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VAN LACUM
Dit geslacht woonde te Duisburg (Rhnl.), vanwaar het zich verspreid heeft

over Nederland en het ontleent vermoedelijk zijn naam aan de Hof te
Laekum, die genoemd wordt in acten uit de 15e eeuw in het gemeente-archief
van Duisburg. Deze hof lag in het kerspel en rechtsgebied Goeterswijk (An-
nalen der Histor, Vereins für den Niederrhein, 59es Heft, Köln 1894).

I. Niclas von Lachem tr. Elisabeth Natland. Hieruit:

II. Johannes ged. Duisburg (Evang.) 29 juli 1686, molenaar te Duisburg,
wordt als zodanig vermeld in de „Einwohnerliste von Duisburg in
1714", gepubliceerd door Dr. W. Ring in de „Mitteilungen der West-
deutschen Gesellschaft für Familienkunde" Jrg. XI, afl. 2, hij heeft
dan een vrouw, twee kinderen, drie knechten en twee dienstmaagden.
Hij tr. Duisburg 25 mei 1710 met Catharina Elisabeth Brinckmann,
ref. gedoopt te Duisburg 20 maart 1689, overl. als weduwe 14 febr.
1769, dr. van Georg Brinckmann en Catharina Judith Vogels. Getui-
gen bij haar doop waren: Heivert Bringmann (sic) uit Elberfeld, Ca-
tharina Grüters, wed.'Vogels en Elisabeth Knevels uit Elberfeld.
Uit het huwelijk van Lacum-Brinckmann:
1. Johannes Dietrich ged. Duisburg (evang.) 15 febr. 1711, doopgetui-

gen: Johann Dietrich Vogel, Georgius Brinckmann en Elisabeth Nat-
land wed.e van Lacum. Volgt lila.

2. Fridericus ged. Duisburg 7 aug. 1712. Doopgetuigen: Fridericus van
Lacum, Bernard Nervort en Maria Elisabeth Vogels, genaamd Laup-
mans. Volgs Illb.

3. Henricus Georgius ged. Duisburg 26 sept. 1714, geen getuigen ge-
noemd.

4. Michael Adolff, ged. Duisburg 25 nov. 1715. Doopget. Michael
Bauer uit Bremen, Adolph Steinhausen uit Düsseldorf en Anna Ca-
tharina Haffmann.
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5. Wilhelmus Georg ged. Duisburg 5 dec. 1717. Doopget.: Johann Peter
Laupman, Wilhelmus Fabricius en Gerdraut Fabricius wed.e van
Georg Bringmann.

6. Catharina Gertrud. Doopgetuigen niet genoemd. Zij tr. met
Lehnsfeld.

lila. Johannes Dietrich (later Johannes Theodorus) van Lacum, ged. Duis-
burg 15 febr. 1711, studeerde theologie aan de niet meer bestaande
Universiteit te Duisburg, tot predikant beroepen te Spankeren (Gld.),
overl. ald. 14 okt. 1782.
Hij tr. 1° Spankeren (ond. of tr. 1 maart 1746) met Margaretha Johan-
naTheunissen, ged. Lathum (Gld.). 12 april 1722, overl. vóór 1754 in
welk jaar het begraafboek van Spankeren pas begint, dr. van Jan
Theunissen en Aaltje Willemsen; tr. 2° Spankeren (ond. of tr. 25 jan
1754) met Gerharda Martes (Martens) J. D. van Zutphen.

Ex 1. 1. Fridericus Adolphus ged. Spankeren 30 okt. 1746, overl. Rio Esse-
quebo (Zuid-Amerika) 18 dec. 1785, studeerde theologie aan de niet
meer bestaande Academie te Harderwijk, predikant te Essequebo,
deed daar op 11 dec. 1785 zijn intrede, doch overleed reeds 18 dec.
d.a.v.
Volgens „Boekzaal der Geleerde Waerelt", mei 1786 had men van
hem wegens zijn minzaam karakter en voorbeeldige levenswandel
veel verwacht en werd zijn dood zeer betreurd.

2. Wilhelmus Diedericus geb. 29 april, ged. Spankeren 8 mei 1748.
Volgt IVa.

3. Georchius Michaël geb. en ged. Spankeren 3 nov. 1749.
4. Elisabeth ged. Spankeren 8 aug. 1751, zij tr. drie maal, verm. 1°

met Christiaan Rademaker, 2° met Jan van der Veen Gz., 3° met
Jan Christoffel Kleinzorg. In februari 1806 woonde zij als weduwe
te Amsterdam.

