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HET GESLACHT VAN EYKELKAMP (te Renswoude)

Er zijn in Nederland weinig mensen, die Eykelkamp heten. Toch bestaan
er twee geslachten van deze naam en tot voor kort wisten ze van eikaars
bestaan niet af.

Voorzover ik heb kunnen nagaan zijn ze dan ook geen familie, terwijl het
ene geslacht bovendien Rooms-Katholiek en het ander Protestant is.

In de straks volgende genealogie zal de Protestantse familie uitgewerkt
worden; een fragment van de Roomse zal daarna volgen.

Gezicht op het huis Eykelkamp bij Blauwkapel anno 1730 (door L. P. Serrurier).
(Prent aanwezig in Rijksarchief te Utrecht).
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De Renswoudse familie Eykelkamp vindt zijn oorsprong in Maarsbergen;
d.w.z. omstreeks 1680. Helaas zijn er uit die tijd geen archivalia van Maars-
bergen aanwezig, waarin dit geslacht voorkomt. Er is trouwens een vaag
vermoeden, dat het oudtijds iets te maken zou hebben gehad met „de Eikel-
kamp" tussen Blauwkapel en Maartensdijk.

In het Rijksarchief te Utrecht vond ik de hier afgebeelde prent, die zo
zeldzaam is, dat de huidige eigenaar van de Eikelkamp van het bestaan niet
wist! Onder de afbeelding uit 1730 wordt de naam precies zo geschreven als
die van de te bespreken familie, nl. Eykelkamp. Wie de bewoners in die tijd
waren is mij niet bekend, doch stellig geen Eykelkampen en als zij er ge-
woond hebben moet dat vóór 1680 geweest zijn. Gevonden heb ik dit echter
niet..Ze zaten er omstreeks 1700 niet ver vandaan. In 1702 werd Cornelis
Eykelkamp door de diakonie der.Herv. Kerk van Maarssen beleend met drie
morgen land'in de aldaar gelegen Diependaalse polder. Nog het zelfde jaar
wordt — aldus het Vasallenregister, R.A. Utrecht no. 1870 e.v. — Johan
Huijdekoper er mee beleend en dan verliezen we onze Cornelis volledig uit
het oog. Het is echter geenszins uitgesloten dat deze „zwerver" onder de
Eykelkampen de stamvader is van de R.K. naamgenoten. Te bewijzen is het
tot op heden niet.

Nog even terugkerende naar Huize de Eykelkamp, dan vindt men in het
Aardrijkskundig Woordenboek van de alom bekende Van der Aa, dat de
Eykelkamp tot 1826 een buiten was, 20 minuten ten oosten van Maartensdijk.
In genoemd jaar werd het Huis getrokken bij het landgoed Eykenstein en
langzaam maar zeker verviel het voormalige buitenhuis tot een boerenhoeve.
Omstreeks 1840 waren zowel Eykenstein als de Eykelkamp eigendom van
Maurits Jacob Eyck van Zuylichem. De tegenwoordige eigenaar is R. W.
Baron Boetzelaar van Eykenstein; de oude hofstede Eykelkamp en het
nieuwere landgoed Eykenstein bestaan beide nog.

GENEALOGIE

I. Cornelis, kan omstreeks 1635 geboren zijn: gehuwd met N.N.
Kinderen:
a. Cornelis; zie Ha.
b. Arien; zie Ilb.

Ha. Cornelis Cornelissen van Eijckelkamp, geb. verm. omstreeks 1660;
toen hij huwde afkomstig van Maarsbergen; o.tr. Renswoude 15 april

, . 1686 met Hendrickjen Cornelis, j.d. van Vliert; op 2 mei ontving de
f, Renswoudse (Herv.) kerkeraad een verzoek van de ondertrouwden

• om te Soest te mogen trouwen.
./•'.[" In de aanwezige kerkeboeken worden ze aldaar na 1700 niet ge-

vonden. Voor die tijd zullen ze naar Maarssen zijn gegaan, waar ze
in 1702 „een blauwe maandag" met de reeds genoemde 3 morgen

'n land in de Diependaalse polder werden beleend.
Ze hadden in ieder geval tv/ee kinderen. Hun doop werd noch te

Soest (geen boeken vóór 1700), noch te Maarssen gevonden.
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a. Cornelia van Eyckelkamp, geh. I Maarssen 21 april 1715 met Wil-
lem Barend van de Wetering, j.m. van Utrecht, uit werk huwelijk
acht kinderen te Maarssen werden geboren (Hendrikje, Dirkje,
Barend, Cornelis, Cornelis, Annatje, Dirkje en Barnhardus; bij de
doop van de in 1718 geboren Dirkje trad als getuige op Dirkje van
Engelen, huisvrouw van Cornelis van Eikelcamp); geh. II Maars-
sen 29 jan. 1736 met Roeloff van Heun, j.m. van Setten.

b. Cornelis van Eikelcamp, geh. met Dirkje van Engelen..
Over eventuele nakomelingen is niets bekend. Tenzij uit deze tak de
Roomse Eijkelkampen gesproten zijn.

Ilb. Arien Cornelisz. van Eyckelkamp, geb. verm. omstreeks 1660; toen
hij huwde afkomstig van Maarsbergen; o.tr. Scherpenzeel 17 okt. 1686,
geh. Renswoude 7 nov. 1686 met Maria Cornelisdr. van Hardeveld,
ged. Scherpenzeel 22 nov. 1668, dochter van Cornelis Willemsen en
Grietje Hermens Hardeman.
Kinderen:
a. Cornelis, ged. Woudenberg 1 jan. 1688, get. Geurtie. Teunis Aelten.
b. Gijsbert, ged. Woudenberg 31 aug. 1690, get. Hendrikje Ariesse.
c. Willem, zie lila. .
d. Gijsbert, zie Illb.
e. Metje, gêd. Woudenberg 16 jan. 1698, get. Jantje Willems.

lila. Willem Ariens van Eykelkamp, ged. Woudenberg 11 sept. 1692, get.
Geurtje Teunis; hij woonde nabij Geeresteijn onder Woudenberg,
geh. Woudenberg 30 nov. 1727 met Jannigje Hendriks van Holten.
Kinderen:
a. Arien, ged. Woudenberg 7 mrt 1728, get. Aletje. Ariens. .
b. Arien, ged. Woudenberg 10 apr. 1729, get. Meynsje Jans.
c. Maria, ged. Woudenberg 24 apr. 1738, get. idem.
d. Arien, ged. Woudenberg 16 apr. 1741; zie IVa.
e. Maria, geb. Woudenberg 1744, spinster, overl. onder Geerestijn

17 okt. 1814. . ,

IVa. Arie Eykelkamp, ged. Woudenberg 16 apr: 1741, daghuurder, geh.
ald. 30 aug. 1771 met Ariaantje Jacobsdr van Arnhem.
Kinderen: • .
a. Gijsbert, ged. Woudenberg 22 dec. 1771.
b. Jacob, ged. Woudenberg 11 juli 1773.

Illb. Gijsbert Ariens Eykelkamp, ged. Woudenberg 25 mrt. 1695, get.
Jantje Willems, tabaksplanter te Woudenberg, overl. voor 1750 (zie
Quotisatiekohier Woudenberg), geh. omstreeks 1727 (waar, is niet
bekend) met Meynsje Jans, te Woudenberg.
Kinderen:
a. Maria, ged. Woudenberg 18 april 1728, get. Jannigje Hendriks.
b. Arien, ged. Woudenberg 11 mrt 1731, get. Jantje van Holten.
c. Gijsbertus, zie IVb.
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d. Aletta (of (Aeltje), ged. Woudenberg 16 juli 1741, get. Jantje van
Holten, overl. onder Geeresteijn 17 jan. 1832, oud 90 jaar.

e. Jan Eykelkamp, geb. Woudenberg, daghuurder, geh. aldaar 10 mrt
1769 met Caatje den Eling.

IVb. Gijsbertus Eykelkamp, ged. Woudenberg 27 juli 1738, get. Weyntie
Aarts, radmaker te Renswoude, begr. aldaar 30 juni 1806 in een eigen
graf nr. 48 (Herv. Kerk), geh. Renswoude 30 nov. 1766 met Hen-
drijntje Moesbergen, geb. Woudenberg, dochter van Tijs en Aaltje
van Wittenberg; Hendrijntje werd begr. N.H. Kerk Renswoude 3 dec.
1799 (graf nr. 48).
Kinderen:
a. Gijsbert, ged. Renswoude 29 dec. 1768.
b. Aaltje, ged. Renswoude 14 jan. 1774.
c. Gijsbertje, ged. Renswoude 10 mrt. 1775, geh. aldaar 10 juni 1804

met Hendrik van den Bos, geb. Gelders Veenendaal.
d. Maria, ged. Renswoude 11 juli 1776.
e. Matthijs, TAQ V.

V. Matthijs Eykelkamp, ged. Renswoude 26 mrt. 1780, wagenmaker in
huis nr. 23 aan de Dorpsstraat te Renswoude, overl. ald. 13 sept.
1836, geh. met Heiltje Evertse van Zwetselaar, geb. Lunteren 1782,
overl. Renswoude 15 aug. 1839, dochter van Evert Flipse en Niesje
Teunissen. Op 18 febr. 1846 werd een boedelscheiding opgemaakt,
zie daarvoor bij Vla.

Kinderen:
a. N.N. begr. Renswoude 4 febr. 1805, dood geboren.
b. N.N. begr. Renswoude 11 juli 1806, dood geb.
c. Henderijntje, ged. Renswoude 20 juli 1806.
d. Niesje, ged. Renswoude 13 dec. 1807.
e. Gijsbert, ged. Renswoude, 25 juni 1809.
f. Gijsbert, ged. Renswoude 31 mrt. 1811, overl. ald. 24 nov. 1814.
g. levenloos dochtertje, Renswoude 25 sept. 1812.
h. Evert, zie Vla.
i. Niesje, geb. Renswoude 3 okt. 1815, overl. Woudenberg 20 nov.

1851, geh. met Jan de Koning, geb. ± 1821, wolkammer.
j . Gijsbert, zie VIb.
k. Jan Eykelkamp, geb. Renswoude 31 juli 1819, wagenmaker, voogd

over de kinderen van zijn overleden broer Evert, gaf de Chr. Af-
gescheiden gemeente te Renswoude een legaat en ruimte om kerk
in te houden, overl. Renswoude 4 maart 1884.

i. Albertus, geb. Rensv/oude 23 juli 1821, overl. ald. 15 mei 1824.
in. Maria, geb. Renswoude 3 apr. 1823, overl. ald. 3 juni 1824.

Vla. Evert Eykelkamp, geb. Renswoude 23 okt. 1813, wagenmaker in
huis nr 23 te Renswoude, bezat bij Nijburg de z.g. Hoge Hoek, overl.
Renswoude 23 apr. 1860, boedelbeschrijving 12 juli 1870. Uit de na-
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latenschap van zijn ouders had hij op 18 febr. 1846 ontvangen een
huis en wagenmakerswinkel no. 23 met erf en tuin te Renswoude en
een perceeltje grond genaamd de Hooge Hoek onder Renswoude in
het goed Nijborg. Geh. 1 Woudenberg 10 nov. 1848 Maria van
Domselaar, geb. Woudenberg 1818, overl. Renswoude 30 aug. 1852,
dochter van Petronella van Domselaar (huisvrouw van Willem van
de Wetering); geh. II Renswoude 2 nov. 1855 met Jannetje van de
Pol, geb. Renswoude 19 dec. 1830, overl. ald. 20 april 1918, dochter
van Cornelis en Dirkje Harskamp.
Kinderen:
a. Heintje, geb. R'woude 20 aug. 1849, overl. ald. 3 dec. 1852.
b. Petronella, geb. R'woude 12 juni 1852, overl. Woudenberg 4 sept.

1852.
c. Heintje, geb. R'woude 10 sept. 1856, overl. ald. 2 febr. 1933, geh.

met Melchert ten Ham, schoenmaker.
d. Cornelis, zie VII.
e. Evertje, geb. R'woude 25 sept. 1860, overl. Kootwijk 5 juni 1941,

geh. R'woude 4 mei 1883 met Hendrik van Voorst, geb. Barneveld
19 mrt. 1856, smid, overl. Renswoude 31 aug. 1932, zoon van
Dirk en Jantje van den Brink.

VII. Cornelis Eykelkamp, geb. Renswoude 3 mrt. 1858, wagenmaker, overl.
Renswoude 16 dec. 1920, geh. met Arrisje van Ravenhorst, geb.
Scherpenzeel 20 sept. 1878, overl. Renswoude 28 apr. 1938, dochter
van
Kinderen:
a. Evert, geb. Renswoude 14 apr. 1906, monteur, overl. aldaar 13 nov.

