen-
gaende te sullen instaen. Een tweede genealogisch belangrijke aant. is die van het
naastgelegen graf Nombre 534 op 4 Meert 1623 aengegeven op naam van
Welmoedt Jacobs, op den 26 febry 1707 „hebben dezelfde 4 personen a.b. dit
graf op hun naam doen stellen „te saemen kinderen van Grietje, Cornelis, Gerrit
en Andries Claesz bierenbroodtspott, kinderen van Neeltjen Arisz, dochter van
Aris Jacobsz, die de broeder ende erfgen(aem) geweest was van Weimoed Jacobs
hierboven genoemt. Belovende oockvoor alle namaeninge desen aengaende te
sullen instaen".

In een weeskamer-acte (R.A. 2077, f. 225) dd 13-2-1638 compareerde de
eers(aem)e Claes gerritsz Bierenbrootspot, burger ende poorter deser stede, de
welcke met het overlijden van zijne eerder overleden vrouwen Neeltjen Aris dr
(zijn vierde ega) ten overstaen van Jaep Arissz wonende optenbeets ende Jacob
Thijssen medepoorter alhier als omen respectieve van de kinderen bij de voorn.
Neeltjen Aris dr naegelaten, deselve kinderen te beweijsen haere rechte moeders
erve, als sijeveren bewijsz bijdesen: eerst het halve huys met erve, staende opt
Nieuwenoort, belent etc, item de helff van seeckere losrentebrief staende opt
gemeenelandt, gedaterden 25 Augusti 1636, waervan de jaerlyxsche rente is
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vijftich gulden, item noch de helff van een obligatie van vierhondert gl. tot laste
van Jacob Jansz Fortuyn, gedaterden 21. Juny 1637, item noch de helff van
twehondert gulden staende tot laste vanden voorn. Jaep Aris. Item de helft van
een 32 paert a(en)de schepe gen(aemp)t de Samson, daerop hij compt selff schip-
per is. Noch eenhalff 64e paert aende schepe daer schipper op is Geleyn Corn.
Voorts bewijst hij sijn overledens vrouwens eieren de dochter Griet Claes ende de
ringen de zonen met malckanderen, item noch vierdalffhondert gulden (F 350,-)
aen geld".

Hij belooft „voorts de voorn, kinderen op te brengen ende groot te maken dat
sij haeren cost connen verdienen als een goet ende getrou vader schuldich is
tedoen, mitsdat de voorn, kinderen haere goederen ende jaerlycksche incomen
tot haer onderhout sullen inbrengen. Comp. mede de voorn. Jaep Arys ende
Jacob Thysz als oomen, dewelcke uytdename van de voorn, kinderen accepteer-
den tvoors. bewijs ende beloovende de voorn. Claes Gerritsz voorn, bewijs niet
te sullen moeyen noch molesteren. Gedaen te Hoorn opten 13. febr. 1638 (get.
o.a. Claes gerretsen bierenbrootspot, Jaep aerisz, Jacop Tisen).

In het sesentwintichste boeck van „Nederlandtsche Historie" door Em. Van
Meeteren (in 1636 p. 507) staat dat „in dit jaer 1605 nae Oost-Indien onder het
gebiedt vanden Oversten ofte Admirael Mathelief van Delf, die selve een vande
Bewint-Hebbers was, de Vice-Admirael was Olivier van den Vivere, en waren
dese volgende alle schoone schepen: (no 3) Mauritius groot 700 vate, Schipper
Claes Gerritsz. (zie ook het z.g. Uitloopboek van de V.O.C.-schepen, dl I, p. 2
in A.R.A.) Ook een aant. in het kol. arch. aldaar, luidende: „Mauritius, groot
350 lasten, daer schipper op is Claes Gerritsz, heeft 150 eeters, wersien (van)
10000 pnd cruyt, ist gedestinert nae Jehore, Patana (Patan, Bombay?) ende
China, heeft gelaeden 60000 realen van achten" brengt ons niet verder, hoewel
zijn vrij late trouwen (wilde hij eerst wat van de wereld zien en lange zeereizen
maken?) wellicht in die richting wijst. Het is me dus niet gelukt te bewijzen dat
onze schipper uit Hoorn identiek is met de Mauritius-schipper.

In het G.A.A. (120, f. 142) vond ik van hem een bevr.acte dd 20-9-1610 als
schipper van „de Bernende Kers" (brandende kaars), groot omtrent 50 lasten:
met „coopmanschappen naer Rochelle, Bordeaulx of Nantes", daar herladen met
„wijnen, sout, granen of andere waren tot coopmans believen; vrachte voor yder
last goeds: 14 car. guldens tot 20 st. tstuck".

De mooiste vondst deed ik in „Tristan da Cunha 1506-1950", geschiedenis van
een volksplanting door Jan Brander (uitg. „West-Friesland, Hoorn 1952). Dit
boek werd eerst in het engels uitgegeven in London by George Allen & Unwin
(in juni 1940).

Op p. 15 onder en 16 staat: „De belangstelling voor Tristan da Cunha ging
groter worden, toen in Februari 1643 de fluit (een veel gebruikt 17e eeuws
scheepstype, lang en smal van bouw, zonder brede versierde spiegel met een
rond achterschip en sterk ingehaalde boorden, waarmee oorspronkelijk verminde-
ring van de Sonttol werd beoogd. S.) „Heemstede", schipper Claes Gerritsz
Bierenbrootspot van Hoorn, zich acht dagen bij het eiland ophield en het onder
gunstige weersomstandigheden betrad. Enig authentiek stuk uit de „Heemstede"
is niet aanwezig, maar een brief van de gouverneur-generaal Anthonie van
Diemen, gedateerd 22 dec. 1643, bevat een mededeling dienaangaande", we
'laten het verslag van deze landing — in zeer fraai schrift — volgen:
(uit kol. arch. No 1051, f. 76v A.R.A.) (zie foto).

Dit onderzoek vond niet dadelijk plaats. Bij schrijven van 6 okt. 1654 vestig-
den de Heeren Bewindhebbers van de V.O.C, de aandacht van Jan van Riebeeck,
de gouverneur van de in 1652 gestichte volksplanting aan de Kaap de Goede
Hoop, op Tristan da Cunha. Hem werd opgedragen „bij bequame tijt en gelegent-
heyt en mits daertoe een goed vaertuygh hebbende" een onderzoek naar dit eiland
te doen instellen.

In de herfst van 1655 arriveerde het galjoot (= klein breed, plat schip met
weinig diepgang) „'t Nachtglas" aan de Kaap, enkele weken later vond het vertrek
naar Tristan plaats, schipper was Jan Jacobsz. Een deel van diens journaal laten
wij hier volgen:

Den 10 dito sagen een vlacke hoeck lants vooruyt leggen, 't welck de Noortsyde
maeckte; daar gekomen sijnde, vonden ons nogh dight onder de wal, op een
gotelingsschoot na, geen anckergront; sagen wel water lopen, maar alsoo het een
lager wal was, resolveerden weder van de wal af te leggen, om 't groot gevaar,

330



rMftteMb f&JÉèa&J^jfcs^ |

Brief van de gouverneur-generaal Anthonie van Diemen van 22-12-1643. A.R.A.
Koloniaal Archief 1051, fol. 76 v.

en omdat geen beschut van eenige winden, dan alleenlijck van een Zuydenwint
hadden; setten evenwel de boot uyt en voeren naer lant, dogh vonden almede
niet als netbosschen, sonder geboomte, en voort dorre klippen, alsmede robben
en zeeleeuwen. Aan lant komende, was by de waterplaats heel schoon goet water-
sagen een planckje aan de klippen vastgespyckert, van 't jaar 1643, waarop stont
als volght.

De fluyt Heemstede, den 17 February.
De namen waren Claas Gerrits Bier-en-brootspot van Hoorn.
Jan Everts van Broesetten.

Deden weder een bortje daarby, met een opschrift:
't Galjodt 't Nagtglas, Jan Jacobs, den 10 February 1656.

Ten slotte vond ik nog een aardige aant. over de „Heemstede" in het ZE
uitloopboek (Batavia, Februarius Anno 1641):

„Primo do. vertreckt de fluyt Heemstede naer 't vaderlandt, gemant met 45
coppen ende gevictualieert voor 10 maenden. God Almachtigh gelieve d'selve
nevens de voor desen vertrockene schepen met hun costelyck ingeladen cargasoen
bedragende te samen F 2903306, in salvo te geleyden. Amen! Soo vertreckt mede
t jacht de Zon om voors. fluyt buyten de straet Sunda te convoyeren." (Dagh-
Register, gehouden int Casteel Batavia, want passeerende daer ter plaetse als
over geheel Nederlandts-India).

IIIc Pieter Gerritsz (Ghersz) Bierenbrootspot (schipper), - . Hoorn 17-12-
1589, °° I te H. 10-1-1616 Dirckgen Aryaens (beijde van Hoorn); oo n (wede-
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Het eiland „Tristan d'Acunha".

naer op het Oost bij de Oosterkerck) H. 28-5-1628 Cornelisjen Pieters, wedewe
opt Badlandt bij de dreybruch); °o III H. 22-3-1637 Geertie (ook Gerrebrich
en Ghertien) Vrerickx (Fredrickx), wedewe van der Bets (Beets). Uit Ie huw.:

1. Herck, ~ H. 3-7-1616 (op het Noort in de vergulde clock")
2. Lijsbet, — H. 11-9-1618 (dan 6-jarig hiaat in het doopboek)
3. Trijntjen, ~ H. 30-1-1628 (op Smerichorn, wellicht „in het Schuytgen"?).

Uit 2e huw.:
4. Mary, ~ H. 7-1-1629 (op de oude dijck)
5. Jan I, • - H. 14-10-1631 (idem) jong f
6. Jan II , ~~ H. 8-8-1634 (idem) jong f- Uit 3e huw.:
7. Jacop, - H. 6-12-1637
8. Jan III , ~ H. 18-12-1639
9. Maertie, ~ H. 18-6-1641

10. Claessie, - H. 7-12-1642
11. Grietie, - H. 24-6-1646

De tweede acte van een schipper B. op een schip „B.": Op 2 mrt 1607 com-
pareerden in een bevr.acte (not. Bruijningh, 105 f. 197, G.A.A.) coopman Hen-
drick van Bronckhorst ende Pieter Gerritsz Bierenbrootspot van Hoorn, schipper
etc. van sijnen schepe gen(aemp)t de Bierenbrootspot, groot omtrent tnegentich
lasten.

Schipper „sal laeden seeckere quantiteit sout", dan „zeijlen tot Dantsick oft
Conincxbergen" of, als hem dit „voor sijn vertreck van hier sal worden aen-
geseijt, naer Pomeren" dan via de Roeden naar Grijpswolde oft Straelsondt (alle
3 bij Rügen) „ende ter gedestineerde plaetse t'sout doen lossen ende Tvoors.
schip afladen met rogge ende rechtdoor lopen naar Rochelle" (waar hij orders
zal vinden bij de commis van de coopman) om dan te lossen „tsij tot Bordeaulx
oft Bayonen de france". Als vracht tot Bordeaux: „achtien karolus guldens ende
tot Bayone twintich gl per last" etc. Deze acte werd door Gherret Pietersz ge-
tekend met bijvoeging „UT DIE NAM VAN MIJN SOEN" (die waarschijnlijk
nog op zee was).

Opten 12en octobris 1607 compareert Pieter Gzn opnieuw te A'dam als schip-
per van zijnen schepe „Die bierenbrootspot", groot omtrent tnegentich lasten;
hij sal gehouden wesen zijn schip sonder versuymenis gereet te leveren, dicht wel
wel gecalefaet ende versien van anckers, seijlen, touwen, taeckels, victualie ende
andere toebehoorende nootelijckheijden ende dan sal seijlen sonder versuymenisse
oft oock met niemenden binnenslants Admiraelschap te mogen maecken om in
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zijn reijse niet verhindert te werden, (na geladen te zijn met rogge) ende rechtdoor
Ioopen naer LIORNE in Tuscanen (— Livorno). Als vracht zou gelden „voor
yeder last rogge die somme van sestien ducaten, elff spaense realen voor den
ducaet, in spetie van realen van achten, vieren ende tween, goet van aloy ende
swaer van gewichte." Behalve „haverije ende pilotage sal die coopman den schip-
per voor zijn vertreck van hier vereeren met een vlagge van vijff ponden vlaems
(1 pond vlaems = 6 car. gulden).