Ex. 2. Behalve 4 jong overleden kinderen:

5. Johannes ged. Spankeren 20 april 1755, overl. Amsterdam 14 april
1842 tr. met Anna Maria van Dalfsén, die voor hem overleed.
Hij liet veel vast goed na en ƒ 110.400 aan effecten, erfgenamen wa-
ren zijn broers en zusters en kinderen daarvan.

6. Johanna Theodora ged. Spankeren 30 maart 1760.
7. Theodorus ged. Spankeren 20 juni 1762. Volgt IVb.
8. Gerharda geb. 29 dec. 1763, ged. Spankeren 1 Jan. 1764, overl. te

de Steeg 23 sept. 1841, tr. 1° Rheden 25 jan.1795 met Christiaan van
der Horst, lidmaat van de Herv. kerk te Rheden op Kerstmis 1767,
overl. Ellecom 9 juni 1797 geërfde in Veluwezoom; tr. 2° Ellecom
31 dec. 1798 met Jurriën Geerlings, ged. Ellecom 23 april. 1775,
overl. de Steeg 22 mei 1826, landbouwer te Middachtersteeg, zoon
van Hendrik Vleming Geerlings en Geertruida Avelingh.

9. Nicolaüs ged. Spankeren 26 jan. 1766. Volgt IVc.
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10. Frederica ged. Spankeren 10 april 1768 tr. met Dirk Barmentlo
In juli 1842 woonde zij als weduwe te Middachtersteeg.

11. Elsken ged. Spankeren 5 okt. 1769.

lVa. Wilhelmus Diedericus van Lacum geb. 29 april, ged. Spankeren 8 mei
1748, behoorde tot de lijfgarde van Prins Willem V, tr. den Haag
(Kloosterkerk) 28 mei 1786 met Elsje van Tol, ged. den Haag 26 april
1765, overl. ald. 1 dec. 1839, dr. van Hendrik van Tol en Christina
Klari (Claris). Hieruit
Wilhelmus Fredericus geb. den Haag ± 1789. Volgt Va.
Wilhelmina Hendrika ged. den Haag (Kloosterkerk) 8 dec. 1793, overl.
Naarden 2 aug. 1864, tr. Arnhem 17 mei 1820 met Wouter Frederik
van den Brink, geb. Bennekom 13 nov. 1784, overl. Naarden 26 jan.
1851, militair, later poortwachter aan de Utrechtse poort te Naarden,
zn. van Frederik Peterszn. van den Brink en Hendrina Everts.

Va. Wilhelmus Fredericus van Lacum, geb. den Haag ± 1789 ,
overl. te 't Zandt (Gr.) 21 febr. 1853, landbouwer, beheerder van een
boerderij te Koorndijk (Gr.) gem. 't Zandt, behorende tot de pastorie-
goederen van Spijk (Gr.) waar zijn oom Nicolaüs predikant was, tr.
Spijk gem. Bicrum (Gr.) 4 april 1828 met een boerendochter Hendrikje
Jansdr. Bakker uit Spijk. Hieruit:

1. Elsien geb. 't Zandt 28 april 1830, overl. ald. 2 mei 1830.
2. Wilhelmus Diderikus geb. 't Zandt 19 sept. 1831, overl. 21 juli 1888,

landbouwer, ongehuwd.
3. Jan geb. 't Zandt 25 maart 1833, overl. Middelstum (Gr.) 19 okt.

1918, caféhouder, tr. met Jantje Wolthuis, weduwe van zijn broer
Nicolaas. Geen kinderen.

4. Elsien geb. 't Zandt 21 nov. 1834.
5. Jacomina geb. 't Zandt 1 april 1836.
6. Gerharda Hermanna Margaretha geb. 't Zandt 4 aug. 1837.
7. Martje geb. 't Zandt 27 aug. 1839, tr. ± 1884 met Siert Garbrand

Wiersema, wednr. van Cornelia Heeres.
8. Nicolaas geb. 't Zandt 20 dec. 1840. Volgt VI.

VI. Nicolaas van Lacum geb. 't Zandt (Gr.) 20 dec. 1840, overl. Middel-
stum (Gr.) 25 mei 1885, woonde na zijn huwelijk eerst te Wirdum (Gr.),
hotelhouder te Middelstum (hotel van Lacum, later alleen café), tr. 1°
met Anna Petronella Hofstee, overl. Middelstum maart 1873, dr. van
Jan Klaassen Hofstee en Frouwina Idema; tr. 2° met Jantje Wolthuis,
dr. van Menno Wolthuis en Hendertje Alsema. Zij tr. 2° met haar
zwager Jan van Lacum.

Ex. 1. 1. vermoedelijk een zoon Willem, geb. te Wirdum.
2. Frouwina geb. Wirdum 2 jan. 1872, ongehuwd.
3. Hendertje geb. Middelstum 16 maart 1873, overl. 23 nov. 1944, tr.

met Menno Wolthuis, organist en muziekleeraar te Appingedam en
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Warffum, zn. van Willem Wolthuis en Dedje Hofstee (zuster van
Anna Petronella Hofstee).