1934.
b. Anthonie, zie VIII.
c. Jannetje, geb. Renswoude 18 apr. 1911, overl. ald. 7 aug. 1912.

VIII. Anthonie Eykelkamp, geb. Renswoude 15 juni 1907, slager te Scher-
penzeel, geh. Renswoude 6 mrt. 1934 met Willemijntje Vermeulen,
geb. Renswoude 7 april 1911, dochter van Evert Jan en Gerrigje van
der Zouwen.
Kinderen:
a. Cornelis Evert, zie IXa.
b. Evert Jan, zie IXb.
c. Anna, geb. Scherpenzeel 6 febr. 1938, geh. met Andries van de
Wal; wonen te Hilversum.
d. Gerrit, geb. Scherpenzeel 17 aug. 1940, chauffeur.
e. Willemijntje Antoinette, geb. Scherpenzeel 3 juni 1944, geh. met

Henk Mandersloot; wonen te Scherpenzeel.
f. Anthonie, geb. Scherpenzeel 16 apr. 1946, slager.

IXa. Cornelis Evert Eykelkamp, geb. Scherpenzeel 24 mrt. 1935, slager te
Scherpenzeel, geh. Montfoort 5 mrt. 1958 met Hendrikje Hendriks,
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geb. Montfoort 8 juli 1936, dochter van Frans en Wilhelmina Lena
Marrigje de Vaal.
Kinderen:
a. Wilma, geb. Renswoudc 28 mrt. 1960.
b. Anthonie, geb. Renswoude 21 dec. 1961.

IXb. Evërt Jan' Eykelkamp, geb. Scherpenzeel 21 okt. 1936, slager te
Renswoude, geh. Scherpenzeel 27 apr. 1960 met Janna Vermeulen,
geb. Scherpenzeel 29 sept. 1937, dochter van Jacob en Maria van
Eist.
Kinderen:
a. Maria, geb. Utrecht 23 febr. 1961.
b. Willemijntje, geb. Renswoude 17 febr. 1966.

VIb. Gijsbert Eykelkamp, geb. Renswoude 30 apr. 1817, wwagenmaker,
geh. Renswoude 9 okt. 1841 met Willempje van Ravenhorst, geb.
Renswoude nov. 1816, dochter van Aart en Jannigje Huigenbosch.
Kinderen:
a. Matthijs, geb. Woudenberg 16 juli 1842.
b. Aart. geb. Woudenberg 14 jan. 1845.
c. Hendrik, geb. Woudenberg 13 dec. 1847, overl. ald. 25 nov. 1851.
d. Jan Gijsbert, geb. Woudenberg 14 juli 1850, tabaksplanter, overl.

Woudenberg 10 mei 1871.
e. Hendrik, geb. Woudenberg 12 okt. 1853.
f. Gijsbert, geb. Woudenberg 8 mei 1856, overl. ald. 11 apr. 1866.
g. Willem, geb. Woudenberg 23 mrt 1859, overl. ald. 28 okt. 1859.

Fragment-genealogie 11 (R.K.-Vorden).

Het tweede geslacht Eykelkamp huist en huisde in Vorden en is van ouds-
her Rooms-Katholiek. Ver kon deze genealogie niet worden opgevoerd, om-
dat de achternaam niet of niet duidelijk meer op verwantschap wees. Boven-
dien komt sinds medio 19e eeuw bij Vorden dë hofstede Eikelkamp voor.
Meerdere families kunnen hun familienaam aan deze hoeve hebben ontleend.
Het is mij bovendien niet gebleken of de hier volgende familie op deze hof-
stede heeft gewoond.

Tenslotte zij nogmaals gesteld, dat deze familie misschien uit de in genea-
logie I uitgewerkte stam gesproten is.

I. Hendrik Eikelkamp, kan omstr. 1715 geboren zijn en woonde bij het
huwelijk van zijn zoon in 1768 te Vorden; geh. met N.N. zoon: Gerardus,
zie II.

II. Gerardus (of Garrit) Eijckelkamp, verm. omstr.' 1740 geboren, tapper te
Vorden, ald. overl. 21 okt. 1803, geh. R.K. Vorden 12 juni 1768 (Herv.
27 mei) met Ludovice (of Louisa) Entel, dochter van Willem Entel onder
Lochem.
Zoon: Wilhelmus, zie III.
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III. Wilhelmus Eykelkamp, ged. R.K. Vorden 14 dec. 1778, getuige Joannes
Steegman en Joanna Entel, overl. Vorden 30 juli 1825, geh. met Anna
Geertruy Ringelenberg.
Zoon: Hendrikus, zie IV.

IV. Hendrikus Eykelkamp, geb. Vorden 20 apr. 1820, R.K., smid en café-
houder aldaar, geh. met Hendrika Haajs.
Zoon: Bernardus Reinerus, zie V.

V. Bernardus Reinerus Eykelkamp, geb. Vorden 29 juni 1866, R.K., smid
en caféhouder aldaar, geh. met Maria Hermina Wiggers, zoon o.a.
Albertus Johannes Eykelkamp, geb. Vorden 4 dec. 1904, R.K., smid
aldaar.

Alle bovengenoemde Eykelkampen hadden meerdere kinderen en deze
genealogie is door belangstellenden dus eenvoudig uit te breiden.

Mocht iemand op enigerlei wijze het verband vinden tussen genealogie I en
II dan zal ik dat graag vernemen.

S. LAANSMA.

BOEKBESPREKING
B. W. van Schijndel: Une Genealogie brabanconne: les Van Zeeland 1230-1965

Bruxelles 1965.
Voor liefhebbers met Brabantse kwartieren een waardevolle aanwinst met gegevens

over drie geslachten Van Zeeland, waarvan de stamvaders mogelijk verwant zijn geweest.
De bekende Belgische minister-president Dr. Paul Guillaume Burggraaf van Zeeland

en de thesaurier-generaal van het Rode Kruis, Dr. Marcel Ferdinand Michel Baron van
Zeeland, blijken via de familie Van den Wiel van de Van Zeelands af te stammen
doordat deze hun naam erbij namen en vervolgens, overgedragen via de Van Vladder-
ackens, de familie Marijnen en Hansemekers van Weert, de naam Van Zeeland aan het
nageslacht nalaten.

In noten worden talloze aanverwante families als genealogisch fragment behandeld,
dikwijls met beschrijving van wapens, welke door deze geslachten zouden zijn gevoerd.
Zo behalve de bovengenoemden bijvoorbeeld: Van Deursen, Hals, Pels, Coenen, Bogaert,
Kepken, Van Nuland, Van Hees, Bathen, Mijnnomer (minnebier), Van Winkezele,
Leempoel, Pijnappel, Van Eijndoven, Van Lieshout, Van Coelen, Van der Poeldonc,
Van der Stappen, Van Valkenborgh en nog de genealogieën Dossin, Delfosse en Wille-
maers.

De heraldicus zal in een aantal gevallen een wat meer gedocumenteerde bewijsvoering
voor de wapens missen, maar men kan uiteraard niet alles in noten verwerken en wij
mogen dankbaar zijn dat dit belangrijke boek geschreven is.
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DE BOER WORKUM
PROTESTANT

Is Anne Hobbes de Boer — zoon van de in 1759 te
Workum geboren Frans de Boer — familie van Anne
Hobbes de Boer, die omstreeks 1700 burgemeester
van Workum was?

Binnen een tijdsbestek van 40 jaren (1695-1735) gaan 3 families in Workum
de achternaam de Boer voeren. In twee van die families komen de voornamen
Anne en Hobbe voor. Uit de bepalingen van een testament uit diezelfde
periode kan worden opgemaakt dat er tussen de drie families bepaalde
relaties bestaan. Maar hoe? Bovendien werd nog de combinatie Hobbs-
Anne-Hobbe in 3 generaties gevonden, zonder deze te kunnen aansluiten.

Het begint aldus:
Anne Hobbes Duval Slothouwer werd op 28-2-1838 te Burgwerd geboren

als zoon van de predikant Gijsbert Cornelis Duval Slothouwer en Doedina
de Boer. Hij werd genoemd naar zijn grootvader Anne Hobbes de Boer die
op 3-8-1786 te Witmarsum werd gedoopt als zoon van Frans de Boer en
Feikjen Horreus. In dit artikel zullen wij ons bezig houden met Frans de
Boer en zijn voorouders. Voor dit onderzoek beschikten wij over een m.s.
genealogie in het bezit van de familie Tjalma die van genoemd echtpaar
afstamt. Voorts was een artikel bekend uit het bijvoegsel van de Leeuwarder
Courant van Woensdag 30 Mei 1883 „Over het slot Aggama te Witmarsum
en zijne bewoners" waarin wordt medegedeeld dat dit slot in bezit was ge-
komen van een deftig burger uit Workum, Anne Hobbes de Boer. Het hierna
volgende geeft een aardig beeld van de politieke situatie en van Frans de Boer
en zijn activiteiten. Deze Anne Hobbes de Boer schijnt — aldus het artikel —
er slechts korte tijd het genot van gehad te hebben:

„Immers op het stemkohier van 1728 staat Aggama-state ten name van zijn dochter
Reintje Annes de Boer wed. Gaastra, waaruit mag afgeleid worden dat hij zelf toen
reeds overleden was. Gedurende den verderen tijd van zijn bestaan bleef het slot aan de
familie de Boer toebehoren. Omstreeks 1780 was het 't eigendom van Frans de Boer
een afstammeling van Anne Hobbes de Boer. Deze was de laatste bewoner van Aggama-
state."

„Hij nam ijverig deel aan de staatkundige beweging van zijn tijd en schaarde zich
bij de partij der Patriotten."

„Hij had zeker de oprichting van een vrijcorps in zijn grietenij mee helpen bevorderen,
was althans secretaris van den bataillonskrijgsraad en plaatste in die hoedanigheid in
Juni 1787 een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarbij hij berichtte: „dat het
bataillon in Wonseradeel denkt te exerceren en manouvreren Zondag 10 Juni 1787,
's-namiddags te 4 uur te Pingjum."

„Met deze en meer andere zaken schijnt hij zich zoodanig gecompromitteerd, te
hebben dat men hem bij de herstelling van het prinselijk gezag in 1787 in zijn eigen
huis poogde gevangen te nemen, waar hij echter door een haastige vlugt over het brugje
achter over de Slotgracht wist te ontkomen, juist toen zijne vijanden vóór aan de poort
stonden.1) Evenals zovele vurige Patriotten uit die dagen week hij daarop uit naar het

') Na van Wopco Cnoop ƒ 100,— te hebben geleend. Aldus Dr. Chr. Kroes-Ligtenberg
in De Vrije Fries jg. 1953, p. 129 waar gesproken wordt van de Bolswarder Frans
de Boer.

176



buitenland en wel naar Bremen, werwaarts zijne vrouw en 8 kleine kinde'ren hem in een
huifwagen in de winter zijn gevolgd. Ongesteld geworden door het gebruik van rivier-
water, werd deze stad weder verlaten, en vestigde hij zich metterwoon te Kampen,
alwaar hij een houthandel heeft gedreven met een zekeren Paulus Scheltema2), ook een
voortvluchtige. Na de omwenteling van 1795 in Friesland teruggekeerd, werd hij den
24ste Februari van dat jaar met veel plechtigheid en luidruchtig vreugdebetoon te Arum,
waar men dien dag juist het vrijheidsfeest vierde, ontvangen en spoedig daarop door zijn
geestverwanten tot secretaris van Wonseradeel benoemd. Indien hij toen gemeend heeft
in deze aanzienlijke en voordeelige betrekking een rustige werkkring en een niet onver-
diende belooning te vinden voor al het leed, in de laatst voorafgegane jaaren doorge-
staan, heeft hij zich droevig in zijne verwachtingen teleurgesteld gezien. Wat was er toch
bestendigs in het bestuur en de wetten des lands, gedurende de eerste jaren na het tot
stand komen der revolutie? De eene grondwet wisselde de andere, de eene regering een
volgende, en de partij van heden die van den dag van morgen in het bestier van
's-lands zaken af.

Frans de Boer was slechts één uit velen die van deze herhaalde wisselingen opnieuw
het slagtoffer werd. Hij moest na korten tijd zijn secretariaat afstaan aan een ander, en
verliet daarop nogmaals, en thans voorgoed, de grietenij Wonseradeel. Nu ging hij
wonen naar Boornbergum, in Smallingerland, vanwaar hij later verhuisd is naar den
hoek van den Grachtswal te Leeuwarden in welke stad hij in 1814 of 1815 is overleden.
Hij was gehuwd met Feikjen Horreus, dochter van den predikant Gerardus Horreus, te
Kimswerd wonende . . . "

„De hier vermelde levensbijzonderheden dank ik voor een goed deel aan de wel-
willendheid van de h.h. Frans de Boer te Holwerd (kleinzoon) en Mr. J. Klaasesz de
Boer op Aylvastate te Witmarsum, achterkleinzoon van de laatsten bewoner van
Aggamastate."