De zaken gingen blijkbaar goed (Anne H. Mulder schrijft in „Zeven eeuwen
Nederlandsche Levenskunst": „De (V.O.) Compagnie is almachtig, maar toch niet
zóó, dat Holland alleen bij peper en bloed rijk is geworden. Integendeel, rijk
zijn we geworden door de vrachtvaart door Europa: de Oostzeekust en de Levant,
de Schotsche kust en de kust bij Bordeaux"), want in 1615 werden in A'dam
2 bevr.acten opgemaakt, waarin onze Pieter Gzn Bierenbrootspot als schipper
etc. van sijnen schepe genaemt die Bierenbrootspot, groot omtrent hondert dertich
lasten (dus een nieuw schip, 40 lasten grote dan in 1607) naar St. Uves in
Portugael ( = Setubal) gaat om zout te laden en te brengen naar Rygha in lijflant
en dan terug naar A'dam met soodanige waeren etc. als die coopman believen
sal. Vrachte tot Rygha per last souts die somme van twintieh carolus guldens
ende thien stuvers tot twintieh stuvers de gulden, (acte 10 juny 1615 G.A.A. 139,
f. 165-6). Uit de tweede acte (opten 4en november 1615: 141, f. 134-5) blijkt dat
schipper voor een andere koopman in Lixbona (Lissabon) goederen lost en dan
voor bevrachter door „sal seijlen tot St. Uves in portugal ende aldaer beschepen
met sout ende Ioopen sal recht door nae Dantsick, Coninckbergen oft Ryga in
Lijfflant om tsout te doen lossen ende affladen met soodanige waeren etc. Vrachte
van yder last souts oostwerts: negenthien guld. vijfthien sts ende tot Ryga ses
gulden thien stuyvers per last meerder".

In de beroemde, spannende en nog steeds zeer lezenswaardige „Journael ofte
Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ys-
brantsz Bontekoe van Hoorn", waarvan de Ie druk in 1646 bij Ian Iansz Deutel
op 't Oost te Hoorn verscheen, dat sindsdien ruim 50 maal herdrukt werd (het
laatst door Tjeenk Willink, Haarlem in 1957, een fraaie, niet dure uitgave) en
dat ook in het frans en duits werd vertaald, wordt Pieter Gerritsz Bieren-Broots-
Pot van Hoorn twee keer genoemd.

Uit dit journaal blijkt dat onze Pieter in 1623 schipper was van „Het Wapen
van Hoorn". Dit was een vrij groot schip (250 lasten), uitgezonden door de
Hoornse V.O.C.-kamer; dit blijkt uit het z.g. Uitloopboek (Alg. R.A. den Haag
dl I, pag. 13), het Wapen van Hoorn vertrok 27 dec. 1619 uit Hoorn naar Oost
Indië en keerde 16 juli 1621 terug in Texel. Het vertrok op 26-12-1621 opnieuw
van Texel met Pieter B. als kaptein om eerst in juli 1626 in Texel terug te keren.
Het Journaal vertelt: „Daer quamen doe oock veel huysgesinnen uyt Hollandt op
Batavia, soo met het Wapen van Hoorn, daer schipper op was Pieter Gerritsz
Bieren-Broots-Pot, en ander schepen (zie foto). Een A'damse koopman schreef
op 26-12-1623 in een zakenbrief naar Florence dat er „4 grote Oostindievaarders
gereed lagen om te vertrekken met rijke lading en talrijke bemanning, deze voeren
met zich 40 tot 50 jonge dochters van eenvoudige familie, 16, 17 tot 20 jaren
oud, welke men uithuwen wil om de stad Jacatra te bevolken, die nu door ons
Nieuw Batavia genoemd wordt" (dit laatste tegen de zin van Coen, die het Nieuw

uptOott-IodiennatHoUandttoajS bettcoefcen Den 2. ƒ ebjuarn 1623,
in Compagnie ban notfl j .#tt)emn/ en bat ben $eec Pieter de Car-
pcnüertMUgf)* bOOJ fjei bertttti ban ben $eet Koen tot Generael
otter Indien geftelt toaa 9c. ®aet qaamen boe ooeft beel $upfge|ïn»
tten Upt Hollandt 00 Batavia, foo met {jet Wapen van Hoorn , baec
£tfttppetop bJiUl Pieter Gerritfz.Bieren-broots-pot.etl anbete ^ffte*
pm. «BatttroutiJötnoodlbetl Hollanders op Baiavia, foo DfltbtU
fiaet öf et ba(l maeefcten/ om foo Itrfjt niet te bettretfien.

Oftober, 9 t n 2f. QctObtt / ffftt bp ben E. Heer Commandeur Corncli*
Rcjensi

Reproduktie uit: W. Y. Bontekoe. Journael... etc, Hoorn, 1646, blz. 50.
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Hoorn had willen noemen). Zie Blok, Verslag van Onderzoek naar Archivalia
in Italië (1901), p. 27.

Aan het eind van het Journael staat: „Naderhandt (in 1625) komt schipper
Pieter Gerritsz Bieren-Broodts-Pot van Hoorn uyt Oost-Indien aen de Caep de
Bonesperance, vindt daer brieven, die 't schip Middelburgh daer (nae ghewoonte)
ghelaten hadde, waer in verhaelt stondt, dat sy ghemeent hadden de Bay van
St. Losie ( = Santé Lucia Baai, aan de Z.O.-kust van Madagascar) te beseylen, als
tusschen ons beslooten was . . . " Door dergelijke journalen werd a.h.w. de wereld
in de Republiek ontdekt. Anne H. Mulder (III, p. 233) schrijft: „In vele gezinnen
werd 's avonds onder het licht van dozijnen kaarsen gretig gelezen in Bontekoe,
Jan Huygen van Linschoten, 't Thresoor der Zeevaert en over de avonturen van
Claes Compaen."

IV Aris Claesz Bierenbrootspot (genoemd naar grootvader Aris Jacobsz),
schipper, ~ Hoorn tussen eind 1618—eind 1624, °° Hoorn als j.m. „wonend
op Schotlant" 14-11-1649 Grietie Hermes, j.dr. achter de Groote Kerck.
Uit dit huw.:
1. Neeltjen I, ~. Hoorn 23-5-1652, jong f
2. Jan, ~* Hoorn 9-11-1653, volgt V
3. Neeltien II, ~ Hoorn 22-4-1660 (het echtpaar woonde toen „op de See-

dijck")

In het G.A.A. is een bevr.acte van hem aanwezig dd 1-2-1664 (2795 f. 237)
als schipper van de St. Ubes, groot omtrent 213 lasten: „naer St. Ubes in Portu-
gael om te beladen met sout totte volle ende t>equame ladinge toe, dan seijlen
naer Stockholm, daer lossen ende weder beladen met soodanige andere goederen,
als hem (bevr.) sal gelieven in de tijt van een maent". Vragt voor ydere last
sout uytgelevert tot Stockholm de somme van seven en dertigh gulden, achtien
tonnen voor de last gerekent, daerenboven vijffentwintich gelijcke guldens voor
den schipper tot een caplaken (gratificatie voor de schipper, eig. bijslag voor een
lakense kapmantel); als „affcortinge" (voorschot) zal schipper ontvangen „de
somme van twee duysent guldens hollants geit oft de waerde van dien volgens
cours van wissel, off soo veel minder de schipper verstaet niet noodigh te hebben"
etc. (get.) Aris claesen bierenbroodtspot, schipper.

IVb Cornelis Claesz Bierenbrootspot, * H. 1627, ~ 25-9-1629 (out ontrent
2 jr), oo H. (j.m. wonend op de Corperkuyl) op 21-11-1660: Hillegont Cornelis.
Uit dit huw.:
1. Claes I, ~ H. 26-8-1664, jong f
2. Marijtje I, ~ H. 6-4-1665 (getuige Antie Cornelis), jong f
3. Claes II, ~ H. 3-10-1666, volgt Vb
4. Marijtje II, ~ H. 3-1-1669; zij erft 1/3 v. graf 469 op 19-2-1707
5. Neeltje I, - H. 14-10-1670, jong f
6. Neeltje II, - H. 8-12-1671

Hij compareerde op 7-3-1667 als vooghd in een acte (not. Claes Stapel) van
(erf)bewijs van zijn neefje Claes Andriesz (Vf), dat van zijn vader (TVd) zijn
moederlijk erfdeel kreeg. Bij dezelfde acte compareerde „als grootvader en
vooghd van 's moeders sijde ende bloedt: Cornelis Claesz Bontekoe.

IVc Gerrit Claesz Bierenbrootspot, - H. 25-9-1629, ~ H. 5-8-1657 (als
j.m. wonend op Schotland) Teetje Jans. Uit dit huw.:
1. Claes I, - H. 14-7-1658, jong f
2. Machtelüe, ~ H. 1-3-1661
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3. Claes II, ~ H. 16-11-1664, volgt Vc
4. Jan, ~ H. 10-10-1666, volgt Vd
5. Cornelis, ~ H. 23-2-1670, volgt Ve
6. Neeltje, ~ H. idem (tweeling met Cornelis)

Handtekeningen van Andries Claesz Bierenbrootspot, Cornelis Claasz Bontekoe en
Cornelis Claasz Bierenbrootspot. R.A. Haarlem. Not. Archief no. 2162 fol. 23 vo.

7-3-1667 (zie Vf).

IVd Andries Claesz Bierenbrootspot, ~ Hoorn 31-3-1641, °° Hoorn 8-2-
1660 Annetie (Antie) Cornelis Bontekoe (dr v. Cornelis Claesz B.). Hertrouwt
(als „wedenaer in de Gou") met Griet Jans, woonende tot Groote Broeck
(ondertr. 26-5-1668 in Hoorn met aant: „Attestatie om in de Broeck te trou-
wen den 10 juny 1668; helaas is in het R.A. geen trouwb. van dit dorp aan-
wezig). Uit Ie huw.:
1. Maertje, ~ Hoorn 4-3-1661 (met achternaam: Bierrenbrootspot), jong f

zij wordt niet genoemd bij de uitkering moed. erfdeel dd 7-3-1667: zie Vf)
2. Claes, ~ Hoorn 23-12-1664, volgt Vf
3. Sent I, - Hoorn 21-1-1672, jong f
4. Sent II, ~ Hoorn 6-6-1677

Andries Claesz Bierenbrootspot is de enige B. (met 2 Bontekoe's: Nicolaes en
Jacob Ysbrantsz) op 1-5-1700 genoemd in de „Naam-Rolle van de vier Com-
pagniën Burgers als Schutters, bescheijden in de Nieuwe Doelen tot Hoorn,
sooals deselve op Pmo May 1700 verdeelt zijn geworden."

V Jan Arisz Bierenbrootspot, * tusschen de Oosterpoort, ~ Hoorn 9-11-
1653, reder, °o Hoorn 11-1-1678 Breghje Cornelis Avenhorn (op de Dijck).
Uit dit huw.:
1. Aris I, ~ Hoorn 1-10-1679, jong f
2. Annetje I, — Hoorn 24-9-1680, jong f
3. Annetje II, ~ Hoorn 21-9-1682
4. Grietje, - Hoorn 28-5-1686
5. Aris II, - H o o r n 11-6-1690

In het Arch. Adm (5302, f. 139-140) wordt hij in een bevr.acte dd 14-12-1691
genoemd als „Sr Jan Arissz Bierenbrootspot, reder ende instaende & rato
caverende voor d'Eers. Mecke Cornelisz van Veldhuysen, schipper op tschip
genaemt de Baatlant, groot omtrent hondert vijf & seventig lasten. (Baatland =
een stuk land bij de Hoornse haven). „Schipper sal zeylen met 't eerste convoy
uyt deese landen na St Ubes in Portugael ende daer met sout beladen; vragt voor
ydere last zout eenenzestig gld en daer&boven vijftig gld voor den schipper tot
een caplaken".
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Vb Claes Cornelisz Bierenbrootspot, ~ Hoorn 3-10-1666, °° Hoorn 23-1-
1689 Trijntje Pieters (Op de Koorn-marckt). Hij was kuiper en woonde op
het Oost; in de jaren 1697, 1704, 1707, 1710 en 1713 was hij vooght ( = hoofd-
man) van het Kuypersgilde. Uit dit huw.:
1. Pieter, ~ H. 17-5-1693; (evenals zijn vader) Hoofdman v. h. Kuypersgilde

in de jaren 1728, 1731, 1735 en 1743; hij werd schutter in 1713 en werd
eerst in aug. 1751 (dus ± 40 jr. later!) ontslagen

2. Hillegontje, ~ H. 9-10-1695
3. Trijntje, - H. 11-8-1699

Uit de volgende aant. in het grafboek van de Groote Kerk blijkt dat de fam. B.
nog een derde eigen graf bezat (nl. een geërfd van de fam. Bontekoe): NOMBRE
469 den 23e september 1656 heeft Cornelis Claesz Bontekoe van kerckmren
gekocht het graf genombreert 469 ende heeft het selve op dito betaelt.