Ex. 2.4. Willem geb. Middelstum 21 maart 1875, overl. ald. 20 juli 1944,
caféhouder (voormalig hotel van Lacum) tr. met Anje Aikema dr.
van een Aikema en een Wolthuis (nicht van Willem Wolthuis).

5. Menno geb. Middelstum 10 juli 1875, bakker te Roden (Dr.) tr. 1°
met Geertje van der Molen (kinderloos), tr. 2° 2 dec. 1933 met
Froukje de Vries geb. Grootegast (Gr.) 11 juni 1908, waaruit een nog
bloeiende tak te Nieuw-Roden (Dr.) de enige van het geslacht van
Lacum in Nederland, voor zover ik weet.

IVb. Theodorus van Lacum, ged. Spankeren (Gld.) 20 juni 1762, overl.
Amersfoort 27 jan. 1843, was toen gepensioneerd kapitein, ond. Amers-
foort 10 aug. 1796 als Capitein in het 2e Bataillon van de 6e halve
Brigade met Johanna Emerentia Voskuyl, geb. Amersfoort dec. 1773,
overl. ald. 24 juni 1848, dr. van Anthony Voskuyl en Johanna Ebben-
horst. Hieruit:

1. Johanna Gerharda geb. Amersfoort 3 april 1800, overl. ald. 5 dec.
1801.

2. Johannes Theodorus geb. Amersfoort 11 aug. 1803, overl. ald.
25 nov. 1848, in 1832, Luit. ter zee 2e klasse, op 30 nov. 1832 be-
rende tot de Etat-major van Z.M. „Proserpina" op de Schelde, ten
tijde van het beleg van Antwerpen (zie tijdschrift „Historia" jrg. 4,
nr. 12).
Hij werd in 1848 gepensioneerd als Luit. ter zee en was ongehuwd.

3. Anthony Erasmus Hendrik Jan, geb. Amersfoort 1 mei 1806, overl.
Delft 8 febr. 1879, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden,
was blijkbaar R.K. Hij was ongehuwd.

IVc. Ds. Nicolaüs van Lacum, ged. Spankeren (Gld.) 26 jan. 1766, overl. in
1855, ingeschreven als student aan de Universiteit te Groningen 15 sept.
1787; 23 sept. 1792 als kandidaat bevestigd; predikant te Burum (Fr.)
1792—1794, te Spijk (Gr.) 1794, emeritus 1846, tr. met Enna de Cock,
geb. Garrelsweer (Gr.) 7 nov. 1769 volgens andere lezing 19 okt. 1769,
overl. te Spijk (Gr.) 1806, dr. van Ds. Regnerus Tjaarda de Cock en
Hermanna Margaretha de Cock en weduwe van Dr. Renso Alting Mees.
Hieruit:
1. Joannes Theodorus, geb. 4, ged. Spijk (Gr.) 28 okt. 1797. Volgt Vc.
2. Gerhardus Regnerus geb. 12 ged. Spijk (Gr.) 23 okt. 1798, overl.

31 dec. 1798.
3. Gerharda Harmanna Margaretha, geb. 7 ged. Spijk (Gr.) 22 juni

1800, overl. Leerdam 26 maart 1878, tr. met Dirk Jans Mulder.
4. Fredericus Adolphus, geb. 25 april, ged. Spijk (Gr.) 6 mei 1803,

woonde in 1838 en nog in 1850 te 't Zandt (Gr.), zonder beroep.
5. Mettina Elize geb. 24 mei, ged. Spijk (Gr.) 2 juni 1805, overl. of

begr. Spijk (Gr.) 6 sept. 1806.
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Vc. Joannes Theodorus van Lacum, ged. Spijk (Gr.) 28 okt. 1797, inge-
schreven als student aan de Universiteit te Groningen 10 nov. 1815,
werd in Groningen kandidaat tot de H. Dienst, beroepen tot predikant
te Spijk (Z.H.) 12 okt. 1822, tr. ald. 27 sept. 1827 met Cornelia de
Wit, geb. ald. 25 mei 1806, dr. van Cornelis en Willemijntje van Heux-
tum. Zij tr. 2° als weduwe van J. Th. van Lacum in 1840 met Baltus
Stenis en overleed te Heukelum (Z.H.) 9 aug. 1875. J. Th. van Lacum
werd in 1835 uit zijn ambt ontzet, vertrok naar voormalig Ned. Oost-
Indië en overleed aldaar op het Fort van de Capelle in 1838. Uit het
huwelijk van Lacum-de Wit, behalve een doodgeboren kind en twee
jong overleden zoontjes:

1. Enna geb. Spijk (Z.H.) 21 febr. 1828, tr. Heukelum (Z.H.) 30 mei
1856 met Andries Frederik Schippers.

2. Cornelia Wilmina geb. Spijk (Z.H.) 25 april 1829, tr. Heukelum
(Z.H.) 28 febr. 1862 met Teunis den Hartog.

111b. Fridericus van Lacum tr. met Anna Elisabeth Craemer.
Hieruit gedoopt te Duisburg (Rhnl.):
Friedrich Ludwig 4 mei 1739. Doopget. 111. General Major Graf und
Burggraf zu Dohna und die gnadige Frau Grafin zu Donna.
Anna Elisabeth 7 sept. 1740. Doopget. niet genoemd. Zij tr. vermoe-
delijk met Willebrandt Henrich Schröer.
Johannes Adolphus 11 juni 1742.
Doopget.: Theodorus van Lacum, Prediger zu Spankeren, Michiel
Adolph van Lacum, Apothequer zu Siegen, Catharina Gertruidta
Lehusfeldt, geb. van Lacum.

In de Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde
Band XIII, Heft 1, Jahrgang 1941 staat een artikel: „Duisburger Jugend ge-
fallen unter den Fahnen Napoleons 1809—1813 von Dr. Walter Ring, Stadt-
archivar.

Hierbij:

Jakob von Lakum (Eltern Georg von Lakum und Christiana Frentzen) Sol-
dat irn Lanciers Regt. 7 Komp. Letzte Nachricht aus Danzig am 30-7-1812.

Over verdere voortzetting van het geslacht van Lacum in Duitsland is mij
niets bekend.

C. J. SIERTSEMA-HEUVELINK.
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VISSER
(een geslacht van binnenschippers)

„Terwijl ik zoo dacht was de klomp
Na gehengel om bruggeld geborgen,
de brugketting losgehaakt
en Plotseling weer voelde ik mijn zorgen . . . "
(uit „Sintjanslot" door W. L. Penning.)

In mijn artikel over een ander geslacht Visser, onder de titel „Vergeten
helden der zee" opgenomen in Gens Nostra augustus 1962 voerde ik onder
de nummers 48, 49 en 51 drie leden van dat geslacht op die allen gehuwd
waren met een Visser uit een ander geslacht.

Het is dan ook dit geslacht dat ik thans wil bespreken. Beide geslachten
vonden hun vermoedelijke oorsprong te Zoutkamp in de provincie Groningen
echter met dit verschil dat van het reeds besproken geslacht nog meerdere na-
komelingen te Zoutkamp woonachtig zijn terwijl van het thans te bespreken
geslacht slechts één nakomeling aldaar woonachtig is no. 68). Met haar is
dit geslacht na een omzwerving door het noorden van de provincie Groningen
weer op het punt van uitgang teruggekeerd.

In de eerste generaties oefenden de mannen het beroep van zeevisser
uit maar omstreeks 1800 vestigden twee broers zich te Pieterburen in de
gemeente Eenrum als turfschipper. Ook in latere generaties bleef men dit
beroep uitoefenen al dan niet afgewisseld door seizoenwerk zoals het ver-
voer van suikerbieten en vlas.

„Terwijl ik zo dacht " zong de dichter Prins en ook mijn gedachten
gaan uit naar hen die in de vorige eeuw en in de eerste kwart van deze eeuw
Nederland van turf voorzagen, waarbij ik dan voornamelijk denk aan de
lange, lange tocht van de veenkoloniën naar Noordelijk Groningen, een
tocht die veelal jagende (in de Veenkoloniën) maar ten noorden van de
stad Groningen zeilende, trekkende of bomende moest worden volbracht.
Veel werk moest voor weinig loon worden verzet. Rusttijden kende men niet
want het werk werd, indien dit enigszins mogelijk was met „eigen volk" ver-
richt. En als men dan na vele lange dagen op de plaats van bestemming was
aangekomen volgde nog de aflevering van het bestelde langs de huizen van
de ingezetenen en langs de in het veld verspreid liggende boerderijen. Met
een variatie op het gezegde van Kniertje kan men dan ook zeggen dat de
turf duur betaald werd ofschoon ze voor de kopers bar goedkoop was.

Ofschoon het gebruik van turf voor huisgebruik (baggerturf) en voor de
bakkerij (lange turf of hoogveen-turf) nog niet geheel tot het verleden
behoort is het verbruik toch nog maar een fractie van voorheen en mag
worden aangenomen dat het aardgas het einde voor de turf als huisbrand-
stof zal inluiden.