De mededeling in dit artikel dat Frans afstamt van Anne Hobbes de Boer
vindt bevestiging in de bovengenoemde m.s. genealogie. De oudste generaties
werden daar aldus weergegeven

Anne Hobbes, geh. met Iets Roelofs. Hij f 1728, deftig burger,
I koopman, burgemeester.

Hobbe Annes de Boer, burgemeester.

Frans, geh. met Feikjen Horreus.

In ander handschrift stond in de marge o.m.: ,,ln 1739 is burgemeester
van Workum Hobbe de Boer, waarschijnlijk zoon van Anne Hobbes, vader
van Frans."

Controle van deze gegevens bracht aan het licht dat een en ander niet juist
kon zijn. Zowel „van beneden naar boven" als „van boven naar beneden"
werkend, bleek het niet te kloppen. Het resultaat van ons onderzoek volgt
hieronder. Alles speelt zich af in Workum, tenzij anders aangegeven.

Dat de m.s. genealogie, wat de oudste generaties betreft, niet juist kon zijn,
bleek al dadelijk uit het overlijdensregister van Leeuwarden. Aldaar overleed
op 23-11-1817 Frans de Boer, oud 58 jaar, oud-secretaris van Wonseradeel,
geboren te Workum, zoon van Anne de Boer en Geertje Voorhoek, weduw-
naar van Feijkje Horreus. In Workum werd op 5-8-1759 gevonden: „Anne
Fransz kind gedoopt genaamd Frans." Zijn ouders trouwden te Sneek 29-6-

2) Zoon van de advocaat Cornelis Scheltema en broer van de bekende Mr. Jacobus.
Zie o.a. Versl. en Meded. Overijssels Regt jg. 1945, p. 124.
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1758. Vader Anne vinden we terug in Workum: „13-1-1737 Frans Rinkes de
Boer sijn kinderen gedoopt met de naam Anne en Mayke." Het ontbreken
van de moedernaam bij de doop en zijn achternaam bij het huwelijk zette
een vraagteken achter de volgende huwelijksintekening: tr. 9-3-1734 „Frans
Rinkes en Fokeltie Eeuwes beide van Workum." Als ouders van Frans Rinkes
kwamen in aanmerking Rincke Piers en Mayke Franses die op 2-5-1696
huwden. Voor een vraagteken leek nu te meer reden omdat zo langzamerhand
toch de deftige burger Anne Hobbes de Boer, de burgemeester die in 1728
overleed, op het toneel moest verschijnen en in plaats van de verwachte en
gehoopte Frans Annes kwam nu een Frans Rinkes, wellicht zoon van Rincke
Piers, tevoorschijn.

Was hier een fout gemaakt? Er was geen Frans Annes in Workum te
vinden. Toch moest er een relatie zijn, want waarom zou Frans Rinkes zijn
zoon Anne noemen en diens kleinzoon weer Anne Hobbes heten?

Op dit punt gaven de naamregisters van R. S. Roorda in de Jaarboekjes
van het Frysk GeneaJogysk Wurkforban enkele waardevolle aanwijzingen.
Aan de hand daarvan werd gevonden het testament van burgemeester A. H.
de Boer, zoals het op 26-10-1728 3) door Rixtie Annes, zijn dochter, werd
vertoond. Zij — of bij haar voor-overlijden haar kinderen — is zijn enig
erfgename. Hieruit moest toch wel worden afgeleid dat Anne Hobbes geen
nog levende zoon had. Legaten van ƒ 1.000,— worden toegezegd aan de
diaconie en het weeshuis.

„Bovendien moet(en) mijn erfgenaam(en) — zo dan mogelijk — zorgen voor Hobbe
Rintkes, alhier woonachtig, op sijn naam te sijnen lieve sullen bezorgen een schriever-
schap van een Compagnie Infanterie of voetvolk, doch de profyten en opbrengsten daar-
van — tot het huwelijk van Hobbe Rintkes — aan Maycke Franssen, mede alhier
wonende, tot haar en haar minderjarige kinderen onderhoud doen uitkeeren." Bij meer-
derjarigheid aan Hobbe zelf, maar dan nog aan „Maycke Franssen en haar minderjarige
kinderen jaarlijks ƒ 100,— silvergelt."

Aan Maycke Franses voornoemd „mijn huisinge en erf." Aan Geeltie
Franses tot Workum ƒ 1,— per week levenslang. Als Rixtie Annes zonder
kinderen zou overlijden
„dan leeateer ik aan de andere vijf kinderen, buitengesloten de hier vorengenoemde
Hobbe Rintkes, van Maycke Fransen, elk een capitaal van ƒ 1.000,— car. gld en boven-
dien nog ook alsdan aan haar Maycke's ene soon Frans Rinkes genaamt, mijn halve
huysinge"

en dan. ook aan 2 kinderen van Symon Jans te Workum ƒ 1.000,— elk en
ook weer aan Diaconie en Weeshuis elk ƒ 1.000,—.

..Eindelijk wil ik dat Geeltie Franses, Mayke Franses en alle deszelfs zes kinderen,
mitsgaders de beide kinderen van Symon Jans voornoemt, nooit meer sullen genieten
dan beschreven . . . "
etc.

Met de reeds eerder verzamelde gegevens en enkele andere die uit doop-
en trouwboeken en niet te vergeten uit de geklapperde lijfrenteregisters nu
gemakkelijk waren te verzamelen liet zich dit fragment opstellen:

n) R.A. Leeuwarden. Testamenten Band -EEE7 fol 450.
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Anne Hobbes, t 1728
X 1681 Iets Roelofs

Rincke Piers
X 1696 Mayke Fransen

t 1751

Rixtie
X Ie Douwe Gaastra
X 2e 1724 Petrus Horreus Frans

X Fokeltie Eeuwes

I
Hobbe 4 kinderen

•• X Ie Gerbrig Binkes
X 2e Gerardina Bos

Het beeld werd gecompleteerd door de bijlage bij de civiele Sententiën
Hof van Friesland: 793, nr. 11 d.d. 27-10-1749. De bijlage dateert van 29-7-
1738. Rigtje Annes, dan hertrouwd met Ds. P. Horreus, verklaarde zich
bereid:

„aan mijn neef Hobbe Rintkes de Boer uyt te setten een summa van tien duysent
Car. gis van xx Sts ineen, en aan de kinderen van Mayke Fransen, mitsgaders de Vroets-
man Douwe en Trijntie de Boer te betaelen sodanige Legaten, als mijn wijl: vader bij
testament van den 27 Feb. 1728 . . . . niet tegenstaande deselve Legaten niet voor nae
mijn overlijden geeyst konden worden en mijn man voors: daarinne niet wilde con-
senteren . . . " .

Zij verzocht aan het gerecht van Workum Douwe Simons de Boer te mogen
machtigen tot
„curator ad hunc actum, namentlijk om mijnen voors.e man met middelen van regte
(soo doenlijk) ofte in der minne bij wege van transactie accoort of enig ander contract
daartoe te brengen..."
nl. dat zij uit haar privémiddelen zou mogen afrekenen:

Ds. Horreus liet het blijkbaar niet op een proces aankomen en ging akkoord
hiermede waarna:
„tot meerder securiteit Hobbe de Boer, medevroedschap der stad Workum, veniam
aetatis bij den Hove van Friesland bekomen hebbende . . . " zich borg stelde. Hierna
volgt een verklaring van: „Pier Rintkes schipper, Suurtke Rintkes, Echtehuysvrouw van
Douwe Rinnerts, Mr Scheepstimmerman, Frans Rintkes, Gryttie Rintkes Echtehuys-
vrouwe van de Vroetsman Douwe de Boer, Eelke Rintkes minderjarig jonggesel...,
Douwe Simons de Boer mede Vroedschap in eygener naeme, ende Trijntie Simons de
Boer Echtehuysvrouwe van Antoni Annes Lantaarnopsteker tot Workum . . . alle Lega-
taressen van wijl: de Heer Anne Hobbes de Boer. . ."
etc.

Alle genoemden tekenen persoonlijk, waarbij opvalt dat de familie tekent
d'Boer of D.Boer. Alleen Suurtke Rintkes zet een merk.

Het volgende fragment komt aan de hand hiervan tevoorschijn:

Rincke Piers
^ ± 1668
X Ie 1686 Sioerdtke Pieters
X 2e 1696 Mayke'Franssen

~ ±- 1617

Anne Hobbes de Boer
^. 1658
X 1681 Iets Roelofs

1751

Rigtje
^ 1685
X Ie 1705 D. Gaastra
X 2e 1724 P. Horreus

Pier
schipper
X 1724 C. Jans

Sjuurtke Frans
X 1725 D. Rinnerts X 1734

F. E. Glastra
t 1752' • '<

Anne Mayke Stinna Ietske
^ 1737 ^ 1737 X 1757
X 1758 G. Voorhoek x 1766 T: Deinum A. T. v. d. Nagel
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Simon Jans
X 1687 Holck Douwes

Eelke Hobbe Grietje Douwe Trijntje
~ 1712 I ^ . ± 1700 I ^ ± 1696 ^ ± 1700
t ± 1741 I | t vóór 1749 X 1721
X Ie 1737 x 1724 Antoni Annes

G. Binkes
X 2e 1740

G. J. Bos

Rinske Auke Anna
^ ± 1736 t 1778 ^ ± 1730 ~ 1746 t 1786
X 1768 P. Watses X 1757 R. Gosses X 1765 J. Jacobs

Hoewel Rixtie Annes in de bovenaangehaalde bijlage Hobbe Rinkes haar
neef noemt, is het familieverband nog niet duidelijk. Als grootvader van
Rixtie Annes komt in aanmerking Hobbe Pijters, die op 12-9-1659 een zoon
Anne laat dopen en in sept. 1661 nog een zoon Pieter. Hobbe Pieters werd
ook lid van de vroedschap 4) in 1668, zij het slechts kort want op 6 juli van
dat jaar werd hij reeds begraven. Zijn huwelijk werd niet gevonden. Het
trouwboek begint eerst in 1658, en zijn testament waarin zijn vrouw zou
kunnen voorkomen, wordt in de klappers niet vermeld.

Wel werd een naamgenoot van Anne Hobbes gevonden: op 8-12-1663
laat Anne Hobbes zijn zoon Hobbe dopen. Grootvader was misschien Hobbe
Annes die op 6-4-1679 werd begraven: „Hobbe Annes, een oude doot". Werd
deze Hobbe op 14-8-1639 ingeschreven in het burgerboek van Workum of
was Anne Jans zijn vader, die op 17-1-1637 als burger werd ingeschreven?
Douwe Hobbes, die op 12-12-1668 trouwde met At Wybes en drie kinderen
liet dopen, nl. Hobbe op 9-1-1670, een ongenoemd kind op 15-10-1671 en
Wybe op 13-7-1673, zou dan een broer van Anne kunnen zijn.

Intussen helpen al deze gegevens — ook al zouden zij een of meer familie-
relaties betreffen — ons niet verder. Toen het onderzoek via de vaders geen
oplossing bracht, werd naar een relatie via de moeder van Rigtje Annes en
Frans Rinkes gezocht. Anne Hobbes huwde op 30-12-1681 Iets Roelofs, ge-
doopt 12-9-1659 — dezelfde dag als haar man! — dochter van Roelof f
Roeloffs. Haar moeder is niet bekend en van haar vaders familie werd vrijwel
niets gevonden. Hij was van 1670-± 1674 lid van de vroedschap4). Op 4-9-
1693 werd begraven „Roelof Roelofs, een oude doot, pauper", maar zelfs
als dit dezelfde is, brengt ons dit gegeven niet verder.

Meer is bekend over Maycke Franssen, moeder van Frans Rinkes. Uit
het bovenaangehaalde testament blijkt dat de overleden burgemeester haar,
Geeltie Fransen en de kinderen van Simon Jans (die in 1706 was overleden)
wilde gedenken. Hoe is hun relatie? Maycke is een zuster van Geeltie, resp.
gedoopt op 27-1.1-1674 en 7-4-1672, dochters van Frans Pieters. Maycke

4) „de sted Warkum" 1967, p. 34.
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ondertrouwde 2-5-1696 met Rinke Piers. Zij werd op 12-10-1751 begraven als
„Mayke Muy" Geeltie trouwde op 1-9-1692 met Cornelis Pieters. Vader
Frans Pieters trouwde in 1668 met Siuurdtke Thomas.