Den 19 feb 1707 is dit graf gestelt op Klaes Corn. bierenbrootspot (Vb),
Maertje Corn. (d.v. IVb) en Claes Andriesz (Vf), alle eenige en universele Erf-
genamen van de bovestaende Bontekoe, caverende ( = instaande) voor alle na-
maninge. Ao 1759 den 27 Augst. de onkosten der verhoging van dit graf betaalt.

Vc Claes Gerritsz Bierenbrootspot, ~ H. 16-11-1664, timmerman; hij legde
op 7-4-1686 zijn proef af bij het St. Jozefs- of Timmermans Gilde, als j.m.
op de oude doelen °° H. 27-2-1683 met Aeltje Jans, j.d. op de bierkay; hertr.
als wedr tusschen de Oosterpoort op 8-5-1689 Ytje Jans (een schoonzuster?),
hertr. nogmaals dd 31-1-1694 met Grietje Abels, j.d. Uit Ie huw.:
1. Gerrit I, - H. 13-11-1685, jong f. Uit 2e huw.:
2. Gerrit II, ~ H. 15-9-1690

Vd Jan Gerritsz Bierenbrootspot, ~ H. 10-10-1666, kuiper en Hoofdman
van het Kuypersgilde in 1714, <* H. 29-12-1691 Maritje Meijnders. Uit
dit huw.:
1. Neeltje, ~ H. 28-10-1692
2. Lijsbet, — H. 11-9-1696 (getuige Lijsbet Meijnders, grootm. of tante?)
3. Teetje I, - H. 22-4-1700, jong f
4. Cornelis, ~ H. 5-1-1702
5. Teetje II, ~ H. 8-7-1704

In het G.A.Alkmr bevindt zich onder Inv.nr 168, p. 234 v. nr 103 dd 13-5-1723
een verkoopacte, gebaseerd op het testament van Lijsbeth Meijnders, dd 10-2-
1723, waarbij zij benoemt tot „erffgenamen Neeltje, Lijsbeth, Cornelis en Teetje
Jans Bierenbrootspot tot Hoorn". Deze kinderen verkopen (Cornelis en Teetje
bijgestaan door hun testamentaire voogd Cornelis Gz Bierenbrootspot-Ve-) „een
geregte vierdepart in een huijs en erve aan zuijtzijde vant Lutticq Oudorp, belent
etc, item % part in een huijs, staande op de hoek vande Voordam, belent de
Zijldam ten zuijden ende Adriaan Cos ten noorden, misgaders % in een huijs
en erve op de hoek van de Zijldam, belent Grietje en Aafje de Vos ten oosten,
en de Voordam off wel t voorgemelte huijs ten westen, waarvan den kooper
nog 3/8 parten competeert, etc. beloovende etc. onder generaal verband volgens
de keure stadt cooppenningen f. 500 gl. qt. schepenen en in dato utsupra (13-5-
1723."

Ve Cornelis Gerritsz (Gersz) Bierenbrootspot, — H. 23-2-1670; °° I Trijntje
Pieters; hertrouwt H. 12-7-1705 (wedr opt Kleijne Oost) Neeltje Hermes (wede
won. aende Oosterkerk). Uit Ie huw.:
1. Gerrit, - H. 24-2-1705. Uit 2e huw.:
2. Teetje, ~ H. 14-1-1707
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Vf Claes Andriesz Bierenbrootspot, ~ H. 23-12-1664, f 1724, oo I Hoorn
28-11-1688 Aefje Willems; ~ II H. 27-5-1691 Aeltje Hendriks; ~ III H.
14-7-1697 Geertje Gerrits. Uit 2e huw.:
1. Cornelis, ~ H. 7-12-1692, volgt VI. Uit 3e huw.:
2. Gerrit, - H. 21-1-1698, volgt VIb
3. Antje, ~ H. 30-4-1699
4. Claas, - H. 9-11-1704
5. Pieter, — H. idem (tweeling), t» H. 17-6-1725: Annetje Henstenberg j.d.;

hij werd lid van de Schutterij in 1727, wonend op de Luyendijk, was wel-
licht „boonganger"' in 1750 met aant. „obiit (f) 1750". (Met Pieter B.
„boonganger" kan ook de zoon v. Vb bedoeld zijn)

6. Jannetje, - H. 3-10-1706
7. Andries, ~ H. 10-7-1708, volgt VIc
8. Maritje I, ~ H. 16-12-1710, jong f
9. Maritje II, ~ H. 27-5-1714

Claes Andriesz was zeer waarschijnlijk scheepstimmerman, hij woonde op de
Buyten Luyendijck. Dit blijkt uit het „Register van de voornaemste persoonen in
de wijeken deses Stadts" (arch. H. 1095), waar op fol. 11 (wijck 5: Buyten
Luyendijck) vermeld staat: Claes Andriesz Bierenbrootspot. Op deze dijk bevon-
den zich de scheepswerven en enkele huizen, bewoond door scheepstimmerlieden.
Dit register werd in 1697 tevens gebruikt als een soort kohier om een aantal
inwoners aan te slaan voor de z.g. „Ratelwacht" of „Klepperwacht". Dit was de
wacht van „Kleppermannen", die in de nachtelijke uren voor de veiligheid der
burgers waakten en op vele plaatsen het uur afriepen: „Negen heit de klok, de
klok heit negen"! Die kleppermannen boden de burgers op Nieuwjaar een zegen-
wens aan en ontvingen dan een bedrag, dat dan tegelijk de betaling voor hun
diensten was.

Hij was in 1711 „boonganger" en in 1724 „keurman" (met aant. obiit 1724).
Het verkiezen van de 4 burgemeesters en 7 schepenen geschiedde in Hoorn door
een aantal (plm 90) van de aanzienlijkste burgers op Goede Vrijdag in de Groote
Kerk bijeen te roepen met het stadsbestuur. Deze mochten „te boon gaan",
(„boongangers") oftewel uit zoveel bonen als hun aantal groot was negen zwarte
bonen trekken. Deze 9 keurmannen gingen daarna met de hoofdschout en ge-
volgd door de secretaris en vier hellebaardiers naar de consistoriekamer om uit
de 4 oude burgemeesters één te kiezen als president, verder 3 nieuwe burge-
meesters te kiezen en een voordracht op te maken van 21 personen, waaruit de
7 schepenen gekozen werden. Dit geschiedde door de burgemeesters op Paas-

Schippersfluit met ketting, in de acte van
1667 „sufflet" (= sifflet) met „raax"
genoemd. Hist. Scheepvaart Museum.
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avond, de nieuwe schepenen werden dan op het raadhuis ontboden en beëdigd
door de hoogschout.

Bij de acte dd 7-3-1667 van notaris Claes Stapel (stichter van het hofje van die
naam) kreeg onze 2-jarige Claes zijn erfdeel van zijn moeder Antie Cornelis
Bontekoe toegewezen: „(ten) Eersten de helft in seeker huys bestaende in ses
wooningen met de gront des aartrijx vandien, staende ende gelegen op de Zuyt-
zijde van de Heer Gerritslandt, belent etc, verder de helft in seekere obligatie
van een duysent guldens capitaal, spreekende ten laste van de weduwe van wijlen
Dirck Loom, in sijn leven kistemaker deser stede. Voorts noch de somma van
acht hondert caroli guldens in seeker stuck landts, leggende aan de Bilderdam
in de banne van Calslagen (de zuidelijkst gelegen polder van de prov. N.H. aan
de Drecht bij Leimuiden, ressorterend onder het waterschap Rijnland), belent met
Jacob de Groot, schout van Calslagen ten Oosten ende westen, noch een obligatie
van vijftich guldens ten laste van Pieter Dircksz Los in dato den 10 May Anno
1645, mitsgaders noch een silver vergulde sufflet, een silveren bel met een
silveren raax ende 't voorn, kints overleden moeders spaarpot, alsook twe silveren
lepels, nevens de voors. obligatie van vijftich guldens onder hem comparant
berustende, voor welcke renten, vruchten ende incomsten der gedessigneerde
goederen hij Compt belooft ende aanneemt mits deesen de voorn, sijnen soon in
cost, dranck, siekte, gesontheyt, kledinge ende andere noodtsakelijkheden eerlijk
naar staats gelegentheyt te alimenteren ende onderhouden, gelijk een goede vader
schuldich is te doen ende dat tot sijn twe en twintichjarige ouderdom of eerdere
trouwdach toe, ook school te laaten gaan, een ambacht of andere konste ende
wetenschap te laten leren, waardoor hij eerlijk ende bequaamelyck door de wereldt
sal connen comen". Compareerde mede te desen Cornelis Claasz Bontekoe als
grootvader ende CorneLis Claasz Bier en brootspot als aangetrouwde oom van
's moeders sijde ende bloedt, vooghden van t voorn, kindt, medepoorteren deser
stede", deze regeling „approberende".

Aant. Deze acte komt voor in het R.A. (not. No 2162, f. 23 verso); een sufflet
was wellicht een erfstuk van de grootvader van Vf. n. 1.: IIIc, de schipper van
Tristan da Cunha!

VI Cornelis Claesz Bierenbrootspot, ~ H. 7-12-1692, <*> H. 27-5-1725
Geertje Hendriks Luterbag(h) (Loeterbach) als j.m. wonende op de buyten
Luyendijk, ook hij was zeer waarschijnlijk scheepsbouwer, de bruid woonde
„inde bagijne steech". Hij werd in 1721 lid van de Schutterij. Uit dit huw.:

1. Claas I, - H. 29-5-1727, jong f
2. Hillegontje, ~ H. 29-3-1729, f H. 9-4-1756
3. Geertje I, ~ H. 8-4-1731, jong f
4. Grietje, - H. 28-10-1732
5. Geertje II, ~ H. 14-8-1735
6. Claas II, ~ H. 31-8-1738; deze werd in 1757 schutter en kwam in 1785

„aan de Spuyt" (brandweer). Hij huwde 11-3-1770, wonend Buytenluyen-
dijk (scheepstimmerman) Antje Jans Schol (weduwe van VIIc). (Uit dit
huw.: Cornelis, - H. 6-6-1773)

7. Hendrik, ~ H. 21-3-1741, volgt Vil

VIb Gerrit Claasz Bierenbrootspot, ~ H. 21-1-1698, ~ H. 24-11-1720
Neeltje Jans (j.m. en j.d. „beide wonend op de plankjes")- Uit dit huw.:
1. Maritje, ~ H. 21-8-1721
2. Claas, ~ H. 19-9-1724, volgt Vllb

VIc Andries Claasz Bierenbroodspot, ~ H. 10-7-1708, scheepstimmerman,
werd in 1747 schutter, °° H. I 30-11-1732 Fijtje Lammers Vroom (hij j.m.
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Ontwerp: N. H. Slinger. Uitvoering: Frans Balendong, Haarlem
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Het Sportfondsenbad Zaanland te Zaandam, dat juist op tijd — één maand voor de
Duitse inval in 1940 — werd geopend; de originele vorm geeft 's avonds in de verte de

indruk van een passagiersschip.

Het in 1935 geopende Sportfondsenbad-Haarlem, het enige overdekte golvenbad in
Nederland, met zonneterras en een bassinlengte van 33'/:t m (toen de langste

overdekte h.t.1.).
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OGAN

Gezicht op het „Scheeprijk IJ" in de 17e eeuw. Amsterdam was toen het grote vrachtcentrum, waar ook de
schippers B. hun bevrachtingsacten lieten opmaken. (Foto Ned. Hist. Scheepvaart Museum, Amsterdam).



Gezicht op Hoorn in 1622 door Hendrik Cornelisz Vroom (1566-1640), geschilderd voor de ,,burgemeesterenkamer"
thans in het Westfries Museum aldaar.



op de buite Luyendijk, zij j.d. op de binne Luyendijk); °° II H. 6-11-1763
Hillegontje Wiggerts (wed.r en j.d. beijde van Hoorn op de Buytenluyendijk).
Uit Ie huw.:
1. ClaasI, ~ H . 11-3-1733, jong f
2. Lambert, ~ H. 19-11-1734, volgt VIIc
3. Geertje, - H. 31-3-1737
4. Gerrit I, ~ H. 1-7-1738, jong f
5. Tamis, ~ H. 21-6-1740
6. Gerrit II, ~ H. 25-3-1742; deze was ook scheepsbouwer en Hoofdman van

het Scheepstimmermansgilde in 1787. Hij behoorde tot de „Oprechte
Vaderlanders binnen HOORN" in 1786 (p. 3: Gerrit Bierenbroospot).
Uit 2e huw.:

7. Claas II, ~ H. 25-12-1763, volgt Vlld

VII Hendrik Cornelisz Bierenbroodspot, •— H. 21-3-1741, scheepstimmer-
man, lid van de Schutterij in 1761, °° H. 19-5-1765 Cornelia Kroon (hij woon-
de op de Buytenluyendijk, zij op de Corperkuyl). Uit dit huw.:
1. Cornelis, ~ H. 26-11-1765, volgt VIII
2. Geertje, - H. 5-2T1768, f H. 31-1-1842 (wed. v. Hommo Douwes i. h.