Dit geslacht Visser vangt aan met Broer Heeres die omstreeks 1675 ge-
boren zal zijn, waar, is niet kunnen blijken vooralsnog.

Het is echter mogelijk dat hij uit Niekerk en Vliedorp (Ulrum) afkomstig is
geweest. Te zelfder tijd kwamen in die omgeving voor:
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1. „Claaske Heeres gehuwd met Lucas Ulferts;

2. Klaas Heeres geb. te Niekerk en Vliedorp, ovl. te Zoutkamp 31-3-1702,
gehuwd Vierhuizen (U) 27-10-1700 met F en je Willems, van Vierhuizen;

3. Luitien Heeres gehuwd met Mart je N.N., chercher te Ulrum;
4. Pouwel Heeres, die blijkens R.A. XLIII a 3 d.d. 23-2-1704 te Ulrum werd

beëdigd als sibbevoogd over de kinderen van Jan Jansen en Martje
Geert s:

5. Ulphert Heeres gehuwd met Corneliske Berents die blijkens R.A. XLIII a
d.d. 2-2-1717 aan het Gericht te Ulrum verzocht om beslag te mogen
laten leggen op geld van Peter Tammes dat zekere Abraham Pilon onder
zich had.
R.A. Groningen XLIII a d.d. 19-8-1722. Harm Coops aangezworen als
voormond in de plaats van Mr. Roelef Sickens over de kinderen van
Ulphert Heeres bij Corneliske Berents."

Of en in hoeverre hier van enig familieverband sprake is, is mij niet bekend.

Ie geslacht.

1. Broer Heeres, geb. omstreeks 1675, gehuwd met Aalt je Lubberts geb.
te Zoutkamp ged. te Vierhuizen 16-12-1678 als dochter van Lubbert Jans
en Frouwke Jurriens die als lidmaat te Vierhuizen werden ingeschreven
op 11-12-1681.

He geslacht.

2. Dieuwerke Broers, ged. Vierhuizen 26-9-1706.
3. Jan Broers, ged. Vierhuizen 26-2-1708, gehuwd te Vierhuizen 7-3-1732

met: Lijsbeth Freerks, ged. Vierhuizen 18-1-1705 als dochter van Frerick
Harmens en Martien Jannes. Beiden werden op 27-9-1740 als lidmaat te
Vierhuizen bevestigd en waren op 20-3-1755 nog in leven op welke da-
tum zij deelnamen aan het Heilig Avondmaal te Vierhuizen.

4. Heere Broers, ged. Vierhuizen 6-10-1709 gehuwd met Nieske Jans (niet
gevonden).

5. Frans Broers, ged. Vierhuizen 27-9-1711, jong overleden.
6. Frouwke Broers, ged. Vierhuizen 22-1-1713, overleden na januari 1775.

R.A. Groningen XLIII b 1 d.d. 13-1-1775. Wessel Jans, Broer Heeres,
Willem Egberts contra Frouwke Broers te Ulrum tot betaling van 305
Car. gl. en verschenen rente volgens verzegeling."

7. Frans Broers, ged. Vierhuizen 2-6-1715.
8. Grietje Broers, ged. Vierhuizen 24-4-1718, begraven aldaar 5-12-1808,

gehuwd met: Gerrit Jeltes, geboren te Vierhuizen doch doop aldaar niet
gevonden, lidmaat aldaar 13-7-1747, overleden vóór 29-11-1786.
R.A. Groningen XLIII a 1 d.d. 9-6-1761. Lue Rinnes Dijkhuis en
Helprich Klasens verzoeken een vonder in de Nootweg naar Midhalm
van de schouw te mogen afvoeren. Het verzoek is mede ondertekend
door Gerrijt Jeltes.
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R.A. Groningen XLIII f d.d. 17-5-1774. Gerrit Jeltes sibbevoogd over de
zoon van wijlen Martje Pieters en Jelte Gerrits.
R.A. Groningen XLIII c 4 d.d. 29-11-1786. Grietje Broers getuige bij
het huwelijkscontract tussen haar zoon Broer met Aaltje Freriks.

9. Lubge Broers, ged. Vierhuizen 9-5-1720, gehuwd met Harm Mennes,
ged. Vierhuizen 3-9-1777 als hoogbejaarde van omstreeks 40 jaren, dus
vermoedelijk van Doopsgezinde afkomst.
R.A. Groningen XLIII f d.d. 20-10-1765 Harm Mennes vreemde voogd
over de kinderen van wijlen Wentel Willems en Eeme Wijbrands.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 11-5-1774. Harm Mennes vreemde voogd
over het zoontje van wijlen Martje Pieters bij Jelte Gerrits.

Me geslacht.