Frans Rinkes en zijn zuster Sjuurtke zijn dan naar deze grootouders ge-
noemd. Maar hoe past hier Simon Jans? Deze werd steeds zonder achternaam
gevonden, maar zijn kinderen Douwe — later vroedsman en burgemeester —
en Trijntje gebruiken de naam de Boer! Simon Jans is tweemaal gehuwd.
De eerste maal op 25-1-1687 met Holck Douwes, die op 2-3-1695 werd be-
graven als „Symon Jaens wijf". Zij was de moeder van Trijntje, gedoopt
22-10-1693. Hij zelf werd begraven op 26-4-1706 en drie dagen later „Symen
Jaans vrouw". Uit dit tweede huwelijk werden gedoopt op 14-10-1696 Douwe
en op 14-12-1703 Jan, die jong — althans vóór 1728 — is overleden. Maar
hoe Simon Jans in betrekking staat tot Mayke en Geeltie Franses is nog niet
duidelijk. En gezien de bewoordingen van het testament gaat het toch om
Simon en niet om zijn vrouwen.

Uit het huwelijk van burgemeester Anne Hobbes de Boer zijn drie kinderen
geboren, nl. Rigtje, gedoopt op 23-8-1685, een ongenoemd kind, dat op 10-12-
1693 werd begraven en Hobbe, gedoopt 13-2-1701 maar reeds acht dagen
later begraven. In dit verband is het opmerkelijk dat burgemeester Anne
Hobbes de Boer de eerste van zijn familie was die de achternaam de Boer
voerde, welke naam hij zelf eveneens als d'Boer schreef. In 1695 is er een
inzameling voor Pieter Jans uit Workum die als slaaf te Algiers is gevangen
genomen. Het losgeld moet worden bijeengebracht. Onder de vele tientallen
uit Workum, maar ook elders uit Friesland, die een bijdrage gaven is ook 5):

„lek onderschreven belove tot Lossinge van Pijtter Jans gevangen sittende in Turckijen
de somma van twee gl. ƒ 2:0:0. Anne Hobbes."

Daarentegen staat hij in 1697 in de toelichting op het register van de
reconstructie der graven op de verschillende kerkhoven 6) vermeld met achter-
naam. Bij de opgave van zijn graven op het Grote Oosterkerkhof staat hij in
dat zelfde register weer zonder achternaam. Ook in het register van inwoner-
recht 7) tekent hij als burgemeester sedert 1700 zowel A. H. d'boer als Anne
Hobbes d'boer. Het voeren van de achternaam valt dus ongeveer samen met
zijn aanstelling tot burgemeester, voor het eerst in 1700, maar duidelijk later
dan het tijdstip waarop hij lid van de vroedschap werd: 1689 4).

Ook de vader van Frans Rinkes de Boer, Rincke Piers, gebruikte de achter-
naam niet. In alle drie de families valt dus het gebruik van de achternaam de
Boer ongeveer samen en wel tussen 1697 en 1734. De vroedsman Douwe
Simons heet bij zijn huwelijk in 1724 reeds de Boer en dus kan dit niet voort-
vloeien uit de wens de nagedachtenis van de burgemeester te eren die immers
in 1728 overleed.

Nog is nagegaan of de burgemeester wellicht opnieuw trouwde. Een tweede
huwelijk van Anne Hobbes werd niet gevonden. Wel is er sprake geweest van

5) G.A. Workum 1557.
») G.A.W. 1408.
7) G.A.W. 211.
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een verhouding met zijn dienstmaagd, die niet zonder, gevolgen zou zijn
gebleven. In het jaar 1720 kwam de zaak voor het Hof van Friesland 8) . Hij
werd ervan verdacht de vader te zijn van het kind dat Tjaeke Andries, zijn
dienstmeid, omstreeks 1713 zou hebben gekregen. Hij zou het — doodgeboren
— met de vroedvrouw Isabella Beekman uit Hindelopen 's-nachts heimelijk
hebben begraven in zijn tuin bij de bank onder de pereboom. Zeer vele
getuigenverklaringen pro en contra bevinden zich in het dossier. De dokter
verklaarde haar destijds alleen voor kinderpokken te hebben behandeld!

Over de maatschappelijke betekenis van de gefortuneerde burgemeester —
kennelijk een vooruitstrevend man en goed organisator — is al het een en
ander gepubliceerd i.v.m. zijn bemoeiingen met de restauratie en vernieuwing
van de Grote of St. Gertrudiskerk en het Raadhuis 9) . Ook zijn aankoop van
Aggamastate te Witmarsurn, in 1715 gekocht van Jhr. P. A. V. Aggema van
Clant, kwam in de pers1 0). Vooral het feit dat dit slot — ook „Campen" of
„de grote Campen" geheten — via zijn dochter Rixtie Annes (stemkohier
1728) in eigendom kwam aan Frans Rinkes de Boer — die d.d. 24-11-1791 n )
de verkoop aankondigde — heeft geleid tot de hierboven als onjuist bewezen
veronderstelling dat Frans een kleinzoon van de burgemeester was.

Overigens heeft hij op dit slot misschien helemaal niet zelf gewoond, of
slechts een paar jaar. Immers in 1723 tekende J. Stellingwerf een fraai dubbel
huis in Workunv en schreef daaronder "'';

„'t huis van den hr Anne Hobbes de Boer een der heeren van 't
, . mindergetal .te Workum 1723":

Hij tekende het huis' met gesloten luiken; omdat het niet bewoond was?
Of omdat de middagzon op de vensters blakerde? Door Mr B. van Haersma
Buma te Workum — die al eerder blijk had gegeven van zijn belangstelling
voor ons onderzoek naar deze Workumse families en met name naar een
van zijn ambtsvoorgangers — werden wij op deze tekening, die zich in het
Prentenkabinet van het Fries Museum bevindt, attent gemaakt. Dat het ook
destijds als een bijzonder huis werd beschouwd, blijkt wel uit het feit dat
Stellingwerf slechts van 2 particuliere woningen te Workum — het andere
is Inthiemahuis — een tekening vervaardigde. In de gevel van het — voor
de toeschouwer — linkerhuis staat het jaartal 1713. Het wapen daarboven is
erg onduidelijk, maar zou dat van Anne Hobbes kunnen voorstellen, hetgeen
zonder meer zou bewijzen dat hij dit huis heeft laten bouwen naast het 17e
eeuwse huis met de kruiskozijnen.

Overigens was Anne Hobbes niet alleen burgemeester: hij was ook kerk-
voogd, in 1721 boekhoudende kerkvoogd zoals o.rh. blijkt uit de bijlagen
van de sententies van het Hof van Friesland 12) inzake een rel over de be-
noeming van een koster. Hij was mederaad of gecommitteerde ter admiraliteit

' 8) Civ. Sententien Hof van Friesland nr. 354 — 31.
9) B. van Haersma Buma, „de sted Warkum" p. 115 en 131.

10) Leeuwarder Courant d.d. 30-9-1715: de landmeters Claas Ottes Jebbema en Tjipke
Gerlsma meten het slot, groot 63 pondem. en 10 einzen.

") Leeuwarder Courant d.d. 24-11-1791.
l2) nr. 173, Portef. 738 — 7.
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te Harlingen en een der heeren van het mindergetal, volmacht ten landdage.
Zijn beroep was lakenkoopman. In die kwaliteit had hij in april 1719 de
nieuwe uniformen geleverd aan het regiment Sixma, dat toen te Zutphen lag,
overeenkomstig het op 2 september 1718 gesloten contract. Hij moest per
compagnie leveren 480 el blauw en 24 el geel karsaai, 240 el geel baai, 340 el
Osnabrugsch linnen en 8 el sergeantslaken en voor de officieren blauw laken
en saai13).

13) Dr. A. L. Heerma van Vos in „de Vrije Fries", 30e dl. 1930, p. 76.
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Soms kan de heraldiek bij een genealogisch probleem helpen. Van de in
dit artikel vermelde personen is alleen het wapen bekend van de burgemeester
dat voorkomt op de koperen lessenaar op de preekstoel in de Grote of St.
Gertrudiskerk. Daarop het volgende opschrift:

Anne Hobbes de Boer mede Raad ter Admiraliteit tot
Harlingen en Borgermeester der Stede Workum

Dono dedit
17 18

Het wapen ziet er als volgt uit: gedeeld: 1 de
friese adelaar; 2 gehalveerd; boven: een merk, door
de steel waarvan de letters A, H en B; beneden:
aanziende mansfiguur, de rechterhand steunend
op een op de grond staande drietand, de linker-
hand in de zijde.

Dit wapen werd ook aangetroffen in een raam
in de kerk te Oudega, met zijn naam en het jaartal
1717. Van dit wapen zijn de kleuren bekend, dooi
R. Muschart destijds als volgt beschreven: gedeeld:
1 de Friese adelaar, zwart op zilver; 2 boven: in
rood een zilver merk, waaraan de letters A en B

verbonden, beneden: in zilver een blauw geklede boer, aangezien gesteld,
staande op groene grond met de rechterhand rustende op een blauwe hooi-
vork 1 4).

In dezelfde collectie bevinden zich op de familienaam de Boer nog 2 wapens
met de friese adelaar, het eerste gedeeld: 1 de friese adelaar zwart op zilver;
2 in zilver: 2 rode linkerschuinbalken vergezeld van 2-2-2 groene klaver-
bladen in de richting der balken geplaatst. Dit wapen ook bij J. Rietstap:
Armorial Général. Het tweede wapen is hetzelfde maar omgewend. Beide
hebben als helmteken 3 zilveren struisveren. Zij werden in de 19e eeuw
gevoerd door leden van een oostfriese familie.

Van de andere personen — ook niet van Hobbe Rinkes als burgemeester,
noch van Frans Rinkes uit zijn tijd als secretaris van Wonseradeel — is een
wapen bekend.

En zo zijn wij — ondanks alle verzamelde gegevens — nog bijna even ver
als bij het begin. We weten nu wel dat Frans Rinkes geen (klein)zoon is van
burgemeester Anne Hobbes, maar we weten nog steeds niet waarom hij door
Rixtie Annes „neef" genoemd wordt, en waarom de kinderen van Simon
Jans mede bij testament worden bevoordeeld.

H. WAGENVOORT.

14) Collectie heraldische fiches in Centraal Bureau voor de Genealogie, 's-Gravenhage.

184



DE BOER — WORKUM

I. Pier Rintjes geb. ± 1640
X o.t. 6-4-1667 Pieter Bauckes (weduwe van Jacob Annes?)
Hieruit: 1. Rinke volgt II

2. Grietje ged. 13-6-1669
3. Rinke ged. 28-8-1670
4. N.N. ged. 2-9-1674

II. Rinke Piers ged. 31-1-1668
X Ie 5-2-1686 Sioerdtke Pyters
X 2e o.t. 2-5-1696 Mayke Franses ged. 27-11-1674 f D 12-10-1751

dr. v. Frans Pijtters en Siuurdtke Thomas
Uit Ie huwelijk:
1. Pier, ged. 6-2-1687, schipper

X 5-6-1724 Carolijntje Jans
Uit 2e huwelijk
2. Beern, ged. 30-3-1698

t vóór 1728
3. Sjuurtke, ged. 17-3-1702

X 11-11-1725 Douwe Rinnerts, ged. 7-10-1694 z.v. Rinner Tijssen
Mr. Scheepstimmerman

4. Grietje, ged. 22-10-1704
X 9-4-1724 de vroedman Douwe Symons de Boer, ged. 14-10-1696,
t in 1748, zoon van Simon lans en Holck Douwes

5. Frans, volgt III
6. Hobbe, ged. 13-4-1712, f ± 1741, Schrijver van een Compagnie te

voet, lid van de vroedschap sedert 1735, burgemeester 1740-1741.
X Ie 2-6-1737 Gerbrig Binkes, geb. ± 1715, dr. v. Simon en Agneta
Faber
X 2e 27-11-1740 Gerardina Johanna Bos, geb. ± 1720, dr. v. Lam-
mert en Feikje Sineda. Zij hertrouwt Hessel van Toutenburg, secre-
taris van Workum

7. Eelke, ged. 5-4-1716

III. Frans, ged. 22-4-1708
X 9-5-1734 Fokeltie Eeuwes, geb. ± 1710 t n 15-5-1752 dr. v. Ewolt
Lamberts Glastra en Fockie Romkes
Hieruit:
1. Ietske, ged. 13-3-1735

X 1-1-1758 Age van de Nagel z.v. Tjipke Harmens en Reinske
Bruinsma

2. Anne volgt IV 1
3. Mayke Stinna, ged. 13-1-1737 j t w e e l i n S

X 2-2-1766 Tjibbe Deinum z.v. Pijtter Tjebbes en Jouk Sipkes

IV. Anne, ged. 13-1-1737 f vóór 1765
X Sneek procl. 29-6-1758 Geertje Voorhoek, geb. Sneek 4-4-1738
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f Arum 12-3-1822, dr. v. Pyter Jacobus en.Eeukje Fidelius. Zij her-
trouwt 26-4-1765 Wybrandus van Sloterdijk uit Makkum (zijn derde
huwelijk).
Hieruit: Frans, volgt V

V. Frans, ged. 5-8-1759 f Leeuwarden 23-11-1817 • Kjmswerd in de kerk;
secretaris van Wonseradeel.
X Kimswerd 10-12-1780 Feikjen Horreus, geb. Kimswerd 8-8-1759
t Leeuwarden 2-4-1816 • Kimswerd in de kerk, dr. v. Ds. Gerardus en
Knierke Talma
Hieruit: twee zoons en zes dochters w.o. Petrus Voorhoek de Boer en:

.Anne Hobbes, geb. Witmarsum 3-8-1786 f Leeuwarden 6-8-1832, koop-
man in ijzerwaren
X Leeuwarden 22-4-1810 Anna Demailje, geb. Franeker 27-9-1778
t Leeuwarden 12-6-1847, dr. v. Christiaan Philippus en Doedtje Clases
Tuininga, weduwe van Cornelis Smeding.