Pietershof)
3. Pieter, ~ H. 8-5-1770, volgt VUIb
4. Grietje, ~ H. 29-3-1772
5. Aachje I, ~ H. 28-10-1774, jong f
6. Klaas, ~ H. 17-12-1776, volgt VIIIc
7. Jan, ~ H. 24-2-1779, volgt VUId
8. Aagje II, - H. 16-9-1781
9. Gerrit, - H. 10-12-1782, volgt VUIe

In 1787 werd door Jan Poelenburg, boekverkooper op 't Oost, gedrukt de
„VERZAMELING van eenige stukken van OPRECHTE VADERLANDERS
BINNEN HOORN, dd 18 Nov. en 31 Dec. 1786 aan de Regeering dier Stad
gepraesenteert". Volgens p. 11 behoorde onze Hendrik Bierenbroodspot tot deze
oprechte vaderlanders.

Vllb Claas Gerritsz Bierenbrootspot, ~ H. 19-9-1724, scheepstimmerman
op de Buitenluyendijk, °o H. 7-5-1747 Aeltje Hendriks Visser (wonend voor
de Vismarkt), hertrouwt H. 12-11-1752 („7-huysen") Lijsbeth Jans van Hasselt
(ook: van Assen, ja zelfs van Hezel genoemd bij het dopen v.e. kind) j.d. op
't Oost; hij werd in 1747 als schutter ingeschreven. Uit Ie huw.:
1. Neeltje, ~ H. 21-5-1748
2. Grietje, ~ H. 1-11-1750 Uit 2e huw.:
3. Gerrit, ~ H. 9-12-1753, volgt VIIK
4. Herremijntje, -~ H. 1-6-1756
5. Jan, ~ H. 16-8-1757

VIIc Lambert Andriesz Bierenbroodspot, ~ H. 19-11-1734, f H. vóór 1770
(hertrouwen van zijn weduwe), scheepstimmerman op de Buitenluyendijk,
co I H. 22-12-1754 Grietje Jonas Waaghals, ~ II H. 18-11-1759 Antje Jans
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Schol (won. op 't ABC). (Zij hertrouwt als wede „in de familie", n.1. te H.
11-3-1770 met Claas II Cornelisz B. (6e kind van VI). Uit Ie huw.:
1. Andries I, ~ H. 9-9-1755, jong f
2. Geertje, - H. 5-12-1756
3. Fijtje, — H. 3-7-1760 (°° Herman Kolkman)
4. Andries II, - H. 5-2-1762, jong f
5. Andries III, ~ H. 22-4-1763, volgt VlIIg
6. Jan, ~ H. 13-4-1764
7. Trijntje, ~ H. 3-7-1766 (~ Jan de Wilde)
8. Cornelis, - H. 6-6-1773

Vlld Claas Andriesz Bierenbrootspot, — H. 25-12-1763, f Medemblik
31-10-1846 (82 jr) <» te? (huw. niet in H., in woonplaats? van de bruid)
Engeltje Ruiter, f 9-5-1840 (80 jr) „op het Koningshof" te Medemblik. Hij
werd schutter in 1785, wonend Oosterpoortvest in H. Uit dit huw.:
1. Andries, ~ H. 4-10-1789, volgt VUIh
2. Annetje, ~ H. 15-4-1792

VIII Cornelis Hendriksz Bierenbroodspot, ~ H. 26-11-1765, scheepstim-
merman op de Buitenluyendijk, werd in 1785 schutter; °° H. 4-5-1794 Trijntje
Kieft, j.d. eveneens van Hoorn.
1. Hendrik I, * H. 5-4-1795, jong f
2. Andries I, * H. 29-6-1796, jong f
3. Aaltje, * H. 20-8-1797
4. Cornelis, * H. 19-5-1800
5. Hendrik II, * H. 17-5-1802
6. Andries II, * H. 25-7-1805

Vlllb Pieter Bierenbroodspot, ~ H. 8-5-1770, scheepstimmerman, in 1791
lid van de Schutterij, wonend Buitenlyendijk, f H. 6-7-1842 (St. Pietershof),
<*> H. 23-4-1803 Lolkje Wijdema (dr v. Jacobus en Maria Gunselaar), f H.
3-4-1851 (81 jr, in St. Pietershof). Uit dit huw.:
1. Hendrik, * 5-, ~ H. 14-10-1804, volgt TX
2. Anna Maria, * H. 20-, ~ 27-12-1807

VIIIe Klaas Hendriksz Bierenbroodspot, ~ H. 17-12-1776, t Helder 26-3-
1848, scheepstimmerman, ~ Medemblik 13-5-1798 Elisabeth ten Heuvel, •—
Koedijk 2-9-1770, t Helder 5-11-1853, dr v. Teunis en Maria Haak. Uit
dit huw.:

1. Hendrik, * Medemblik 13-9-1798, f aldaar 7-5-1816 (kleermaker, ongeh)
2. Teunis, * Medemblik 29-3-1801, scheepstimmerman, °° Med. 22-6-1823

Aafje Boekei
3. Pieter, * Medemblik 28-9-1808, scheepstimmerman, oo Med. 6-8-1835

Maria Catharina Bolen
4. Jan, * Medemblik 8-2-1813, volgt IXb
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Model van een 17e eeuws „fluytschip".
Foto Zuiderzeemuseum Enkhuizen.

VHId Jan Hendriksz Bierenbroodspot, - H. 24-2-1779, t H. 5-6-1829,
scheepstimmerman, woonde Buitenluyendijk en „op de Plankjes", » I te H.
15-2-1801 Dieuwertje Hoen, °° II te H. 22-2-1824 Jannetje Slot, d.v. Jan en
Neeltje Boor (Edam).
1. Cornelia, * 13-, - 17-4-1801
2. Aaltje I, * 19, - 20-9-1802, jong f
3. Geertje, * 19, ~ 26-1-1806
4. Grietje, * 13, ~ 27-6-1810
5. Aaltje II, * 5-9-1813, f 3-4-1831
6. Hendrik, * 28-3-1816, timmerman, <=o H. 17-6-1849 Doortje Koops, d.v.

Jan (kuiper) en Dina van Enk
7. Petronella, * 16-1-1820. Uit 2e huw.:
8. Neeltje, * 24-12-1824, f H. 9-1-1827 (allen te H. geboren)

VlIIe Gerrit Hendriksz Bierenbroodspot, ~ H. 10-12-1782, scheepstimmer-
man op de Buitenluyendijk, °° H. 2-2-1806 Stijntje van den Berg. Uit dit huw.:

1. Hendrik, * 22, ~ 28-3-1806
2. Everdina, * 13, - 25-8-1807
3. Matheus, * 10, - 23-8-1809
4. Jan, * 31-7-1811 (acte voor de maire: Gerrit B. — geadsisteerd met Pieter

B. en beiden scheepstimmerman — verklaart dat zijn huisvr. Stijntje van
den Berg op 31 July bevallen is van een zoon Jan)

5. Cornelis
6. Cornelia. tweeling * 1-9-1814
7. Geertje, * 22-6-1817
8. Jannetje, * 30-9-1819
9. Grietje, * 9-10-1821

10. Pieter, * 17-2-1824
11. Klaas, * 11-9-1828; f 22-7-1835 (allen te H. geboren)

VUIf Gerrit Claasz Bierenbrootspot, ~ H. 9-12-1753, scheepstimmerman
en Hoofdman van het Scheepstimmermansgilde in 1791. Hij werd schutter in
1773 (woonde toen „in 7-huizen") en kwam in 1785 „aan de Spuyt", °° H.
als j.m. van Hoorn op 13-5-1787 Trijntje Dirks Brouwer, j.d. van de Kuinder.
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Uit dit huw.:
1. Lijsbeth, * 11-4-1788
2. Dirk, * 29-8-1790
3. Klaas, * 13-7-1795, volgt IXc

Vlllg Andries Lambertsz Bierenbroodspot, — H. 22-4-1763, f H. 8-10-
1835, scheepstimmerman, woonde op de Binnenluyendijk en werd in 1783
schutter, °° H. 22-11-1789 Trijntje (ook Catharina) Jurriaans Katerbach.
Uit dit huw.:
1. Klaas, * 29-10-1790
2. Jurriaan, • 18-1-1793
3. Lambert, * 28-2-1794, volgt IXd
4. Pieter, * 28-2-1795, volgt IXe
5. Antje, * 13-12-1798
6. Maartje, idem (tweeling)
7. Maritje, * 3-3-1800, f H. 18-3-1819
8. Jan, * 24-9-1804, volgt IXf (allen te H. geboren)

VUIh Andries Bierenbroodspot, ~ H. 4-10-1789, t Smolensk in 1812, °°
Medemblik (t.o.v. de Maire) 28-4-1811 Reijna Kuyper (j.m. en j.d. beide v.
Medemblik). Uit dit huw.: Andries, * Medemblik 28-3-1812 (in geb.acte staat:
„de vader is conscrit van 1809, bij zijn corps aanwezig), f Med. 5-11-1855,
timmerman, °° Med. 6-5-1832 Aagje Smit, d.v. Johannes (horologiemaker)
en Aaltje Goedkoop.

VlIIh was een van de slachtoffers van Napoleon's machtswaan; nauwelijks
getrouwd moest hij als „ingelijfde Fransman" naar Rusland en kon dus ook zijn
eerste kind in maart 1812 niet zelf aangeven. Volgens een acte voor de Vrede-
rechter dd 27-10-1820 sneuvelde hij „in de veldtogt tegen Rusland en wel in de
slag bij Smolensko". (Overlijdensacte 15-10-1821 te Medemblik.)

IX Hendrik (Pieters) Bierenbroodspot, (huis)timmerman, later aannemer
van publieke werken, * 5-10, ~ 14-10-1804, f H. 20-3-1891; oo H. 11-5-1825
Catharina Hezeman (f H. 19-3-1826), d.v. Hermanus en Sijtje Beek (A'dam);
hertrouwt Hoorn 11-5-1828 (precies 3 jr later) Elisabeth Verfaille (Verfailje),
* H. 1802, f H. 29-3-1877, d.v. Joannes (broodbakker) en Reinoutje Pothu-
mus. Uit Ie huw.:

1. Pieter. * H. 9-3-1826, volgt V. Uit 2e huw.:
2. Johannes, * H. 16-2-1829. volgt X
3. Anna Maria, * H. 16-9-1830
4. Reinoutje, * H. 19-7-1832, t H. 14-1-1879, wed.e Pieter van Eijk (banket-

bakker)
5. Jacobus I, * H. 21-7-1834, f H. 17-9-1834
6. Catharina I, * H. 1-2-1836, t H. 14-11-1836 (op het Kleine Oost)
7. Catharina II, * H. 14-9-1837, f H. 14-10-1851 (in de Ramen)
8. Jacob II, * H. 19-3-1839, volgt Xb
9. Johanna, * H. 1-7-1841, f H. 10-3-1861

10. Cornelia, * 29-8-1843, t H. 12-7-1844

346



IXb Jan Bierenbroodspot, * Medemblik 8-2-1813, f Helder 20-3-1888,
scheepstimmerman, °° Medemblik 6-8-1835 Annaatje Backum Pastoor, d.v.
Pieter (mr schilder) en Trijntje Boonacker. Uit dit huw.:
1. Elisabeth, * Helder 11-5-1836, ongehuwd f Helder 9-6-1869
2. Pieter, * Helder 17-1-1838, volgt Xc
3. Trijntje, * Helder 10-12-1839, ~ Hr 28-7-1864 Johannes van Twel