Kinderen van 3.
10. Aaltje lans, gedoopt Vierhuizen 14-11-1728.
11. Harm lans, gedoopt Vierhuizen 1-10-1730.
12. Broer lans, gedoopt Vierhuizen 8-5-1732.
13. Broer Jans, gedoopt Vierhuizen 25-1-1733.

Van wien verder niets is kunnen blijken.
14. Harm Jans Visser, ged. Visrhuizen 11-7-1734, geboren te Zoutkamp en

aldaar overl. vóór 1.3-10-1775, gehuwd Ie Vierhuizen 16-5-1756 met
Martje Jacobs, ged. Vierhuizen 26-2-1736, ovl. te Zoutkamp vóór 11-1-
1768, dochter van Jacob Uwes en Anje Jacobs; gehuwd in 1768 (Huwe-
lijkscontract 22-1-1768) met Trijntje Aukes, die in 1776 (Huwelijks-
contract 11-10-1776) huwde met Klaas Jannes.
Harm Jans Visser viste blijkbaar goed want blijkens verschillende aan-
tekeningen in de Rechterlijke Archieven van het Groote en Kleine Reed-
schap waartoe Zoutkamp behoorde, leende hij op 17-12-1773 200 Car. gl.
aan Meerten Sikkes en Anje Melles voor het bouwen van een huis; op 13-
5-1774 aan de landbouwer Harm Pieters op „Robersum" 300 Car. gl.;
op 17-6-1775 aan Metske Gerrits en Anje Jacobs 400 Car. gl. en op
20-6-1775 aan Arent Uses en Aaltjen Jans 500 Car gl.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 11-1-1768. Op verzoek van Harm Jans
op de Soltkamp worden als voogden gesteld over zijn 2 pupillen bij wijlen
Martje Jacobs geprocr. Uwe Jacobs voormond, Arent Eijsses sibbe- en
de commijs Sijvert Tonnis vreemde voogd.
R.A. Groningen XLIII f d.d. 15-1-1768. Boedelbeschrijving van de goe-
deren van wijlen Martje Jacobs en Harm Jans. Huis met schuur te Zout-
kamp ƒ 1150,— 3 jukken land bij Zoutkamp ƒ 800,—, een snik met zeil
en treil ƒ 975,—. Aan contante penningen ƒ 279 en 12 stuivers. Na aftrek
van de schulden bleef er voor de twee kinderen ƒ 2895 twaalf stuivers en
zes duiten over.
R.A. Groningen XLIII c 2 d.d. 4-1-1770. Harm Jans op de Soltkamp
verkoopt zijn bunsnikke met zeil en treil, ankers en touwen, netten en
oesterbeugels aan Willem Juurts en Albert Juurts, die beide verlof des
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ouderdoms hebben bekomen en geass. zijn met hun vader Juurt Willems
voor 877 Car. gl.
R.A. Groningen XLIII b 1 d.d. 13-10-1775. Uwe Jacobs, Arent Eisses
en de commijs Sijvert Tonnis voormond en voogden over de 2 pupillen
van wijlen Mart je Jacobs en Harm Jans, verzoeken, aangezien Harm Jans
thans ook is overleden, te mogen overgaan tot verkoping van de boedel
en een scheepke waarmede Harm Jans gewoon was met visch en groen-
ten op Groningen te varen en een wrakschip door Harm Jans gekocht
voor de sloop en de zaak verder te mogen regelen met de stiefmoeder
Trijntje Aukes.
R.A. Groningen XLIII f d.d. 2-1-1776. Boedelbeschrijving van de goe-
deren van Trijntje Aukes op de Zoutkamp en wijlen Harm Jans. Een huis
te Zoutkamp zijnde een herberg en cremerie voor ƒ 1200,—. Aan con-
tante penningen 905 gulden 12 stuivers en 7 duiten. Vier koeien en 4
schapen geschat op 244 Car. gl. Na aftrek van de schulden bleef er
ƒ 2201-19-5 over.