DE BOER — WORKUM

I. Hobbe Pytters, geb. ± 1630, lid v. d. vroedschap 1668, t n 6-7-1668
X N.N.
Hieruit:
1. Anne Hobbes, volgt II
2. Pieter, ged. ..-9-1661

II. Anne Hobbes, ged. 12-9-1659, t n 5-3-1728; lakenkoopman, lid v. d.
vroedschap sedert 1689; burgemeester sedert 1700 — met onderbrekingen
— tot 1727; boekhoudend kerkvoogd, mederaad ter admiraliteit tot
Harlingen, heer van het mindergetal.
X 30-12-1681 Iets Roelofs, ged. 12-9-1659, t a 11-7-1705, dr. v. Roeloff
Roeloffs en N.N.
Hieruit:
1. Rigtje, ged. 23-8-1685

X l e 22-11-1705 Douwe Eelkes Gaastra, ged. 3-9-1681, t n 22-4-
1728, z.v. Eelke Douwes en Gatske Watjes Buma 1 5 ) ; lid v. d. vroed-
schap sedert 1706; burgemeester sedert 1710 — met onderbrekingen
— tot 1728; kerkvoogd
X 2e 27-3-1729 Petrus Horreus, geb. Vrouwenparochie 4-6-1695,
f Workum 26-1-1772, z.v. Gerardus en Feikje Doekes Sineda, wedr.
van Barbara Abels Siccama; predikant

2. N.N., f a 10-12-1693 '
3. Hobbe, ged. 13-2-1701; f a 21-2-1701.

l3) Geschiedenis van de stad Workum, door T. Siemelink, 1903, p. 92 en 286 en „de
sted Warkum".
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DE BOER — WORKUM

I. Simon Jans, geb. ± 1670, t a 26-4-1706
X Ie 25-1-1687 Holck Douwes, f a 2-3-1695
X 2e 1696 N.N., f a 29-4-1706
Uit Ie huwelijk:
1. Trijntje, ged. 22-10-1693, t na 1728

X 29-3-1721 Antony Annes, lantaarnopsteker
Uit 2e huwelijk:
2. Douwe, volgt II
3. Jan, ged. 14-12-1703, f vóór 1728

II. Douwe, ged. 14-10-1696, f in 1748, waagmeester 1724, lid v. d: vroed-
schap sedert 1722; burgemeester in 1748.
X 9-4-1724 Grietje Rinkes, ged. 22-10-1704; f na 1759, toen zij al „een
zwak gestel" had en „mijmerende gedachten" 16), dr. v. Rincke Piers
en Mayke Franses
Hieruit:
1. Rinske, geb. ± 1735, f 15-11-1778 *7)

X o.t. 16-1-1768 Popk Watses
2. Auke, geb. ± 1736

X o.t. 21-5-1757 Roelof Gosses uit Lemmer
3. Anna, geb. ± 1746, f 7-7-1786")

X o.t. 19-5-1765 Jacob Jacobs

HOBBE — ANNE — HOBBE TE WORKUM [hypothetisch]

I. Hobbe Annes f n 6-4-1679 X N.N.

Hieruit:

Ha. AnneHobbes, X N.N. Ilb. Douwe Hobbes, X 12-12-1668 At Wybes
Hieruit: |

III. Hobbe, ged. 9-1-1670 N.N. 15-10-1671 Wybe 13-7-1673

III. Hobbe, ged. 8-12-1663

">) R.A. Leeuwarden, Authorisatieboek Stad Workum, 17-1-1759.
") Nammen ut alde liifrïnteregisters yn Fryslan (Fryske Akademy).
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DE GRAFZERKEN UIT DE NEDERLANDS
HERVORMDE KERK VAN RIJNSATERWOUDE

Wie de grafzerken met inscripties uit de Ned. Hervormde kerk van Rijn-
saterwoude wil bestuderen kan over 3 bronnen beschikken. De oudste waar-
nemingen zijn van Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, die in 1922 zijn boek
publiceerde: Genealogische en heraldische Gedenkwaardighcden in en uit
de Kerken der Provincie Zuid-Holland, deel I IB. In dit boek komen 18
inscripties van grafzerken uit de kerk van Rijnsaterwoude voor (blz. 434-
436). Van die toen genoteerde grafzerken zijn er nu nog 10 in de kerk aan-
wezig, maar verdwenen zijn de in 1922 genoemde nummers: 3, 5, 7, 8, 10,
13, 14 en 15. Het verdwijnen van deze zerken is een gevolg van de zeer ingrij-
pende restauratie, die de kerk in 1956-'57 heeft ondergaan. Schrijver dezes
was toen nog hoofd van de lagere school, die vlak bij de kerk staat en heeft
zich ontfermd over de wel 100 zerken, die tijdens werkzaamheden aan de
kerkvloer te voorschijn kwamen. Vooral achter uit de kerk kwamen prachtige
zerken uit de koorvloer. Tijdens de restauratie hebben al deze zerken provi-
sorisch opgeslagen gestaan tegen de schoolmuur. Veel bleek bij de latere
vloerafdekking onbruikbaar of gebroken. Gelukkig zijn tientallen brokken
toch nog op zichtbare plekken naast de toren in de kerkvloer terecht gekomen.

Een tweede bron voor de kennis van de grafzerken te Rijnsaterwoude
vinden we in de aantekeningen van de heer J. W. van Zwieten, oudheid-
kundige te Alphen a. d. Rijn, die tijdens de restauratie van de kerk veel
notities heeft gemaakt en ook tussen de opgeslagen zerken langs de school-
muur urenlang in weer en wind de inscripties heeft staan ontcijferen. Gelukkig
kan ik over deze aantekeningen nog beschikken, maar weer moeten we vast-
stellen, dat er veel is verloren gegaan. Van de ongeveer 80 zerken, die Van
Zwieten noteerde zijn er thans 17 volkomen onvindbaar. Ze hebben om de
een of andere reden geen plaatsje gekregen in de huidige kerkvloer. Van
deze 17 verdwenen exemplaren was er één, die ook bij Bloys als nummer 3
bekend was.

De derde en laatste bron wordt gevormd door de eigen waarneming in
de huidige kerk. Er zijn 74 grafzerken met inscripties aanwezig, maar het
slijtageproces is al danig aan de gang, vooral bij die zerken, die in het
middenpad en de beide zijpaden zijn geplaatst (bij de nummers 23—43).

De fraaiste exemplaren, vaak van heraldische aanduidingen voorzien, vindt
men bijeengeplaatst onder de kansel. Deze zerken zijn alle pas in 1956
gevonden onder de houten vloer van het koor. De- slechtste exemplaren, vaak
niet meer dan wat aaneenpassende brokstukken, zijn bijeen gelegd in de ruim-
ten links en rechts van de toren. Bij de 18 stuks rechts van de toren (zuid-
zijde) is vooral gelet op beroepsaanduidingen. Ds. T. D. van Soest, de predi-
kant, die destijds te Rijnsaterwoude stond en heel veel voor de restauratie
heeft gedaan, sprak wel schertsend van „onze Gilde kapel".

Van de hieronder gepubliceerde zerken zijn er een aantal noch bij Bloys,
noch bij van Zwieten bekend, zodat deze hier Voor het eerst gepubliceerd
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worden; nml.: de nummers 2, 25, 34, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 55, 56, 64, 66,
67, 70 en 71. Bij alle andere nummers kon ik een dankbaar gebruik maken
van de oudere notities ter vergelijking en ter aanvulling.

We beginnen onze rondgang in het koor met de eerste 10 nummers.
1. Hier leyt begraven Heyn/dina Jansdr, Rotterdam sterf /den lOen May

1682 oud synde/aght jaren.
2. Hier leydt begraven/Claes Lenaertszoon/Spruytwater wt Roe/lofaer-

tiensveen Hy is/gestorven opden 20 en/Mayus int Iaer 1660.
3. . . . /Cornelis Ian Pieters/zoon van Syp in syn/leven gewoont op de/

Rijp-Weteringh-Hy/is gerust op den 27 en/Ianuary int Iaer 1645.
Van Zwieten las hier 1644, de eerste regel is weggekapt.
4. Hier leyt begraven Corne/lis Laurenssen van de Oude/Wateringhe en

hy is ghestor/ven opden 28 en Julius int/Jaer 1674-Ende noch is/hier
begraven Annitien Cor/nelis Dochter de Huysvrouw/vand 'bovengenoemd'
Laurens/Pieterssen sy is gestoven (sic) op/den 9 en Julius int Jaer 1680.

Bij Bloys is dit nummer 12; er staat echt „gestoven" . . .
5. Hier leyt begraven Appellonij/Buttermansdr. en is gestorve/de ij de-

cember en Jan Pietersz/haer man starff den xviij/december anno 1606.
6. Hier leijt begraven Neltgen Jans/dochter van Woubrugge en starf/op

den iiii en october int jaer xvi/hondert en xvi.
7. Hieronder leijdt begra/ven Grietien Tijsendochter/de huijsvrou van

zaliger/Cornelis Huijbertszoon/ende sij is ghestorven/den 14 februari an'
1638.

8. Dit graf hoort toe/Pieter Janse van Egmont.
Zeer fraaie krulletters, maar geen datering.
9. Hier leydt begraven/Claes Michielszoon/Watelaer en hy is/gestorven

op den 21 en Martius Anno 1650.
10. Hier leijdt begraven Jannitge/Thonisdochter die weduwe van/Thonis

Huijgen wt Roelevaert/gesveen ende sij is gestorven/opten 21 en martuis int
jaer onsen/Heeren Jesu Christi 1630.

Voor de nummers 11 tot 22 moeten we het koor verlaten en ons begeven
naar de kansel, waar we deze pronkstukken van de verzameling te Rijn-
saterwoude aantreffen in zeer goede staat.

11. Hier leijt begraven Jan z. Phillips/secretaris ende Meerten Jans/zijn
huijsvrouwê. Sterf den xi/ende xiii Augustus anno/ 16 0 2 /Noch leijt hier
begraven/Philips Janszoon van Santen/in sijn leven secretaris der/ambachten
van Rijnsater/woude Ixijmuijden ende Vriese/coop sterff den xxiiii en Junij/
anno 1633 ende Apolonia/Pietersdochter sijn huijs/vrouwe sterff den xxv
en/Martij anno 1630/ (Wapen: 3 plompebloemen onder een helmteken:
ooivaar staande op beide poten). Hier leijt begraven Pieter Phi/lipszoon van
Santen in sijn Ie/ven secretaris der ambachten/van Reijnsaterwoude/Leij-
muijden ende Vriesecoop/Sterff den 1 en Augustij anno/1661 met Maritgen
Pieters.

12. (Wapen van Outshoorn) /Hier leit begrave/Cornelis Pieterse/van
Outshooren/sterft den 18/Desember Ao 1613/Hier leit • begrave/Annetie
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Gerrets/huisvrou van/Cornelis Pieterse/van Outshooren/Sterft den 3/De-
sember Ao 1634.

13. (Wapen Outshoorn) /Hier leijt begraven/Pieter Corneiissen/Keijser
van Outshoorn/Sterft den 29/Desember anno 1650/ende noch hier begrave/
Aeltien Wouters dr. de/huijsvrouwe vande voom/Pieter Cornelissen Keij/ser
sij is gestorven den/25 en October anno 1678.

14. (Wapen van Kralingen samen met wapen van Outshoorn hangend over
een tak; helmteken: manskop). /Hier leggen begraven Do. Johannes/van
Kralingen den 2 Meij 1695/Anna de Later sijn huijsvrouw/den 22 December
1695. Jacob van/Kralingen haaren soon den 13 Yuly/ 17 3 0 /Graf-Schrift^
Hier sluimert harder, vrouw en soon/Betreurt van schapen, kind'ren, armen/
Die Christus leden dus verwarmen/Genieten den genaden loon/Adriaan van
Ommering/Yacobs Soon.