(scheepstimmerman)
4. Maria Wilhelmina, * Hr 3-7-1842, ongehuwd f Hr 1-12-1865

IXc Klaas (Gerrits) Bierenbroodspot, * H. 13-7-1795 (hij woonde aan de
Martelaarsgragt), f H. 26-5-1828, „dienaar van policie"; °° I te H. 3-9-1815
Grietje Kaan, * 1795, f H. 5-8-1817; d.v. Cornelis en Johanna van Ree);
oo H. II 21-6-1818 Jacoba Hendriks Haye, * 1789 A'dm als d.v. Christiaan
en Elisabeth Banga.
1. Trijntje, * H. 6-6-1816, f H. 11-5-1818. Uit Ie huw.:
2. Johanna, * H. 13-7-1817, f H. 16-12-1819. Uit 2e huw.:
3. Jansje, * H. 9-5-1819, t H. 8-9-1859 (~ Pieter de Jong, winkelier)

IXd Lambert (Lammert) Bierenbroodspot, * H. 28-2-1794, t H. 13-4-1863,
„Kleerenmaker"; °° H. 24-8-1823 Trijntje Schep, * 1790, d.v. Mattheus en
Grietje Katerbag (Katerbach). Uit dit huw.:
1. Andries, * H. 9-8-1825
2. Catharina Margaretha, * H. 18-11-1828
3. Margaretha Maria, * H. 31-5-1832 (op het Gerritsland)

IXe Pieter (Andriesz) Bierenbroodspot, * H. 28-2-1795, f H. 22-5-1875,
bezemmaker op het Nieuwenoord; °° H. 25-8-1822 Dina de Groot, * H. 1795,
d.v. Lambert en Naatje Ameroos. Uit dit huw.:
1. Johanna Maria, * H. 17-7-1822
2. Catharina Maria, * H. 4-1-1825

IXf Jan (Andriesz) Bierenbroodspot, * H. 24-9-1804, f H. 1-6-1855, lood-
gieter, woonde „onder de Boompjes", later op het Noort; °° H. 21-5-1826
Guurtje de Groot, * H. 1804, d.v. Lammert en Johanna (Naatje!) Maria
Ameroos. Uit dit huw.:
1. Catharina Maria I, * H. 21-11-1826, f H. 25-1-1827
2. Andries I, ~ H. 19-12-1827, f H. 12-7-1828
3. Johanna Jansje, * H. 2-3-1829, f H. 21-10-1844
4. Catharina II, * H. 3-7-1831, f H. 12-7-1858 (ongehuwd)
5. Maria, * H. 2-5-1835, f H. 10-12-1867 (~ Bernardus Stapel, broodbakker)
6. Andries II, * H. 24-9-1837, volgt Xd
7. Guurtje, * H. 27-4-1840
8. Jan, H. 5-6-1844, volgt Xe
9. Johanna, * H. 10-10-1846

X Johannes (Hendriksz) Bierenbroodspot, * H. 16-2-1829, f Adm 22-7-
1907, goud- en zilversmid, °° H. 25-4-1856 Trijntje Smit, * H. 8-3-1832, f H.
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X: Johanncs Bierenbroodspot. Trijntje Smit, gehuwd met X.

Xlb: Pieter Jacob Bierenbroodspot met zijn kleinzoon Louis (XlIIb) in 1941.

Metta J. A. C. Steur, gehuwd
met Xlb.
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XIc: Johannes Bierenbroodspot
en Catharina Ledegang met hun

kleinzoon Winfried (XlIIe).



22-12-1889, d.v. Cornelis (broodbakker) en Barendina van Kleeff. Uit dit
huw.:
1. Hendrik, * H. 19-4-1857, volgt XI
2. Cornelis I, * H. 13-3-1861, f H. 10-1-1864
3. Barendina Elisabeth, * H. 26-3-1865, °° H. 10-11-1887 Jacobus Steur, z.v.

Abraham Cornelis en Metta Huyzer
4. Elisabeth Johanna, * H. 18-4-1867, | Adm 2-3-1941
5. Cornelis II, * H. 19-5-1869, f H. 29-7-1871
6. Johannes (I) Cornelis, * H. 20-12-1871, f H. 13-12-1873
7. Pieter Jacob, * H. 31-1-1873, volgt Xlb
8. Johannes II, * H. 23-8-1874, volgt XIc

Hij was goud- en zilversmid en „goud- en zilverkashouder" in de Kruisstraat,
later op het Groote Noord te Hoorn. Toen de nieuwe treinverbinding Hoorn-
Amsterdam goed ingeburgerd was, trokken de rijke West Friese boerinnen naar
de hoofdstad om daar haar inkopen aan goud- en zilversmid te doen i.p.v. in
Hoorn. In de negentiger jaren werden daarom de bakens verzet en vertrok het
gezin naar Amsterdam, waar het bedrijf werd voortgezet.

Xb Jacob (Hendriksz) Bierenbroodspot, * H. 19-3-1839, f H. 16-3-1928,
timmerman, op het Munnickeveld, later in de Ramen; °° H. 29-7-1861 Maartje
Kaan, * Z'dijk 1839, f H. 4-6-1870, d.v. Thijs en Grietje Kuyper; hertrouwt
H. 26-5-1871 Geertruida de Groot, * H. 1851, f H. 13-5-1917, d.v. Jacob en
Geertruida Johanna Schuurman. Uit Ie huw.:

1. Elisabeth Johanna, * H. 22-2-1862, ongehuwd f (H. in 1903)
2. Grietje, * H. 14-2-1863, ~ H. 30-5-1890 T. M. C. Morra
3. Catharina, * H. 9-5-1864, ongehuwd t (H. in 1913)
4. zoon (levenloos) H. 20-12-1865
5. Hendrik I, * H. 16-1-1867, jong f
6. Johanna, * H. 8-3-1868, ongehuwd f (Adm in 1898)
7. dochter (levenloos) H. 26-2-1869
8. zoon (levenloos) H. 27-5-1870. Uit 2e huw.:
9. Geertruida Johanna, * H. 7-2-1872, ongehuwd f (Adm in 1945)

10. Anna Maria, * H. 1-4-1875, verpleegster, ongehuwd f (Den Haag in 1955)
11. Jacob Hendrik, * H. 21-8-1876, f H. in 1894
12. Hendrik (II) Jacob, * H. 24-8-1878, jong f
13. Hendrica, * H. 27-2-1880, verloskundige, ongehuwd f (Den Haag in 1917)
14. Hendrik III, * H. 13-8-1881, volgt Xld
15. Pieter, * H. 15-5-1883, volgt Xle
16. Johannes, * H. idem (tweeling met Pieter), f Hlm 1955, °° Anna Vonk
17. Maartje, * H. 27-5-1884, f Gouda 1966, ~ Jacob Prins (H. in 1909)
18. zoon (levenloos) H. 7-1-1886
19. Jacoba Geertruida I, * H. 14-2-1887, f H. 14-3-1887
20. Jacoba Geertruida II, * H. 29-12-1888 (woont thans in Utrecht), verlos-

kundige, ongehuwd

Xc Pieter Bierenbroodspot, * Helder 17-1-1838, f Hr 17-11-1901, mr schil-
der (opvolger in het bedrijf van zijn schoonvader Pieter Backum Pastoor),
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~ Helder 6-6-1862 Maartje Lastdrager, * Helder 28-12-1840 als d.v. Willem
Ariensz en Maartje van der Molen. Uit dit huw.:
1. Jan I, * Helder 9-12-1863, f Hr 5-1-1865
2. Willem, * Helder 27-10-1865
3. Jan 11, * Helder 14-9-1867, volgt XTf
4. Pieter, * Helder 10-4-1869
5. Nicolaas I, * Helder 17-11-1870, f Hr 25-7-1871
6. Trijntje, * Helder 1-1-1872
7. Nicolaas II, * Helder 20-11-1873, f Hr 7-10-1880
8. Annaatje, * Helder 10-7-1876, f Hr 26-10-1876

Xd Andries (Jansz) Bierenbroodspot, * H. 24-9-1837, t H. 17-6-1877,
loodgieter op het Noord, in de Ramen en op het Groote Oost, °° H. 3-5-1861
Antje Thies (* H. 1838) d.v. Willem (policie-agent) en Marijtje Meijer.
(Getuigen waren o.a. 2 broers Thies, commies en hoofdcommies bij de belast.).
Uit dit huw.:
1. Guurtje, * H. 25-5-1861
2. Willem Andries, * H. 9-6-1862
3. Jan, * H. 2-4-1864, f H. 14-4-1868
4. Andries, * H. 6-12-1865, f H. 24-3-1878
5. Maria, * H. 24-1-1868
6. Clasina Hendrica I, * H. 1-5-1869, f H. 24-5-1870
7. Clasina Henderika II, * H. 8-5-1873
8. Jan Andries, * H. 27-7'-187'5

Xe Jan (Jansz) Bierenbroodspot, * H. 5-6-1844, f H. 9-4-1869, loodgieter
op het West, ~ H. 14-8-1868 Johanna Cornelia Stapel (* 1840 in Gent-Gld)
d.v. David en Aleida Bertzen. Na het f van haar man bleef zij „eene lood-
gietersaffaire uitoefenen". Uit dit huw.:
1. Guurtje, * H. 15-2-1869

XI Hendrik (Jzn) Bierenbroodspot, * H. 19.-4-1857, f Adm 3-2-1950,
gemeenteambtenaar te Amsterdam, °° I te H. 31-7-1885 Alida Dudo(c)k,
d.v. Johannes Cornelis (schilder, grootvader v. d. architect) en van Aafje
Crabbendam. Het echtpaar vertrok op zijn trouwdag naar Amsterdam. Zij
werd * te H. 24-10-1855, f Adm 5-3-1908. Hij hertrouwde Adm 5-8-1909
Jansje Thies, * Hoorn 4-12-1872, f Adm 18-2-1959, d.v. Willem en Maritje
Kater. 2e huw. kinderloos; uit Ie huw.:
1. Johannes Bierenbroodspot, * Adm 3-9-1887, dir. van de Sportfondsen-

baden te Apeldoorn en Zwolle, °° Adm 31-5-1917 Johanna Jacoba van
der Finck, * Adm 20-10-1888, d.v. Charles en Johanna Jacoba Loggen
(kinderloos huw.)

2. Catharina Aafje Alida, * Adm 17-12-1891, f Adm 4-2-1966, ~ Adm
3-8-1916 Dr Dirk Jacobus Cornelis Zeeman, * Adm 17-2-18886, leraar
Engels aan een H.B.S. aldaar. Uit dit huw.: 1 zoon: Willem Hendrik
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Zeeman, * Adm 23-4-1923, natuurk. phil. stud., als verzetstrijder gevallen
vlak voor onze Bevrijding, n.1. op 7 mei 1945 bij het C.S. te Adm.

Xlb Pieter Jacob Bierenbroodspot, * H. (op het Groote Noord) 31-1-1873,
t Adm 1-1-1953, handelaar in goud, zilver en diamanten, Dir. van de N.V.
Bierenbroodspot en Van der Starre te Adm (Keizersgracht 563), °° H.
21-1-1897 Metta Jacoba Cornelia Anna Steur, * H. 25-3-1874, f Adm 23-6-
1950, d.v. Abraham Cornelis (wijnhandelaar) en Metta Huyzer. Het echtpaar
verhuisde in 1897 naar Amsterdam. Uit dit huw.:
1. Johannes Abraham Cornelis, * Adm 1-11-1897, volgt XII
2. Pieter, * Adm 12-10-1902, f Adm 31-7-1924, jur. cand.

Volgens zijn broer Johannes had Pieter Jacob zijn commerciële scherpte van
zijn moeder. Zijn zakelijkheid had hij al jong: hij trok b.v. als kind naar de vee-
markt in Hoorn met een geitje, dat hij heel voordelig van de hand deed! Ook
was hij een goed boterproever, op de Hoornse botermarkt zei men: „Je moet
aan kleine Piet vragen om boter te proeven, dat is 'n kenner!" In zijn later leven
was hij een uitstekend diamantdeskundige en bestuurslid van de „Federatie Goud
en Zilver".

XIc Johannes (Jzn) Bierenbroodspot, * H. 23-8-1874, f Bloemendaal
(„Wildhoef") 6-11-1955, hoofdcommies bij de Kamer van Koophandel te
Adm, oo Adm 30-3-1899 Catharina Ledegang, * Adm 14-9-1875, t Bloemen-
daal („Wildhoef") 19-5-1956, d.v. Dirk en Johanna Elisabeth Petief. Uit
dit huw.:
1. Johannes, * Adm 13-12-1900, volgt Xllb
2. Dirk, * Adm 27-6-1906, volgt XIIc

Xld Hendrik Bierenbroodspot, * H. 13-8-1881, banketbakker (woont thans
in Haarlem), °° Adm 4-5-1911 Maria Margaretha Koers, * Adm 12-2-1885,
f Den Burg (Texel) 6-7-1964, d.v. Piet Hein (schilder) en Maria Margaretha
Alberding. Uit dit huw.:
1. Hendrik Bierenbroodspot, * Velp 23-4-1915, rijksambtenaar te Adm, °°

Adm 24-5-1951 Beletje de Goede, d.v. Simon en Anna Geertruida van
Dam. Uit dit huw.: Marion, * Adm 2-3-1952 en Irene, * Adm 8-4-1957.