15. Aaltje Jans, ged. Vierhuizen 9-11-1737, geboren te Zoutkamp en aldaar
overleden vóór 19-11-1783, gehuwd Vierhuizen 19-1-1756 met: Arend
Eises Visser, geboorteplaats onbekend, overl. te Zoutkamp omstreeks
1800. Na haar overlijden trouwde Arend Eises Visser He 30-11-1783 met
Eitje Arends Bosveld en na diens overlijden op 29-5-1796 met Anna
Folkerts.
R.A. Groningen XLIII b 1 d.d. 20-11-1767. Het Gerecht contra Berent
Jans, stuurman op het tjalkschip „De drie gebroeders", Jacob Derks, kok
op het smakschip „De jonge Wolter", Geert Wigbolts, matroos op het
smakschip „Pieter Eekhoff" en Kees Jans, kok op de smak „De jonge
Sijbrand", terzake dat zij des nachts tusschen de 15e en de 16e Novem-
ber 1767 op de Zoltkamp aan het huis van Arent Eisses de deur hebben
geopend en in veel stukken gerennet en vervolgens met een stok in des-
zelfs glasen geworpen.
Zij bekennen schuld en verzoeken genade, edog het is meer gedaan door
ongeluk en dronkenschap als met opzet.
R.A. Groningen XLIII 1 d.d. 15-1-1773. Verzoek van de voorstanderen
van de pupillen van Claas Pieters bij wijlen Willemke Waalkes in egte
verwekt dat het Gericht zal beslissen dat de diaconie te Vierhuizen deze
pupillen dient te onderhouden aangezien Claas Pieters de erfenis ver-
schuld heeft. Arent Eisses als diacon en Jacob Cornellis verklaren het
huis voor ƒ 300,— te hebben gekocht en zullen dit aan de diaconij be-
talen.
R.A. Groningen XLIII c 2 d.d. 20-6-1775. Arent Eisses en Aalt jen Jans,
ehl. te Zoutkamp lenen van Harm Jans en Trijntje Aukes ehl. te Zout-
kamp de somma van 500 Car. gl.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 11-11-1783. Arent Eisses in de Zoutkamp
verzoekt voogden te stellen over zijn 3 pupillen bij wijlen Aaltje Jans in
egte verwekt. Claas Lubberts te Zoutkamp voormond, Albert Jans van

209



Hornhuizen sibbe- en Sijbold Sjabbes te Zoutkamp vreemde voogd.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 11-11-1783. Eitje Arends te Zoutkamp ver-
zoekt voogden te stellen over haar twee pupillen bij wijlen Rijpke Jans
in egte verwekt. Albert Juurts van de Zoutkamp voormond, Cornelis
Willems van Zuurdijk sibbe- en Willem Michiels van Zoutkamp vreemde
voogd.
R.A. Groningen XLIII d, d.d. 13-1-1796. Inventarisatie van de goederen
van Ar ent Eisses en wijlen Eitje Arends Bosveld op de Zoutkamp. Een
bunsnik met annexen ƒ 1350,— aan contanten ƒ 380,—. Zuiver over
ƒ2595 twee stuivers.

16. Janna Jans, gedoopt Vierhuizen 17-12-1749.

17. Albert Jans, doop niet ingeschreven, gehuwd Vierhuizen 27-4-1788 met:
Elisabeth Juurts, ged. Vierhuizen 11-2-1759, dochter van Juurt Willems
en Sijwke Juurts.
R.A. Groningen XLIII c 4, d.d. 19-11-1783. Albert Jans als zwager en
sibbevoogd, getuige bij het huwelijkscontract tussen Arent Eisses en Eitje
Arends.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 24-5-1800. Albert Jans verzoekt voogden
te stellen over zijn 2 pupillen bij wijlen Lisabeth Juurts in egte verwekt.
Abel Juurts voormond, Heine Hendriks sibbe- en Reinder Klaassen
vreemde voogd.
R.A. Groningen XLIII d, d.d. 24-5-1800. Inventarisatie van de goederen
van Albert Jans en wijlen Lijzebeth Juurts op de Zoltkamp. Een huis met
have te Zoutkamp geschat op ƒ 160,. Profijtelijke staat ƒ 217-11; schade-
lijke staat ƒ210,—; over ƒ7 en 11 stuivers.

llle geslacht.
Kinderen van 4.

18. Broer Heeres Visser, ged. Vierhuizen 24-8-1739, ovl. Maarslag (Gr.)
16-6-1792, gehuwd Mensingeweer (Gr.) 2-12-1770 met: Antje Harms, ge-
boren te Schouwerzijl (Gr.) dochter van Harm Bernardus en N.N., ovl.
Pieterburen (Gr.) 19-7-1815.
R.A. Groningen XLIII c d.d. 21-12-1770. Huwelijkscontract tussen Broer
Heeres en Antje Harms, met benoeming van de kinderen van Wessel
Jans en Antje Heeres en die van Willem Egberts en Aalt jen Heeres tot
erfgenamen na overlijden van de langstlevende. Getuigen aan bruidegoms-
zijde Anje Heeres en man Wessel Jans als volle zuster en zwager, Wil-
lem Egberts als zwager met zijn vrouw Aalt je Heeres als zuster en aan
bruidszijde Harm Bernardus als vader en de wedman Jacob Lieuwes te
Ulrum als dedigsman.