Deze zeer grote zerk heeft de afmetingen: lengte 200 cm, breedte 140 cm.
Ds. J. v. Cralingen was predikant te Rijnsaterwoude in de jaren 1671-1695.
Meerdere bijzonderheden over de predikanten te Rijnsaterwoude zijn te
vinden in mijn: In de schaduw van de Woudse Dom, 1957.

15. (Doodskop met gekruiste beenderen waaronder: Memento Mori) /Hier
legt begraven/D.us David Leonardus van der Hammen/in leven predikant/
te Kudelstaart, Groot Schermer./Oudcarspel en Rhijnzaterwoude/overleden
den 24 Dec.r 1804/oud ruim 48 jaren/Noch geen 3 maanden/na zijne/
geliefde huisvrouw/Cornelia van Alphen/nalatende/vijf minderjarige kinde-
ren/zijne rust. zij lieflijk/en/zijne opstanding heerlijk/Dit graf/ is voor
honderd jaren verzegeld.

16. Hier leijt begrave Willem/Gerritsz van Heijningen/in zijn leven schout
van/reijnsterwoude, leijmuijde/ende vriesecoep starf den/xvii en April anno
1588/met Anna Jansdochter/zijne huijsvrouwe starf/den ix en Octobris An o
1592/ (Alliantiewapen zoals bij nummer 11) /Noch leijt hier begraven Gerrit/
Willemszoon va Heijningen in/sijn leven schout van Reijnsater/woude, Leij-
muijden Vriesecoop en/Cudelstaart sterff de 23 en November/Anno 1647
met Sijburch Pieteres/sijn huijsvrouwe sterff int jaer/anno 1620 den 12 en
Augustij.

Deze zerk bevat de oudste datering, die in Rijnsaterwoude gevonden is:
1588.

17. Hier ligt begraven/Adriaan van Grieken/overleden/den 17 Junij 1815/
aan de Oudewetering/onder Leimuiden/in den ouderdom/van ruim 77 jaren/
en zijne huisvrouw/Aletta Jongen Eel/overleden/den 13 November 1817/
aan de Oudewetering/onder Alkemade/in den ouderdom/van ruim 72 jaren.

Deze zerk heeft de jongste datering van de hele verzameling: 1817.
18. Dit graf comt toe Phi/lippus van Abenes ge/reghsBode van Alkema/

de etc. Actum den 1/April 1690/ (alliantiewapens: links: 3 franse lelies, een
lopende leeuw, een dik zittend knaapje, een lopende man; rechts: 3 halve
leeuwen)/(twee lege cartouches). , • ; • • .

19. Jacob de Waal.
Ook bij Bloys bekend, maar geen datering. :

20. Hier leijt begraven oude Pieter Gerritsz van/Reijnsaterwoude. Starf
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op Sinte Mateeuwisdach/in den jare MVI C XV den XXI en septembris
out/wesende LXXXVI1I jaren.

21. Deze zerk bedekt/het stof van/Suzanna en Fransiskus/van der Breg-
gen/De eerste sterf in den/ouderdom van \y2 jaar/opden 23 Mey 1783/ende
laatste inden/ouderdom van 25% jaar/op den 29 September 1806/Met welke
laatste alle/blijde hoop der ouderen/voor deze wereld werd/vernietigt doch
welker/schrijende oogen zich/verheffen tot hem die/den dood heeft ver/
slonden tot overwin/ning en welker geprang/de zielen met gelaten/heid
berusten in den wil/des Eeuwigen.

Deze zerk is bij Bloys bekend als nummer 11.
22. Hier leyt begraven/Harmen Jan soon/van Maerhuisen/schoolmeester

van de/Oude Weringhe.
Deze steen was veruit de dikste; wel 20 cm.
Voor de nummers 23 tot 33 moeten we nu naar het linkse zijpad tegen de

noordmuur der kerk.
23. Hier leyt begraven/Kornelis Willemse/Van der Poel is gerust/den 1

December 1712 en/ . . . (verder afgekapt, maar Van Zwieten kon nog lezen
voor de plaatsing in de kerk: . . . Marijtje Baltens Abe/nes, huijsvrouw van
de/bovenstaande gerust/den 2 Meij 1723).

24. Hier leyt begraven Jan Gorne/.. szoon uyt die Roelofaertgens/. een
ende sterf op den 7 en febru/.. rius anno 1644.

25. (Fragment) .. eyt Begraven/ en Iacobsd/ on van Symon/
. . . en van Kindts/ estorven op 1 n Iulius int iaer/ CLVI.

26. Hier leyt begraven Huybert/Cornelisz uit die Veen/sterf den 13 en
Mey anno 1642/met Reyer Huyberts sijn soon ende sterf/oock in t jaer
anno 1642.

Deze zerk is aan de bovenzijde afgebroken, maar Van Zwieten heeft de
ongeschonden toestand nog genoteerd: Hier leijt begraven/Martjen Dircksdr/
Huisvrou van Lambregt/Gijsen van Zeijl. Sterf/den 16 januarij Ao 16. . .

Tussen dit bovengedeelte, dat verloren is gegaan en het onder nummer 26
genoteerde benedengedeelte bevond zich een fraaie afbeelding van een Lam
Gods. Dit stukje van de zerk is wel weer bewaard gebleven en is thans inge-
metseld in de zuidkant van de torenmuur aan de binnenzijde op een hoogte
van 40 cm. De afbeelding van dit Agnus Dei is de basis geworden voor een
fraai ontworpen kerkzegel van de Ned. Herv. gemeente van Rijnsaterwoude.

27. Hieronder leijdt begraven Maria/EngelsDochter van Woubrugghe/
ende sij is gestorven op den 16 april/int jaer anno 1648.

28. (Fragment van de zerk, die bij Bloys nummer 18 heeft) . . . en Andries
Romijns/ en Dirck Pieterse De/Goede uijt de Roelof/Aertsgensveen en
is/Gestorven op den 28 en/december 1701.

29. Hier leijd begraven de Hr/Willem Krook in sijn leven/
Wel fraaie krulletters, maar zeer onvolledig.
30. (Drie aaneensluitende fragmenten). Hier leijt begraven Pieter Lou/

rentszoon Stigter in sijn leven/ghewoont hebbende in die -vier/huijsen tot
Rijnsaterwoude en/de hij is gestorven op den vijf/en twijntichsten januarius
ann . . . .

192



31. (Fragment) ..sterf den 17 iuly 1715/en Aegchie lacobs/Spruijt Vrou
van dese/bovenstaande alhier/begraven op den 17 No/vember 1708.

Van Zwieten las nog als begin: Hier leijt begraven Ma/theus Quant uijt
de/Roelevaartiensveen/ . . .

32. . . . ende lijt begraven Willem/.. sbrantse van Wou Vader/van dëse
bovenstaande/Jasper en Emerensie. Sterf/den 12 September 1704.

33. Hier leijt Begraven/Marijtje Yans Outs/hoorn Vrou van Al/bert
Mulder gerust/Den 2 Maart 1718.

Voor de zerken genummerd van 34 tot 41 wenden we ons nu tot het
middenpad.

34. (Fragment) . . . begraven Anthonis/ en van Wieringghen/.... ghe-
storven oud XIII J./ mber anno 1637.

35. Hier leijt begraven Wil/lem Korssen Aeckerboom/Hij is gestorven
den6 en/Januarij int jaer 1670/Noch hier begraven Anne/tie Jansdochter
Buys syn/huysvrou. Sy is gestorven/den 26 en October anno 1664.

36. Hier leijt begrave Maritge/Pietersdr. Starf op den/15 en Maius anno
1603.

37. Hier leijt begraven IJsbrant/Pieters v. Ende. Starf den/27 en Mey.
Anno 1618.

38. Hier leyt begrave/Heyndrick Claeszoon/Spfuytwater uyt Roei/.. aer-
tiensveen en hij is ge/storven op den 18 Oc/tober int jaer 1662.

39. (Slecht fragment). Hier leit begraven/Geertge me/ jan/
soon van . . . iecken/Sterf . . . .

40. Dit graf hoort toe/... vanden Berg. Mr. Timmerman/inde Roelofaert-
jensveen.

41. Hier leijt begrave Martgen/Claesdr. starf opten XII en/Martius anno
1603.

Aan de zuidmuur ten oosten van de deur liggen slechts twee zerken:
42. Hier leyt begraven Apolonia/Ysbrantsdochter Noormans/ende is ge-

storven opden 13 April int jaer 1682.
43. Hier leijt Begraven Jan Cor/nelisse Outshooren sterff/den 28 Ianuarij

1694.
Rechts in de kerk vlak achter de laatste zitplaatsen liggen nog de zerken:
44. Hier leijt begraven Jan/Cornelisz sterf den 14/Mey 1650 Hij wonende/

op de Ryp-Weterijng/Hier leijdt noch begra/ven Martien Thijsdr./de huijs-
vrou van Jan/Cornelissen van de Rijp/Wetering en sij is ghe/storven op den
9en Janu/arius int Jaer 1667.

45. Hier leijt begraven/Iannegen Isbransdoch/ter de Huijsvrou van/Pieter
Arensz sterf/den 16 december/Anno 1609.

46. Hier leijt begraven Ian/Ianse De Groot Soon/van Dese Bovenstaan/de
en is gestorve den/12 Maart 1711.

Bij Bloys bekend als nummer 17.
47. Hier leijt begraven/Willem Pietersz ende/Starf de 28 November/

Anno 1611.
Bij Bloys is dit waarschijnlijk nummer 2.
Nu de rondgang door de kerk beëindigd is, resten ons alleen nog de twee
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vertrekken aan de noord- en zuidzijde van de toren. Aan de zuidzijde vinden
we de zerken 48 tot 65. De meeste zijn erg gebroken of fragmentarisch, maar
voor het verzamelen van deze zerken heeft men zich juist de meeste moeite
getroost.

48. (Slecht fragment)... Roeloftaertgensveen starf/... Januarij a-o 1607.
49. Hier leijt begrave Aerch . ./Louwis dr van de rijpwerijnge/huijsvro . . . .

van . ./gestorven/... en starf den 10 . . / . . . anno 1607.
50. Hier leijt begraven/Gerritgen Gerrits/dochter de huijsvrou/van Jan

Dammisse. starf op/den 14 IVlyvs Anno 1615.
Bij Bloys bekend als nummer 1.
51. Hier leijt begraven/Annetgen Cornelisd./Sterff opden 29/November

1634.
•Deze zerk is bij Bloys nummer 4.
52. (Fragment)... en Aagije Matteus/Quant in haar leven/huijsvrou van den

bo/vegemelde Jan Cornelis/Wijkburge laast van Mouris Louwen sij is ge/
rust den 20 November/1721.

53. Hier leijt begraven Neeltg/ien Leendertsdochter/de huijsvrou van Ian
Albcrt/sen. Hij is timmerman. Sij is ge/sterven den 24 Julius/int jaer 1668.

54. (In ovaal cartouche met krulletters). Hier leyd begraven/Abraham
Beurtman/den 14 Maij/1772.

55. Hier leijt begraven Jan/Dirckse Schenaert in sijn/leven viskooper tot
Reijn/saterwoude en is gestorven/op den 19 januarij 1689/Noch leijt hier
begraven Huijber/tie Leenders van Tol huijsvrou/van Jan Dirckse Schenaert/
en sij is gestorven op den 5 en/Augustus Anno 1690.

56. Dit graf hoort toe/Gerrit van Tol KerkMr./van de Rijpwetering/
Leungen . . huijsvrou/Begraven den 12 . . . . / . . Gerrit van Tol/den 23 Fe-
bruari j 1768.

57. Hier leijt begraven/Cornelis Heijndricks/zoon van de Oude/Weteringh
Hij is ge/sterven op den 30/ianuarius int Iaer/1651.

58. Hier leijt begraven/Louweris Pieterse/in sijn leven Geweest/Hout-
cooper op de/Oudeweteringh Hij is/gestorven op de 13/Dscember int Jaer
1 6 5 . . . .

59. Hier leijdt begraven/Iacob Albertsz/van Roelvaerti /veen op de
. . . . /tober int iaer onzes/Heeren jesu christi/Anno 1650.

Bij Bloys is dit nummer 16.
60. Hier leijt begraven Cornelis/Huijberszoon . . . . starf/z6en Mart (May?)

anno 1632 (1627?).
61. Hier leijt begraven/Floris Corneliszoon/van Tol in sijn leven/Geweest

Backer/tot Reijnsaterwou/de Geboortigh van/Alphen Hij is gestor/ven op
den 11 en Janu/arij int Jaer 1651.