Xle Pieter Bierenbroodspot, * H. 15-5-1883, t H. 18-1-1958, banket-
bakker (de laatste van de familie in Hoorn: sinds 1958 wonen er geen B's
meer in hun bakermat!), ~ H. 18-10-1912 Maria Magdalena Baart, * H.
14-4-1890, f Bloemendaal 20-7-1961, d.v. Andries en Trijntje de Wit. Uit
dit huw.:
1. Jacob Johannes, * H. 14-7-1913, volgt Xlld

Xlf Jan Bierenbroodspot, * Helder 14-9-1867, t Adm 25-1-1945, meubel-
fabrikant te Schagen, later te Adm, oo Schagen 11-5-1892 Swaantje Honijk,
* Schagen 18-11-1866, f Adm 2-5-1942. Uit dit huw.:
1. Pieter Jan, * Schagen 30-3-1893, f 16-4-1961 in Merrick, N.Y., mach.

houtbewerker; vertrok in 1925 naar de V.S., °° Adm mei 1917 Elisabeth
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Paans. Uit dit huw.: 1 dochter Elisabeth. (In de V.S. werd de familienaam
afgekort tot „Bier".)

2. Gesinus Marinus, * Schagen 22-9-1894, meubelmaker, <*> Adm 1-8-1935
Maria Charlotte van Buschbach, d. v. Johan Frederik en Alida Hendrika
Cornelisse. Uit dit huw.: 3 dochters: Elisa Marina, Adriana Alida en
Charlotte Swansina.

3. Maartje, * Schagen 20-5-1896, ~ Adm 19-7-1928 Willem Jordan, * Adm
2-1-1892, f Amstelveen 29-11-1962, garagehouder (kinderloos).

4. Johanna Catharina, * Schagen 11-2-1900, °° Adm 13-4-1922 Johannes
Cornelis Sloothaak, adjudant Kon. Luchtmacht. Uit dit huw.: 2 zoons:
Bob en Johannes.

5. Willem I, * Adm 15-7-1903, jong f in Adm 8-8-1904.
6. Willem 11, * Adm 23-11-1906, volgt Xlle.

Mr J. A. C. Bierenbroodspot.

Xll Mr Johannes Abraham Cornelis Bierenbroodspot R.O.N., * Adm
1-11-1897, oo Adm 12-11-1925 Mathilde Heijermans, * Watergraafsmeer
26-6-1902, d.v. Dr Louis (dir. G.G.D. Adm) en Johanna Bastiana Filarski.
Uit dit huw.:
1. Peter, * Adm 19-9-1928, volgt XIII
2. Amieke, * Adm 24-3-1931, ~ Adm 17-7-1954 Hans Peter Heinen, dir.

N.V. Cartonfabriek „Hollandia" te Coevorden, z.v. Johann Max en
Dorothea Elisabeth Rudolph. Uit dit huw.: Martine Johanette, Jeannette
Pauline en Jeroen Peter.

3. Louis, * Adm 19-2-1940, volgt XHIb

Mr J. A. C. behaalde in 1924 zijn titel, was 25 jaren lang advocaat en procureur
en stichtte (tennisspeler van formaat: no 14 op de nat. lijst, korfballer en groot
zwemliefhebber zijnde) reeds op 14-6-1923 (als jur. cand.) de N.V. „De Sport-
fondsen" te Adm met een beginkapitaal van ƒ 400,- (20 aand. van ƒ 20,-); na
aftrek van not.- en drukkosten bleef er een werkkapitaal van ƒ 40,- over!
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Bij het 40-jarig bestaan in 1963 trad hij af als direkteur en werd hij president-
commissaris dezer N.V. en van de N.V. „De Vereenigde Sportfondsenbaden".
Hij was initiatiefnemer en stichter van de thans ± 25 overdekte Sportfondsen-
baden en is nog steeds gedelegeerd bestuurslid van deze rechtspersonen (ruim 20
N.V.'s en 3 stichtingen); in deze overdekten zijn thans ruim 40 miljoen gulden
geïnvesteerd, mede dank zij de financiële hulp van vele gemeenten.

Tot april 1959 was hij voorzitter van de Ned. Bond v. Overdekte Zweminr.,
daarna vice-voorzitter van de Ned. Bond van Bad- en Zweminr. (alle baden h.t.1.
omvattend). In 1948 werd hij erelid van „The Institute of Baths Management
Inc.", de vereniging van alle (ruim 500) gemeentelijke corporaties in Engeland.
Van 1946-1964 was hij voorzitter v. d. Ned. IJshockeybond, bij zijn aftreden
werd hij tot erelid van deze bond benoemd (reeds eerder werd hij erelid van de
Kon. Ned. Zwem Bond). Bij het 25-jarig bestaan van de N.V. „Sportfondsenbad
Rotterdam-Noord" verscheen in 1962 een boek over zijn levenswerk, „Sport-
fondsen-Spiegel" genaamd (door B. Planjer). Ook op ander maatschappelijk gebied
nam hij een vooraanstaande plaats in, hij was o.a. commissaris van de N.V. De
Vereenigde Juweliersbedrijven (Leiden) en van de N.V. Adviesbureau Bosschaert
(Adm).

In 1959 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Xllb Johannes Bierenbroodspot, * Adm 13-12-1900, proc.houder Alg.
Bank Ned. te Adm, °° Adc 18-2-1925 Jansje van der Horst, * Adm 21-9-
1900, d.v. Andries en Jansje Duyff (dit huw. werd in jan. 1944 ontbonden).
Hij hertrouwt Adm 17-5-1944 Elisabeth Swierstra, * Adm 31-3-1909, d.v.
Rinke Bartele (el. techniker) en Elisabeth van Asperen. Uit Ie huw.:
1. Johannes, * Adm 2-3-1928, volgt XIIIc
2. Dick Andree, * Adm 21-9-1930, volgt XUId
3. Winfried, * Adm 3-1-1934, volgt XlIIe. Uit 2e huw.:
4. Trijntje Grietje, * Adm 23-6-1947
5. Elisabeth, * Adm 11-12-1950

XIIc Dirk Bierenbroodspot, * Adm 27-6-1906, boekhouder bij Mirandolle,
Voüte & Co te Semarang (van 1930-1958; van 1-4-1943 tot 21-8-1945 in
diverse „Jappen-kampen" op Java), thans administrateur van de Stg Burger-
weeshuis en Kinderhuis te Deventer, °° I Watergraafsmeer 29-1-1931 Hen-
drica Jacoba Francisca van Deventer, * 's Hertogenbosch 29-1-1906, f Sema-
rang 22-6-1944 in een interneringskamp, d.v. Johannes Hermanus Jacobus
(coupeur) en Maria Huberta Jansen; °° II Semarang 10-3-1946 Roefina Sloots,
* Anloo 19-5-1910, d.v. Willem (gem.ontvanger) en Jantje Brinkman. Uit
Ie huw.:
1. Maria Johanna, * Semarang 10-6-1935. «= Adm 10-5-1955 Dirk Hol

(leraar). Uit dit huw.: Diederik, Wouter Dirk, Elout, Jeroen en Franciske
Maria Gertrud

2. Wouter Johannes, * Malang 20-12-1940, volgt Xlllf. Uit 2e huw.:
3. Remmelt, * Groningen 15-12-1946, volgt XUIg
4. Catharina, * Djakarta 31-10-1948

Xlld Jacob Johannes Bierenbroodspot, * Hoorn 14-7-1913, vertrok reeds
in 1932 naar Haarlem, thans chef-banketbakker aldaar, °° Beetsterzwaag
8-2-1951 Sietske Elisabeth de Jong, * 11-7-1921, d.v. Jeen Andries (techn.
opzichter) en Johanna Steg. Uit dit huw.:
1. Peter Jeen, volgt XHIh
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Xlle Willem Bierenbroodspot, * Adm 23-11-1906, °° I Soerabaja 1-3-1940
Ida de Wolff, * Middelburg 24-2-1920, d.v. Isaac (bankier) en Elisabeth van
Zoom (dit huw. werd aug. 1949 ontbonden); °° II Vught 6-4-1951 Sophie
Sidonie Marie van Zinnicq Bergmann, * Vught 24-5-1917, d.v. Mr George
Bernard Joseph Marie (advocaat en procureur) en Sophie Elise Marie Anne
van Stratum. Uit Ie huw.:
1. Marianne, * Soerabaja 31-3-1941, journaliste te Adm; 1 z. Pepijn
Uit 2e huw.:
2. Gerrit Claes Georges Marie, volgt XHIi

Na de Zeevaartschool te Adm te hebben afgelopen, voer Willem B. eerst bij
de S.M.N, en daarna bij de K.P.M, in Ned. Indië. In 1930 werd hij tot luit. ter
zee 3e kl. bij de Kon. MarineReserve benoemd (met brevet Zeewaarnemer bij
de Marine Luchtvaartdienst). Op 1-1-1936 werd hij bevorderd tot luit. ter zee
2e kl. K.M.R., van 1939-1942 diende hij bij het Marine Vliegkamp in Soerabaja
bij de Marine Luchtvaart Dienst in N.O.I. Na het uitbreken van de oorlog met
Japan (7-12-1941) maakte hij 25 verkenningsvluchten in de Stille Zuidzee, daarna
vloog hij in febr. 1942 met een Dornier-vliegboot naar Australië, vandaar vertrok
hij april 1942 naar de V.S. waar hij als instructeur diende op de vliegvelden
Leavenworth (Kansas) en Jackson Airbase (Mississippi). In juni 1943 arriveerde
hij in Engeland, waar hij eerst 20 oorlogsvluchten vloog bij het 320e Squadron
van de M.L.D. en daarna nog 32 bij het 254e Beaufighter Torpedo Squadron van
de R.A.F., waarna hij het einde van W.O. II meemaakte. In febr. 1946 h.t.1.
teruggekeerd, kreeg hij opdracht het vliegveld „Woensdrecht" gereed te maken
voor de z.g. eerste vliegopleiding. Eind okt. 1946 vertrok hij als chef-waarnemer
met de „Willem Barentsz" naar de IJszee voor de eerste walvisexpeditie (door de
K.M. gedetacheerd bij de Ned. Mij voor de Walvisvaart, welke 2 amphibie-
vliegtuigen exploiteerde). Van aug. 1947 tot juni 1949 diende hij als Ie officier
bij het Marine Vliegkamp te Soerabaja, daarna was hij werkzaam bij het Mini-
sterie en werd hij op 1-5-1951 als commandant v. h. Marine detachement op de
vliegbasis Gilse-Rijen benoemd. Op 1-8-1953 werd hij — als beroepsofficier —
bevorderd tot Kapitein-Luitenant ter Zee (overste) en tot commandant van de
vliegbasis Woensdrecht.

In juli 1955 nam hij ontslag buiten bezwaar van den lande om dienst te nemen
als Chef Nautische Dienst bij de Ned. Mij voor de Walvisvaart, hij bleef er werk-
zaam tot 1-4-1966, toen de walvisvaart niet meer lonend bleek te zijn en de
„Willem Barentsz" verkocht werd. Thans is hij een der dir. van de „Steenfabriek
Kerkdriel" te Kerkdriel. Hij werd door Koningin Wilhelmina onderscheiden met
het Vliegerkruis en door Koning George VI met het Distinguished Flying Cross
(D.F.C.).

XIII Peter Bierenbroodspot, * Adm 19-9-1928, med. drs, zenuwarts te
Aerdenhout, dir. N.V. Effecten-beleggingsmij „Concordia", comm.s N.V.
Crediet- en Financieringsmij „Irenac", °° Adm 26-10-1954 Johanna Elisabeth
Henriëtte van Laar, * Koudum 13-11-1930, d.v. Hendrik Johannes (dir. v. e.
N.V.) en van Petronella Helene Wilhelmina Kaldenberg. Uit dit huw.:
1. Annelies, * Adm 27-5-1955
2. Gijsbert Jan, volgt XIV
3. Thomas Johan, volgt XIVb

XHIb Mr Louis Bierenbroodspot, * Adm 19-2-1940, dir. N.V. Sport-
fondsenbad-Haarlem, dir. N.V. Crediet- en Financieringsmij „Irenac",
comm.s N.V. Effecten-beleggingsmij „Concordia" en van de N.V.- en Sport-
fondsenbad-Adm-Oost en Adm-West, °° Adm 29-4-1967 Jenny Henriëtte
Rudolph, * Delft 18-10-1941, d.v. Ir Joannes Gerard (hoofdingenieur bij
N.V. Philips) en van Sujen Dalhuisen.
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XIIIc Johannes Bierenbroodspot, * Adm 2-3-1928, planter, later land-
bouwconsulent in Queensland, Australië, °° Hilversum 17-11-1956 Anneke
Schoustra, * Hilversum 27-1-1935, onderwijzeres, d.v. Rommert (planter,
later leraar wiskunde) en Adriana Hendrik van Ree. Uit dit huw.:
1. Marian, • Idaban (Nigerië) 1-8-1958
2. Michelle Irene, * Queensland 17-2-1964

XIIM Dick Andree Bierenbroodspot, * Adm 21-9-1930, vertegenwoordiger
te Baarn, °o Adm 1-6-1962 Olga Mulders, * Adm 7-2-1938, d.v. Johannes
Christiaan en Minke Hoekstra. Uit dit huw.:
1. Stella, * Baarn 10-12-1966

«
XHIe Winfried Bierenbroodspot, * Adm 3-1-1934, suikerwerkdeskundige

in Syndal, Victoria bij Melbourne, °° Melbourne (Austr.) 16-11-1960 Pamela
May. Uit dit huw.:
1. Jane, * Melbourne 16-10-1963

XUIf Wouter Johannes Bierenbroodspot, * Malang 20-12-1940, fotograaf
°° Almelo 21-1-1966 Gerda Johanna van 't Spijker, * Almelo 23-6-1944. Uit
dit huw.:
1. Frank, volgt XIVc

XUIg Remmelt Bierenbroodspot, * Groningen 15-12-1946

XHIh Peter Jeen Bierenbroodspot, * Haarlem 24-6-1951

XHIi Gerrit Claes George Marie Bierenbroodspot — vernoemd resp. naar
Ilb, Il lb (de Tristan-schipper) en naar zijn moeders vader — * Vught 2-2-1954

XIV Gijsbert Jan Bierenbroodspot, * Adm 8-9-1957

XlVb Thomas Johan Bierenbroodspot, * Adm 6-3-1959

XIVc Frank Bierenbroodspot, * Ommen 27-7-1967

En nu nog iets over de familienaam. Volgens het (z.g. Groot) Woorden-
boek der Ned. Taal (1903) dl II p. 2548 is bierenbrood een koppeling van
bier en brood: voorheen de naam voor eene soort bierpap, gemaakt met
brood. Bierpap: eene pap, bestaande uit rijst of brood, in bier gekookt. In
Zuid-Nederland nog thans gewoon. Bierenbroodspot: soort pappot, ook
voorkomende als geslachtsnaam en waarschijnlijk ontleend aan een uithang-
bord. Winkler (Ned. Geslachtsnamen p. 245, uitg. 1885) zegt: Ten slotte
noem ik hier nog de geslachtsnamen Koekenbier en Bierenbroodspot. De
eerste toont ons een oorbeeldig boerenonthaal. De laatste is de naam van
het dageliksche morgen- en avondgerecht onzer voorouders. Roggenbrood,
vooral ook roggen-tweebak, in dunbier gebrokkeld en te zamen verwarmd,
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dat was de bier-en-broodspot, die oudtijds zoo hoog in achting stond dat hij
wel op gevelstenen en als huisnaam voorkwam en dat hij zelfs, vermoedelijk
langs dien weg, geslachtsnaam geworden is.

M.i. zou het ook kunnen zijn dat deze oude familie haar naam ontleent
aan het eerste schip „Die Bierenbrootspot", anders zou de familienaam
„In het Schuytgen" (acten van 1590 en 1599) moeten luiden, althans van de
nazaten van Jan Pietersz (II); zijn broer (Ilb): Gerrit Pietersz kan echter in
een huis „De Bierenbrootspot" hebben gewoond en zijn schip (en zichzelf)
naar dit huis hebben genoemd. Dr Klompmaker zegt nog in zijn interessant
Fibulaboek „Handel in de Gouden Eeuw" (p. 33): In de bierbrouwerijen
werd zoveel graan gebruikt dat deze op rantsoen werden gesteld bij dreigende
graantekorten. Bier was bijna even onmisbaar als brood; wegens gevaar voor
cholera was water in de meeste steden niet te drinken en wijn was te duur,
zodat bier de volksdrank bij uitstek was.

Aan het einde gekomen van dit voor mij zeer interessante familieonderzoek
(waarbij ik o.a. leerde dat Aris niet hetzelfde is als Andries — zie Illb —:
Aris = Adriaan, Arjen, Arie en niet gelijk aan Andries = Andreas, Dries,
Drees), wil ik eindigen met de opwekking (weer) eens de fraaie oud-Zuider-
zee-stad Hoorn met haar vele historische gebouwen (w.o. het prachtige West-
fries Museum) en haar juwelen van gevels te bezoeken. Hoorn kreeg in 1357
stadsrecht van Willem V, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, en
had een groot aandeel in de slag op de Zuiderzee op 12 okt. 1573 (vier dagen
na het ontzet van Alkmaar!), toen de Spanjaarden het onderspit delfden en
Bossu gevangen werd genomen (en 3 jaren in H. gevangen bleef!) en met
vele Spaanse edelen en schepen naar Hoorn opgebracht werd.

Ook werd in 1573 het Collegie van Gecommiteerde Raden van West-Fries-
land en het Noorderkwartier opgericht en in Hoorn gevestigd; in 1600 werd
besloten dat de 3 voornaamste steden in dit kwartier: Hoorn, Enkhuizen en
Medemblik om beurten de Munt drie jaren binnen hun muren zouden hebben
en in 1602 nam Hoorn deel in de oprichting van V.O.C, (met ƒ266.000),
kreeg het plaats onder de Bewindhebbers met een eigenV.O.C.-Kamer en
kreeg het als haven en markt veel betekenis.

Hoornse schippers als Bontekoe en Bierenbrootspot zwermden uit en gaven
ons daardoor aanleiding iets van hun leven en van hun familieleden te ver-
tellen!

N. H. SLINGER.

BRONNEN: Behalve de reeds genoemde, werden geraadpleegd de acten van de
Burg. Stand (na 1811) en vóór 1811: de oude doop-, trouw- en begraafboeken met de
notariële en de weeskameracten van Hoorn (alle helaas ongeklapperd, dus zeer tijd-
rovend) in het Rijks Archief (R.A.) van N.H. te Haarlem; het notariële archief (Hoornse
bevrachtingsacten) in het Gem. Arch. A'dam (G.A.A.); het Koloniale archief van het
Algemeen Rijks Archief (A.R.A. in Den Haag en — in het Gem. Arch. Hoorn (G.A.H.)
de doopfiches van 1651-1811 en bovendien een aantal Gilde- en Schutterijboeken. Verder
nog het fraaie „Spiegel Historiael" (Mrt-nr 1967), de 24e jaarbundel (1957) van het
Historisch Genootschap „Oud West-Friesland" (over de Hoornse koopman Pieter Jansz
Liorne en zijn uitvinding: het fluitschip, het koopvaardijschip bij uitnemendheid dat èn
door Engeland èn door Frankrijk van ons is overgenomen) en ten slotte „Nederlands
Voorhoede" door Mr W. J. van Balen (1941).
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VRAGENRUBRIEK

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

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

195. BESOIJEN.
Bastiaan Jansz van Besoijen huwt waarschijnlijk te Lexmond voor 1655 met Jaco-

mijntje Huibertsdr. Uit dit huwelijk werden geboren:
a. Gerrit Bastiaensz, ged. 6-1-1664 te Andel, gehuwd met Jannigje Gerritsdr. Noordeloos,

waaruit: Pieter Gerritsz. ged. 25-3-1697 te Lexmond, gehuwd met Ariaantje Jacobsdr.
Cleijnjan.

b. Boudewijn ged. okt. 1667 te Andel, gehuwd Ie met Pieternella Ottevanger, 2e met
Josijna Sterkenburg, waaruit: Bastiaan geb. 26-3-1723 te Neer Andel, gehuwd met
Maria Boelhouwer.
Gevraagd nadere gegevens over Bastiaan Jansz. en zijn voorouders en in het algemeen

over de familie Besoijen. Bekend zijn: N.L. 1926, Tax., Nav. 1956 en Dirk van Assen-
delft door Mr F. A. Holleman.

N. v. BEZOOIJEN, Jozef Israëlslaan 327, Rijswijk ZH.

196. VAN BRAKEL
Op 4-11-1753 huwden te Numansdorp Jan van Brakel en Maria Bakker, zonder ver-

dere toevoegingen vermeld. In het doopboek staan hun kinderen als van Jan Cornelisz
van Brakel en Maria Ariesd. Bakker. Maria werd in 1726 te Numansdorp gedoopt als
dochter van Arie Pietersz Bakker en Neeltje Teunisd. Vogelaar, doch van Jan ontbreekt
elk spoor. Waar is hij gedoopt en wie waren zijn ouders? Zijn oudste dochter Anna is
vermoedelijk naar haar grootmoeder genoemd.

In het Not. Archief te Dordrecht bevindt zich een testament (no. 582/278) van Jan
Claessen van Brakel, schipper, wonende op de Hitserd (d.i. Zuid-Beijerland, grenzend
aan Numansdorp), zich ook wel noemende Jan Beyen, en zijn vrouw Anneken Cornelis-
dr. Visser, d.d. 10-4-1688. Voogden worden de broer Jacob Claesz en de zwager Cor-
nelis Jacobsz Rooster. Is er verwantschap met de eerstgenoemde?

J. P. BRAKEL, Merelstraat 39, Katwijk aan Zee.

197. HOUTSCHILT; HAUSCHILT; HO(U)WE(N)SCHILT.
a. Elias Jochemsz Houtschilt ged. 17-1-1691 Ev. L. te Haarlem, trouwde niet te Haarlem

met Anna Wanders. Op 24-11-1724 lieten zij wederom te Haarlem een zoon dopen
Albert Houtschild. Vraag: Waar en wanneer zijn voornoemden gehuwd? Waar zijn
zij overleden?

b. Johannes Jochemsz Houtschilt ged. 30-4-1693 te Haarlem, in 1714 te Den Haag
getrouwd met Elsebe Sluyters, was soldaat in de garde van kapitein van Bodenbroek
en is na 1730/31 overleden. Weet iemand waar en wanneer?

c. Kan iemand mij inlichten over de herkomst van Johannes Houtschilt in 1730 koop-
man op Curagao, die zich vermoedelijk eind 17e eeuw op het eiland vestigde.

d. Gegevens over dit geslacht, ook heraldische zijn zeer welkom.
A. HOUTSCHILD, Wildenborghstraat 43, 's-Gravenhage.

198. IERMAN - Cortenhoef.
In Loosdrecht verschijnen begin 18e eeuw mensen die ierman (soms jerman) worden

genoemd: Hendrik Jansz ierman, Lysbeth Jans ierman, etc. Ze worden opgegeven als
j.m. of j.d. van Cortenhoef. De boeken van Cortenhoef in het Rijksarchief in Haarlem
gaan echter niet ver genoeg terug om hun doop te kunnen vinden.

Vermoedelijk was Jan ierman gehuwd met een dochter van Cornelis van Veeren,
eveneens uit Cortenhoef afkomstig.

Kan iemand me helpen aan nadere gegevens over deze familie ierman?
Ir J. W. NIERMANS, Kroningslaan 5, Baarn.
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199. LOHMAN.
Hermen Lohman (volgens de huislijst Blokzijl geboren in 1753), was gehuwd (plaats

en datum onbekend) met Geertje Heinen, geb. Vollenhoven 9-9-1759. Hij was van
beroep smid en overleed te Blokzijl 24-8-1826. Zij overleed aldaar op 28-4-1823. Geertje
Heinen jd. vertrok op 5-1-1784 met att. naar Amsterdam en woonde daar op het Rokin.
Op 29-9-1785 is zij terug in Vollenhove. Op 10-11-1786 laat het echtpaar te Vollenhove
een kind Jan dopen in de Ger. Kerk. In Blokzijl werden gedoopt: Pietertje (1788), Elsje
(1790), Anna (1792), Petertje (1795) en Jan Harm (1798). Jan, Jan Harm en Elsje ver-
trokken — alle drie gehuwd — resp. in 1831 en 1839 naar Zwolle.

Gevraagd geb.datum en plaats, alsmede gegevens over de ouders van Hermen Lohman.
Mevr. A. M. GEURKEN-VAN DOORM, Kerkdijk 15, Heerde (Gld.).