62. Hier leijt begrave/Ian Dirckse van Tol/in sijn leve Veerschip/per tot
Reijnsater/woude Sterf den/l Maert 1697.

63. Hier leijdt begraven/Cornelis Louweris/zoon van der Aa Hij is/
gestorven op den 7 en IuLi/us Anno 1663.

64. Hier leijd Begraven/Heijndrik Janse Kalshoven/Van de Oudewatering
In/zijn leven Glazemaker/en Schilder En is Gestor/van op den 30 May 1739.
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65. Hier leijt begraven Cor/nelis Willemse Croock/in sijn leven wonachtig/
eerst tot Reijnsater/woude en laast op/de Oudewateringhe/in Sijn bedrijf
een coop/man in Koeyen en Turf/sterf den December/1710.

Tenslotte volgen hier nog de fragmenten uit het vertrek aan de noordzijde
van de toren:

66 Faerttieens . . ./gestorven . . ./ert int Iaer . . / . . . . 2 . . .
67 begrave ael/ten dr starf/.. anuarij Ao 1613.
68. Hier leijt begraven/Martien lansdochter/de huijsvrouwe van/Louweris

Thijszoon en/is gestorven op den/28 april in t jaer 1663.
69. Hier leijt begraven Leen/dert Iacobse van der Swan/sterf den 7 Meij

1712 en/Martie Iacobs van der/Zwan zuster van dese/bovenstaande sterf/
den 26 dito en alhier/begrave op den 30 Meij/1712.

70. Hier leijt b e / . . . . Ariens D o c h . . . / . . . lofaertiens....
71. Hier leijt begaven Engel/Iansz va Geijken sterf/den 1620.
72. Hier leyt begraven Ian/Maertensen is gestorven/den 15 en Maij 1664

Noch be/graven Claes Aertssen/Douw is getorve den 30 en/April 1667.
73. Hier leijt begraven . ./Jans dr de huijsvrou van/Louweris J / . . . .

ouwe. . . ende starf den . . ./iannuwarij Anno 1614.
Deze zerk is bij Bloys nummer 6.
74. Hier leijt begraven/Heindericks Rotter/dam in sijn leven herber/gier

int RechtHuijs/tot Rijnsaterwoude/Sterff den 22 S /1702.
Door Van Zwieten nog gezien, maar sindsdien verdwenen zijn:
Hier leijt begraven Willem/Gerritssen van Heijningen/in sijn leven secre-

taris/van Calslagen ende/Cudelsteert. Sterff den VlI/October 1625 met
Anna/Jans sijn huijsvrouwe/sterff den XXVII Augusty/1624/(Wapen:
uitkomende leeuw)/Noch is hier begraven Mag/telt Bou . . . . , huijsvrouwe/
van Cornelis van Heijningen/secretaris van Calslagen ende/Cudelstaert ende
is gestor/ven den 10 Maij 1678./Noch is hier begraven Willem van Heij/
ningen in sijn leve wonagtich/tot Reynsaterwoude sijnde/secretaris van
Calslagen, nota/ris en procureur ende is gestor/ven op den 31 Maij anno
1704.
Hier leijt begrave/Magtelt Jacobs/Winkels, is gerust/den 16 Augustus 1724.

Hier leijt begraven Leen/dert Clase van der Meer/uit de Boe. Sterft den 2 /
November 1693.

Hier leijt begraven Gerrit/Gerritse van Heijningen/bode van Reijnsater-
woude/Leijmuiden ende Vriese/coop. Sterf den XX-en December anno 1629/
Noch leijt hier begraven/Martijntgen Cornelisdr./van Swieten, huijsvrouwe/
van de voorn. Gerrit Gerritse/van Heijningen. Sterff den/VI en Martij Anno
1653./Ende leijt hier noch begrave/Claes Albertss van Swe/ringen haren
tweeden man/sterff de VIII en November 1647.

Hier leyt begraven/Pieter Louwerissen/sterf den 23 Maert/1636. Hij woon-
de op/de Rijp Wetering/Noch begraven/Pietertgen Isbrants/sijn huijsvrou
sij/is gestorven op den/l en April Anno 1653/Hier leijt noch begra/ven
Willem Pieter/Louwen van de Rijp/Wetering en hij is ge/storven op den 3en
Oc/tober in t jaer 1660.
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Hier leydt begraven/Teunis Dirckszoon/van Roelof Aertjes/veen en hij
is gerust/den 9en December Ao/1653.

(Fragment)... is gestorven d e n / . . . . arius in t jaer 166 . . / . . . leyt hier
begrave Ja . . / tersen scheepstimmer . . ./hij is gestorven den . . . / . . nua-
rius in t jaer . . .

Hier leijt begrave Dirck/Janssen Mastemaecker/van de Ouclewetring en/
hij is gestorven op den 20/Julius in 't jaer 1660. Noch/hier begraven Maritien/
Cornelis van der Meule/ende is gestorven op den/8 en Ootober int jaer 1678.

(Fragment) . . . . begraven Pieter/ n van Santen/. . . oude ende is ge/
. . . . den 18en Augustus/ . . . . 81 . Noch . . / . . . rnelis . . / . . . soon van de . . ./
. . . nde in sijn leven/ Reijnsaterwoude/ ven op den 18/ anno
1689.

Hier leijt begrave Claas/Janse van Sijl van Reijn/saterwoude. Sterf den/
26 Augustus 1710.

(Fragment) . . . . en Wouter / . . . . rman ende/ den2en Decem/. . . . 681
Noch lei j t / . . . . Martie Aerts/ ijsvrouw van / . . . rse timmerman/... torve
op d e n / . . . . 9 1 .

Hier leijt begrave Joost/Cornelisse van Egmont/van de Nieuwateringhs/
en is gestorven op de/l Junius anno 1687.

(Fragment) Hier leijt begrave/Augustijn Janszo. ./Calshoven in sijn . . .
(Fragment) Hier leijdt begraven/Cornelis Wouters/zoon.. . . en hij/is

getorven o p . . .
Noch leijdt hie Begra/ven Cornelis Dirkse de/soon van Dirck Corne/lisse

van de Nieuwe We
(Fragment van de zerk, die Blois nr. 3 gaf)
. . ; . begraven d 'Heer / . . . . s van Erksel uijt d e / . . . . rtiensveen ende / . . . .

orven op de 16en Sep/ t jaer 1678.
Hier leijt begrave Jonge Jan/Gerritsz va Reijnsaterwoude/Starf upten

XVIIIen februarij/anno 1603.
Behalve om de grafzerken is een bezoekje aan de keurig gerestaureerde

kerk van Rijnsaterwoude ook aan te bevelen om het interieur, de fraai ge-
sneden kansel en de volledige naamlijst der predikanten vanaf 1573.

Pi KROEGER.

Aan dit nummer werkten mee:

P. Kroeger, Ch. Leickertstraat 18III, Amsterdim.
S. Laansma, van Reedenweg 3, Renswoude.
Dr. H. Wagenvoort, van Kijfhoeklaan 45, 's-Gravenhage.

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

208. BOLTEN.
Bij het nog zeer prille onderzoek naar mijn voorgeslacht strand ik in de opgaande

rechte lijn in Duitsland, waar mijn overgrootvader, Johannes Hermannus Bolten, op
10 of 11 april 1810 te Lahn geboren zou zijn als zoon van Joan Bernard Bolten en zijn
echtgenote Anna Maria Feldhues.

Aan ieder, die mij zou kunnen helpen met meerdere genealogische gegevens of
archivalia betreffende deze Duitse familie Bolten, verzoek ik vriendelijk zich met mij
in verbinding te stellen.

Drs. P. J. BOLTEN, Keenenburgweg 15, Schipluiden.

209. a. COMPANJE.
Steven Companje (burger van Tiel 1706), tr. Pietemella Fransdr. Snooy (ook Snoye,

Sneuy), waaruit 1. Frans Companje, ged. 8.9.1707. Gevraagd: datum en plaats huwelijk
en ouders. Nageslacht bekend.

b. COMPANJE.
Carel Companje Jansz., tr. Echteld 12.5.1754 (o.tr. Tiel 25.4.1754) Maria van Baak.

Wordt in 1753 in het lidm. reg. N.H. Kerk te Tiel ingeschreven met attestatie van
Doornik; te Indoornik niet gevonden. Wie waren zijn ouders? Nageslacht bekend.

c. COMPANJE.
Johannes Companje, tr. Tiel 21-.10.1751 Margrieta Bouman. Wie waren zijn ouders?

I. H. J. CAMPAGNE, Mariendaal 3, Rozendaal (G), post Velp.

210. Wie kent personalia en verdere voorouders van
a) Lubbertus Tortel, geboren te Genemuiden. Hij huwt te Meppel 15.12.1697 met

Helena Egberts (Brouwer)1)- Zij laten te Meppel op 16.10.1698 hun dochter Jacomijne
dopen.

b) Claes Jansen en Jantjen Peters. Zij laten op 18.11.1666 te Rouveen hun dochter
Willemtjen dopen.

c) Marcelis Baerselman, commies op de Schuijlenburg (Hellendoorn) van 1703 tot
1734. Hij huwt Sophia Elisabeth van Oelen (of Eulen) te Hellendoorn op 10.9.1699.
Zij vertrekt naar Hardenberg op 3.10.1721.

d) Arendt Frerix van Oelen (vader van onder c) genoemde Sophia). Hij huwt Aleyda
van Corbagh te Hellendoorn op 14.4.1674.2)

e) Willem Soheltens, predikant te Oosterhesselen van 10.3.1793 tot 1.1.1844, over-
leden te Coevorden 16.9.1846, geboren te Groningen ± 1772.

f) Grietien Pieter, geboren te Vierhuizen (Gr.). Zij huwt te Sleen op 26.4.1772 met
Lucas Camping.

g) Sebastiaan Pasman (volgens huwelijksakte en lidmatenregister geboren te Raalte)
huwt Antonetta Christina Scherf (Scharfs) op 8.2.1711 te Hellendoorn. Zij is te Hellen-
doorn gedoopt op 31.4.1669 als dochter van George Scherf (Schultus te H'doorn) en
Margarite V(a)ervoort. Zij komt wellicht uit Wijhe 3).

h) Michiel Marsman (of Keizer) en Fennigje Spantman laten te Heino op 24.12.1769
hun dochter Susanna dopen.

Mr. Dr. E. TEN TOOREN, Prof. van Reeslaan lb, Blaricum.
') Haar ouders Egbert Claessen j.m. van Meppel en Willmijna Smeengh j.d. van Am-

sterdam ondert. in Steenwijk 26-9-1669. De Smeenge's woonden in Steenwijk. De
rek. v. d. ontvanger der Coll. Successien in Drenthe Ao 1691/92 fol. 14 v op
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24.3.1692 geeft reden om te vermoeden dat hij familie was van wijlen de borgemeester
Brouwer van Steenwijk.

2) Zie N.L. 1955 k. 72.
3) Zie Ned. Leeuw 1947 k. 69.

2 1 1 . Godtfriedt Wendt geb. omstreeks 1730 in Oschen (Westpruisen), overl. 9-2-1764
in Batavia, chirurg en arts in dienst van de O.I.C. te Batavia. Hij zou met een inlandse
prinses gehuwd zijn geweest. Gevraagd worden nadere bijzonderheden, misschien is de
lijkrede bekend en de namen van zijn grootouders.

Adelgunde Bardeusseln (Bardesius, Bardenfleth) gehuwd met (Simon) Lorenz Van
Neck (von der Recke), in 1522 „Her r auf Uentrop" . Gevraagd worden de voorouders
Bardesius-Bardeusseln.

F R A U F R I E D L H A E R T E L , Silvanusweg 12, 8393 Freyung (Duitsland).

212. In de St. Jan te 's-Hertogenbosch werd ged. 1 april 1678: Rogerius van Brecht,
zn van: „nobilis dominus Henricus van Brecht et domina Joanna van Eist". Getuigen:
Rogerius baron van Leefdael en Joannes baron de Quat en domicella Willemina van Eist.
Op een schuttersschild van het St. Sebastiaangilde te Hilvarenbeek staat hij vermeld:
„Rogier van Brecht de Dommelsbergh, vaandrig in het Regiment Surlotte onder de
Koning van Frankrijk, is Koning van de Edele Handboog te Hilvarenbeek anno 1700".
Gevraagd wordt:
1. met wie is Rogier van Brecht gehuwd? Z o ja, waar en wanneer?
2. waarop duidt de toevoeging „de Dommelsbergh"?
3. heeft hij nakomelingen in de mannelijke lijn? en zo ja wie zijn dat en tot wanneer

is zijn mannelijk nageslacht na te gaan?
4. wie zijn de ouders en voorouders (zo mogelijk de kwartiervoorouders) van zijn

moeder: Joanna van Eist (ook: van der Eist). Mij is slechts bekend: Joanna van
Eist Jansdr. Bij huw. van zijn vader te Helvoirt (NH) 3 januari 1677 wordt zij
genoemd: „Johanna van Eist j .d . met attestatie van den Bosch".

5. welke relatie (familierelatie?) bestaat er tussen de dopeling en zijn ouders tot de
doopgetuigen?

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

213. Wie kan mij helpen aan de ouders enz. van Albert Buijink, soldaat te Sneek in
garnizoen bij zijn huwelijksproklamatie aldaar met Marijke Willems (Bloemsma) op
29 nov. 1795, die als militair in dienst van den lande op 8 januari 1803, destijds te
Hellevoet, is overleden. Zijn zoon Willem, gedoopt 12 dec. 1801 in de Hooglandse Kerk
te Leiden, is voorvader van het Sneker geslacht Boeijenga.

A. D E VRIES, Engelsestraat 17, Leeuwarden.

214. O p 8 juni 1725 trouwde te Sauwerd Samuel Derka (Hofman) uit Wijrum met
Trijnje Heres uit Winsum. Hij her t rouwde op 28 maar t 1727 te Sauwerd met Eenje
Waalkes uit Garnwerd . U i t dit laatste huwelijk werden geboren Auke , Martjen, Derkyn,
Geertruid, Derk en Waalke.

Gevraagd: nadere gegevens over de ouders van Samuel.

Op 11 juni 1762 werd opgenomen in het Bataillon van het Regiment Lewe van
Aduard: Albartus Aaldriks. Zijn leeftijd was 18 jaar. Als geboorteplaats werd Groningen
opgegeven en als religie: Reformeert. In het doopboek van de Hervormde Kerk te
opgegeven en als religie: Reformeert . In het doopboek van de Hervormde Kerk te
Fennisje Oliva.

Vraag: waar en wanneer werd hij geboren?

O p 18 maar t 1731 werd te Eelde gedoopt Cnellis, zoon van H a r m e n Rotgers van
Veldhuizen en Elsje Cornelis van Eelde.
Vraag: a) waar en wanneer huwden deze ouders?

b) waar en wanneer werd H a r m e n Rotgers geboren?
Ds R. H O F M A N , Mecklenburglaan 16, Bussum.

215. Jannetje Isaacsd. Slings geb. onder de Klundert huwde Piershil 26-10-1732 Pieter
Willemsz. Boekhoudt Zij Heten te Piershil 9 kinderen dopen, bij 2 waarbij een zekere
Annetje Tieleman getuige was. Wie waren de ouders van Jantje Slings. In de doop- en
trouwboeken van Klundert niet te vinden.
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Gerrit van Bemmel, woonde in 1698 in Veenendaal (U) en was gehuwd met Sophia
Groeneveld. Wie waren hun ouders?

Dirk Gerritsz. van Oorschot geb. Dussen N.B. huwde Abbenbroek 1-5-1757 Ariaentje
Jacobsd. Touw. Wie waren zijn ouders?

Johan van Eybergen geb. Doesburg 1.2.1674 was gehuwd met Barbara Segelaer.
Zij woonden te Doesburg. Waar was zij geboren en wie waren haar ouders?

Arnoldus van Eybergen, corrector van de Latijnsche School te Doesburg, overl. maart
1685 was gehuwd met Judith Beulinck. Waar werd zij geboren en wie waren haar
ouders?

J. VAN EIJSDEN, 646 Hill Avenue, Muskegon. Mich. 49442.

216. DE WAAL MALEFIJT.
De stamvader van het geslacht De Waal Malefijt in Bloemendaal, Overveen en

Haarlem is: Cornelis Malefijt, ged. Bloemendaal 18.3.1703, begr. Bloemendaal 3.12.1756,
garenbleker, schout en schepen van de Banne van Tetterode; tr. Haarlem 30.4.1724
Margaretha de Waal, ged. Haarlem 8.11.1702, begr. Bloemendaal 24.8.1763, dr. v.
Adriaan en Cornelia van O(t)s. Zoon: Adriaan de Waal Malefijt, ged. Overveen 25.5.
1739, t Haarlem 29.11.1806, makelaar te Haarlem; tr. I. . . .Cornelia van Uzen, geb.?
t ?; tr. II. Haarlem 7.1.1781 Geertruyd van Aardenburg, ged. Haarlem 14.12.1755,
t Haarlem 25.9.1831, dr. v. Willem en Janneke Wildschut.

Vraag: Is er omtrent de voorouders Malefijt, de Waal en van Uzen nog meer bekend
dan hetgeen in Gens Nostra, jg. 21, no. 5/6, mei/juni 1966 in de kwartierstaat van
Prof. Dr. Nicolaas Beets werd gepubliceerd?

Ik zoek verder gegevens van nakomelingen van Adriaan de Waal Malefijt (1739-1806)
uit zijn beide huwelijken alsmede portretten van de onderhavige familie. Ik heb uitslui-
tend een portretje (miniatuur) van Margaretha Catharina de Waal Malefijt, (1770-1819),
echtgenote van Jan van den Bergh, schout en secretaris van Bennebroek (zij was een
tante van Nicolaas Beets).

P. R. Th. ZANDER TER MAAT, Smaragdhorst 92, Den Haag.

217. Alben (Lolles) Nauta, op 25 of 29-9-1770 te Britswerd-Wieuwerd (Fr.) getrouwd
met Hijlkjen (Eelkes) Stallinga „ten huize van des bruidegoms moeder", is, evenals zijn
vrouw afkomstig van Workum. Hij moet vóór 1806 overl. Hij was publ. gereformeerd,
zijn vrouw menniste. Van zijn kinderen zijn 4 bekend: Eelke, Lolle, Romke en Foekeltje.
Doopdatum niet gevonden. Graag inl. omtrent de ouders, c.q. de vader van A. L; Nauta.
Ook wordt gezocht het familieverband tussen genoemde A. L. Nauta en Albert (Douwes)
Nauta, geb. 15-1-1801 te Workum, later met schildersbedrijf te Ternaard, waar hij op
26-6-1830 tr. m. Froukje Tjittes de Vries, geb. ca. 1809 te Joure (Fr.) Albert D. Nauta
was zoon van de vóór 1830 overl. Douwe Alberts Nauta van Workum.

Ruurd Ruurds (nazaten kregen in 1811 de fam.naam Koopmans) is blijkens kerkeboek
Britswerd-Wieuwerd op 7-7-1754 getr. m. Froukjen Jentjes (geen fam.naam), ook afkom-
tig van Britswerd. In R.A. Te Leeuwarden geen doopdatum van Ruurd Ruurds gevon-
den. Hij is niet gedoopt in Br.-W., noch in IJsbrechtum. Tussen 1757 en 1771 zijn uit
dit huwelijk 9 kinderen geboren. Graag inl. omtrent ouders, c.q. vader van Ruurd
Ruurds.

Pieter Fransen Rikkers, geb. ca. 1773 te Franeker, overl. 17-3-1834 te Harlingen,
lang gewoond hebbende te Harlingen, was getrouwd met Rigtje Minnes, doopsgezind,
geb. 26-9-1776 te?, overl. na 1838. Bekend zijn uit dit huwelijk 6 kinderen: Frans, Antje,
Jan, Eerde, Minne en Anna. Waar zou huwelijk (vóór 15-3-1803) hebben plaats gevon-
den? Niet te Harlingen, niet te Franeker. Wie weet bijzonderheden omtrent ouders
P. F. Rikkers?

Tjerk Baukes Gaastra, geb. ?, overl. 23-12-1813 te Workum, was getr. m. Befke
Tjalkes (geen fam.naam), geb. ca. 1753, overl. 22-12-1809 te Workum. Uit de 2 huwe-
lijken van Befke Tjalkes zijn 6 kinderen bekend. De ouders van genoemde Tj. B. Gaastra
zijn overl. te Gaast (Fr.) vóór 1821. Gaarne bijz. omtrent de ouders, van wie de namen
zouden voorkomen in akte vredegeregt Bolsward 1821.

Theunis Bartelds (de Leeuw), geb. ca. 1761, overl. 1-11-1823 te Tjalleberd, op 9-12-
1787 in Aengwirden (Fr.) getr. m. Tietje Tysses (Zwart), geb. ca. 1765, waarschijnlijk
te Haulerwijk, overl. 3-2-1855 te Heerenveen, liet bij overlijden 5 kinderen na, van welke
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in 1855 nog 3 in leven waren. Van Th. B. de Leeuw is geen doopdatum of geboorte te
vinden in Tjalleberd, Luinjeberd, Gersloot, Terband of Haule(rwijk). Graag bijz. om-
trent ouders Th. B. de Leeuw.

Molle (Eises) Eisma of Molle Eises, geb. ca. 1770 te?, overl. 12-1-1821 te Nijland
(Fr.), op 20-9-1795 getr. m. Baukjen Jacobs of Baukjen Jacobs Jacobsma. N. H. Eisma,
en later ook zijn vrouw, was kastelein. Doopdatum niet gevonden in Nijland, niet te
Dragten, niet te Leeuwarden. Tussen 1797 en 1812 zijn uit dit huwelijk 9 kinderen
bekend. Op 21-8-1805 liet deze Eisma te Nijland verharddraven curieuze hoofdstellen
en verkaatsen een zilveren bal (Vrije Fries XXIII, bl. 30). Wie helpt mij aan een Eisma-
familieboek? Wie kent bijz. omtrent ouders Molle Eises Eisma?

W. KOOPMANS, Linschotensingel 8, Utrecht.

218. Jan de Pater overleden 5 juni 1811 te Vuren. Woonde van 1805-1809 te Aalst
Bommelerwaard). Was gehuwd met Gerardina Zonnevelt gevraagd huwelijks- en ge-
boortedatum van Jan de Pater en namen van zijn ouders.

Sijtse Ottes Baarda gehuwd met Wytske Levies van der Woude. Gevraagd: huwelijks-
datum ± 1875 te Leeuwarden? en geboortedatum van beiden ev. ook van ouders.

Hendrik Aukes (de Boer) gehuwd met Elisabeth Everts ± 1775? te Uitwellingerga?
Gevraagd: geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum van beiden en eventuele voor-
ouders.

Durks Tjallings Zuiderveld gehuwd met Sitske Gerrits van Dijk te Hommerts ± 1810?
Gevraagd: geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum van beiden.

Verder gegevens gevraagd over de fam. Beukers en Feelders (in Duitsland Feller),
beiden uit Duitsland afkomstig. Clemens Beukers ± 1750 geboren in Herborn, Munster-
land. Wilhelmus Feller geboren in Meer of Paderborn, eveneens 1750.

TJ. C. DE BOER, Edisonstraat 10 B, Schiedam.

219. DE GRAAFF (GRAEF).
a. Huybertus de Graaff, geb. ca. 1721, geh. met Ie 14-2-1745 te 's-Gravenhage

Jacoba Westerbaan, 2e te 's-Gravenhage 4.11.1786 Jacoba Kruisweg. Overl. te 's-Graven-
hage 4.7.1788 (67 j . oud). Bij Ie huwelijk staat aantekening „Jongeman van de Meijerije
van 's Bosch".

b. Josephus de Graaff, huwde 22.7.1742 te 's-Gravenhage met Joanna Maria Elisabeth
van Gemert, ged. 27.12.1722 in St. Jan te 's Bosch, bij huwelijk staat aantekening
„Jongeman van Hees en Leen in de Meijerije van 's Bosch".

c. Alida de Graaff, ged. 8.2.1744 te 's-Gravenhage, d. van Josephus (zie b.). Getuige
o.a. Huybertus (zie a.).

d. Hendrina de Graav, geb. 25.12.1750 te 's-Gravenhage, d. van Josephus (zie b.).

VAN EGMONDT-VAN TEXELL.
Huybert van Egmondt en Alida van Texell waren getuigen bij doop van Alida de

Graaff op 2.8.1751 te 's-Gravenhage, d. van Huyberdt de Graaf en Jacoba Westerlaan
(Westerbaan) (zie a. hierboven).

Kan iemand mij helpen aan nadere gegevens betreffende Huybertus en Josephus de
Graaff (die zeer waarschijnlijk broers waren) en/of over de overige genoemden?

J. A. A. VAN DE GRAAF, Zomeroord 34, Beekbergen.

220. VAN MERODE.
Op 14-2-1673 trouwde te Woud Henricus Meroden, zoon van Wilhelmus, met Barbara

Pauli. In Wouw heb ik noch de geboorte noch het overlijden van Henricus kunnen
vinden. Van zijn vader Wilhelmus is er niets te vinden. De naam van Merode wordt
nogal eens verhaspeld. De zoon van Henricus, geb. 2-11-1673, wordt „van Marode"
genoemd. Wie kan mij gegevens over deze familie verstrekken?

P. H. M. VAN MERODE, Jan van Heelusstraat 50, Eindhoven.
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