200. OTTEN.
Hendrik Otten (geboortedatum en -plaats onbekend), overl. te Putten (Gld.) 15-10-

1810, was gehuwd met Elsje Riksen, geb. omstreeks 1779 te Voorthuizen-Barneveld,
overl. te Putten 20-2-1824. Uit dit huwelijk werd op 13-3-1807 te Putten geboren Rik
(Hendriksen) Otten van den Brink (op 3-1-1826 nam hij de geslachtsnaam „van den
Brink" aan). Hij overleed te Putten (Gld.) op 3-6-1881.

Gevraagd gegevens over de ouders van Hendrik Otten.
H. VAN DEN BRINK, Asterstraat 5, Nijmegen.

201. VAN ROSSUM.
Hendrik Willemszoon van Rossum geeft bij notariële akte, opgemaakt op 14-4-1716

te Wijk bij Duurstede, toestemming tot het huwelijk van zijn zoon Jan met Alette van
Asperen. Waar werd dit huwelijk gesloten? Het is niet te vinden in de archieven van
Wijk bij Duurstede.

Willem van Rossum, ged. (hervormd) Wijk bij Duurstede op 16-9-1753, wordt in 1790
vermeld als woonachtig te Maarssen (U). Zijn overlijden is in Maarssen niet te vinden.
Waar is hij overleden en had hij nakomelingen?

Wie heeft uit de periode 1675-1725 voorouders, die afkomstig zijn uit Schalkwijk (U)?
K. W. J. VAN ROSSUM, Hertstraat 27, Nijmegen.

202. VOLLAND.
Te West-Zaandam huwden op 12-1-1777 Jan Volland en Antje Barends Liefling, beide

te West-Zaandam. De bruidegom is echter daar niet geboren. Bij de aangiften van de
geboorten van enkele van zijn kinderen wordt hij vermeld als Jan Harmensz Volland.
Gevraagd geboortedatum en -plaats van Jan Volland.

J. J. VOLLAND, Kuyperlaan 6, Naarden.

203. Wie kent de personalia en verdere voorouders van
a) Lubbertus Tortel en Helena Egberts Brouwer. Zij laten op 16-10-1698 te Meppel

hun dochter Jacomijne dopen.
b) Claes Jansen en Jantjen Peters. Zij laten op 18-11-1666 te Rouveen hun dochter

Willemtjen Claesen dopen.
c) Frerik Steenbergen en Jantje Harmens. Zij laten op 4-10-1744 te Meppel hun

dochter Fijckje dopen.
d) (Jan) Gerrit Coninck huwt Maria Baselman (Baarselman) op 15-4-1736 te Harden-

berg. Zij vertrekken naar Ommen, waar hij commies is. Waarschijnlijk heet haar vader
Marcelis Baselman en is commies te Hardenberg. In het Diaconieboek van de Herv.
Kerk te Windesheim wordt vermeldt Baaselman, solliciteur. Is hier verband?

e) Hendrik Kamping (Camping(e), gedoopt te Sleen op 5-3-1749, zoon van Lucas
Camping en Marichien Camping. Hij huwt te Sleen op 26-4-1772 met Grietien Pieters
uit Vierhuizen (Gr.). Houdt zij verband met Pieters te Vierhuizen, genoemd op blz. 138
van het Kwartierstatenboek ('s Gravenhage 1958)?

f) Jurjen Pasmans (Belijdenis Hellendoorn op 22-4-1734) huwt te Hellendoorn op
24-4-1744 Geesje Wilmsen.

g) Michiel Marsman of Keizer en Fennigje Spantman. Zij laten op 24-12-1769 te
Heino dopen hun dochter Susanna.

Mr Dr E. TEN TOOREN, Prof. van Reeslaan lb, Blaricum.
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EEN OPROEP TOT SAMEN- EN MEDEWERKING

Naar aanleiding van het 3e Nationaal Kongres van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde dat doorgaat op 31 maart 1968 te Antwerpen, wordt traditiegetrouw o.m.
een gelegenheidstentoonstelling ingericht. Voor 1968 werd als leidende gedachte voorop-
gezet: „Uitwijking uit Zuid-Nederland naar wijd en zijd, in het bijzonder naar Noord
en Oost".

De organisatiegroep „V.V.F. Antwerpen 1968" zou u ten zeerste erkentelijk zijn moest
u, onder een of andere vorm, uw steentje kunnen bijdragen tot het welslagen van dit
opzet.

Hoe kan u medewerken? . .. een paar van de vele mogelijkheden.
1. U heeft wellicht, zoals zovele Nederlanders, ook voorouders in uw kwartierstaten

die in de 16e-17e eeuwen, uit het zuiden naar het noorden getogen zijn, om u
bekende redenen, en die er in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot de „gouden
eeuw".
Door mededeling van deze stamreeks(en) verschaft u de hogervernoemde organisatie-
werkgroep bruikbaar genealogisch tentoonstellingsmateriaal. En meteen steekt daarin
voor u zelf mogelijks een kans om „hogerop" geholpen te worden.

2. U is bekend, wellicht bijzonder vertrouwd, met zekere bronnen als poorterboeken,
lidmatenregisters, procuratieregisters enz. van een bepaald archiefdepot. U zijt bereid
daarin te grasduinen met de bedoeling sporen van inwijking aldaar op te diepen.
U zijt misschien reeds in het bezit van dergelijke genealogische gegevens?
Door het verstrekken van nota's, afschriften, fotokopijen enz. bezorgt u „V.V.F.
Antwerpen 1968" buitengewoon belangrijk tentoonstellingsmateriaal.
Bijzonder welkom zijn:
— lijsten van vluchtelingen;
— akten in verband met personen (prominenten) uit het zuiden herkomstig en die

op een of ander gebied hebben uitgeblonken.

Indien u bereid zijt, onder een of andere vorm en hoe gering ook in uw ogen, mee
te werken aan dit belangrijke opzet voor de gehele Nederlanden, neem dan kontakt
op voor 1 december a.s. met:

„V.V.F. Antwerpen 1968", p.a. de heer Jef Hendrickx, Ommeganckstraat 2a,
Antwerpen. 1.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw welwillendheid.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST
Nieuwe leden:
3938. L. van Roosendaal, Cederstraat 97, Alphen a.d. Rijn.
3939. J. I. Schreuder, Maliebaan 67, Utrecht.
3940. Drs. D. Reiding, Nassauplein 21a, Groningen.
3941. D. J. Tuinman, Nieuwenhuysenstraat 21-III, Amsterdam-SI.M.
3942. H. J. v. d. Berge, Michelangelostraat 30-IV, Amsterdam-Z.
3943. H. J. Werner, Zonnelaan 39, Haarlem.
3944. H. Koenes, van Koetsveldstraat 9, Haarlem.
3945. A. W. M. Wiercx, Schoterweg 98 rd., Haarlem.
3946. H. W. M. Bots, Thorbeckestraat 1, Leiden.
3947. J. M. Biesbroek, Nassaustraat 57, Slikkerveer (post: Ridderkerk).
3948. A. S. Buswijller, van Adrichemweg 60a, Rotterdam.
3949. D. Baars, Arve 108, Emmen.
3950. Ch. J. Rijken van Olst, Laan van Chartroise 67, Utrecht.
3951. J. H. Menkhorst, Majoor Fransstraat 6, Gouda.
3952. C. Peters Wzn., Baerdijk 51, Oisterwijk.
3953. P. Punt, Fokkerlaan 11, Beverwijk.
3954. Th. H. M. Geels, Marius Richterslaan 17, Jutphaas.
3955. J. T. Veldman, Burg. van Róijenstraat 12, Gasselternijveen.
3956. M. Pasman, Campinstraat 2, Woerden.
3957. G. Th. van Geilswijk, Meeuwstraat 12, Jisp. N.H.
3958. J. W. de Raad, Burg. van der Sijpstraat 27, Herpen. N.B.
3959. Mevr. Raadgers, Corn. Ditostraat 41, Den Helder.
0283. Ir. A. J. J. v. d. Rest, Gevaertsweg 12, Dordrecht.

359



Adreswijzigingen:
1794. C. Wiekamp, Kastanjelaan 48, Winschoten.
3391. Ds. H. van Dijk, Herv. Pastorie, Weemeweg 5, Oosterwolde.
1324. J. J. A. Piederiet, Jacob Catsstraat 235, Kampen.
3639. W. J. Fluks, Sportterreinstraat 133, Hoogezand.
1680. A. de Ridder, Doornlaan 29, Middelburg.
3900. G. H. Weernink, Anna Vondelstraat 15, Amsterdam-13.
3133. J. C. Schalekamp, J. Wattstraat 75, Amsterdam.
3197. Mej. A. E. M. Roelants, wordt: mevr. A. E. M. Landheer-Roelants, van Alkemade-

laan 1154, 's-Gravenhage.
3182. A. J. Menalda van der Hoeven, Montensbos 18, Breda.
3741. D. Westerhof, Bolwerk Noord 19, Bergen op Zoom.
3776. Mevr. G. H. A. van Eijk-Claessen, Kievietlaan 9, Eindhoven.
3122. Mevr. B. Kuperus-Moeys, Tolsteegplantsoen 40-1, Utrecht.
1212. Drs. F. A. A. Stapels, Hugo de Grootlaan 7, Uithoorn.
3505. R. C. H. Gelderman, Oostelijk Halfrond 67, Amstelveen.
216. M. D. Kilsdonk, Engelandlaan 860, Haarlem.

1665. Madame J. Kleerkoper-van Dam, Consciencestraat 15, Antwerpen.
2917. G. C. Plaisier, wordt: mevr. G. C. v. d. Berg-Plaisier, Notenhof 43, Barendrecht.
2273. J. C. van der Made, Paralleleweg 85, Rheden. Gld.
3499. Mej. K. van Dalfsen, Rubicondreef 186, Utrecht.
1576. J. van Wageningen, Claralaan 38, flat: 202, Eindhoven.
2796. H. Doeleman, woonboot „Karekiet", Zd. Schalkwijkerweg achter 29, Haarlem.
3268. Ir. Anders Daae, b.i., van Lenneplaan 165, Groningen.
3763. Joh. H. Jansen, Corn. Pronklaan 179, Alkmaar.
2970. J. Verhoeve, Indigostraat 276, 12e galerij, Zaandam.
0767. E. W. M. J. van Opzeeland, Nijenrodeweg 184, A'dam-Buitenveldert.
2416. J. J. Broer, Havik 2, Amersfoort.
2173. Drs. C. O. Jellema, van Lenneplaan 205, Groningen.
3124. J. Bos, Plein 9, Nijkerk.
2647. H. G. Groeneveld, Wolfstraat- 21, Nijmegen.
1380. J. H. M. Stokman, Stadhouder'slaan 8, Bodegraven.
3822. F. Derksen, van Egmondestraat 9, Zoetermeer.
2306. J. van Riel, „'t Veulentje", Kerkelaan 2, Koedijk. N.H.
0105. R. P. J. Petri, Heilostraat 164, 's-Grayenhage.
3936. E. van Gelder, Arendstraat 44, Heerlen.
1640. H. J. van Rijssen, Smutsstraat 9,\ Breda.
3657. J. Poppe, Ter Hoogestraat 3, Middelburg.
2997. C. van Horssen, Jaarsveldstraat 236, 's-Gravenhage.
2517. C. van de Griend, Adriaen Boutstraat 2, Haaf ten. Gld.
3604. Ds. C. J. Geluk, Irenelaan 4, Dirksland.
3036. J. H. Wemelink Entink, Mendelhof 4hs., Amsterdam-O-6.
A. 27. Gemeentearchief Venlo, Goltziusstraat 21, Venlo.

OVERLEDEN: Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden van onze volgende
medeleden melden.

1827. E. J. Schutler, Arnhemsestraatweg 79, Velp.
1703. Ir. J. J. van den Kieboom, Stadhouderslaan 5, Bussum.
2724. Mej. E. C. N. van Swieten, Prins Bernardplein 81, Amsterdam-O.
3494. F. van der Veur, 516 Elwood Place, Salt Lake City. U.S.A.

UITGAVE CATALOGUS BIBLIOTHEEK
Bij voldoende belangstelling zal een volledig bijgewerkte herdruk verschijnen van de

catalogus van de bibliotheek der N.G.V. De prijs zal ongeveer ƒ5,- per exemplaar
bedragen. Belangstellenden gelieven voor 1 december a.s. aan het secretariaat der
N.G.V., Postbus 976 te Amsterdam mededeling te doen of zij op deze catalogus wensen
in te tekenen.

Aan dit nummer werkte mee:
N. H. Slinger, Dompvloedslaan 130, Overveen.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.

360