19. Anje Heeres, ged. Vierhuizen 28-6-1742, overleden te Zoutkamp einde
1782, gehuwd met: Wessel Jans (Visser), ged. Vierhuizen 6-3-1735, ovl.
te Zoutkamp 8-11-1808, visser, zoon van Jan Willems en Rooske Jans.
R.A. Groningen XLIII c 4 d.d. 6-7-1778. Klaas Jans en vrouw Trijntje
Aukes verkopen een herberg mét cremerie te Zoutkamp aan Wessel Jans
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en Anje Heeres ehl. aldaar met hekken en stekken voor 1075 Car. gl.
R.A. Groningen XLIII b 2., d.d. 17-1-1783. Jelte Gerrits als voormond
benoemd over de 4 minderjarige kinderen van Wessel Jans en wijlen
Anje Heeres op de Soltkamp.
R.A. Groningen XLIII d., d.d. 25-1-1783. Inventarisatie van de goederen
van Wessel Jans en wijlen Anje Heeres. Een huis staande op de Soltkamp
zijnde een herberg en cremerie met inventaris geschat op ƒ 950,—. Aan
contate penningen ƒ550,—. On wisse credieten aan Hendrik Heines
ƒ44,—.; profijtelijke staat ƒ 2223-16-6; schadelijke staat ƒ 1527-11-6:
over ƒ 696-5. Vier pupillen t.w. Jan in 't 20e, Nieske in 't 18e, Heere
Broers in 't 14e en Rooske in 't 10e levensjaar.
R.A. Groningen XLIII h., d.d. 19-12-1789, Jan Gerrits, Eijlders Jans
en Willem Michiels, voorstanderen over Jan Wessels, de zoon van
Wessel Jans bij wijlen Anje Heeres in egte verwekt, verklaren dat hij
thans 26 jaren is en dat zij afrekening met hem willen houden. De moe-
derlijke eigendommen zijn publiek verkocht en hebben ƒ 32-5 opgebracht.
Hij ontvangt na aftrak der uitgaven ƒ 16-2-9.

20. Aaltje Heeres, ged. Vierhuizen 21-8-1745, ovl. Zoutkamp 5-6-1795, ge-
huwd met: Willem Egberts (Frik) ged. Vierhuizen 27-10-1743, ovl. Zout-
kamp 28-1-1830, zoon van Egbert Willems en Aagje Tijmens, tevens
kwartierdragers van schrijver dezes in de moederlijke lijn. Zij behoorden
in hun tijd tot de meest kapitaalkrachtige ingezetenen van Zoutkamp.
R.A. Groningen XLIII b 1., d.d. 6-10-1769, Jan Rommers geass. met zijn
vader Jan Smallenbroek contra Aaltje Heeres geass. met haar man
Willem Egberts op de Zoutkamp die zou hebben verteld dat van haar
man gespen en geld was ontvreemd en dat zij niemand anders daarvan
verdacht als eischer Jan Rommers. Zij ontkende dit te hebben gezegd.
R.A. Groningen XLIII c 2., d.d. 19-1-1771. Testament op de langst-
levende tussen Willem Egberts en Aaltje Heeres ehl. op de Zoltkamp met
bepaling dat aan de Gereformeerde armen te Vierhuizen twee zilveren
ducaten zal worden gegeven. Getuigen Rijpke Rijpkes van Vierhuizen en
Geert Thomas van Leens.
R.A. Groningen XLIII c 4 d.d. 30-5-1783. Willem Egberts en Grietje
Roelfs vrouw van Evert Egberts wonende op de Zoutkamp, verkopen
aan hun mede-erfgenamen Pauwei Beeuwes en Aafke Egberts ehl. aldaar
de ouderlijke behuizing aldaar staande op grond van de Heer van Nien-
oord en de Heer van Ulrum voor 830 Car. gl.
R.A. Groningen XLIII c 4. d.d. 30-1-1787. Lue Jacobs en Aaltje Gerrits
ehl. te Vierhuizen, verkopen hun huis met bakkerij aldaar aan Willem
Egberts en Aaltje Heeres ehl. te Zoutkamp voor 650 Car. gl.

lVe geslacht.

Kinderen van 14 uit Ie huwelijk.
21. Lijsbeth Harms, gedoopt Vierhuizen 29-5-1757.
22. Jan Harms, ged. Vierhuizen 14-1-1759, visser te Zoutkamp aldaar ovl.
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na 22-2-1880, gehuwd met: Ie Aaltje Wibbes, geboren te Houwerzijl, ovl.
te Zoutkamp in 1781.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 7-7-1781. Inventarisatie van de goederen
van Jan Harms en wijlen Aaltje Wibbes. Een bunsnik met annexen ge-
schat op ƒ 2084,—, schuld aan Claas lans voor verzegeling op snik restant
= ƒ 575,—. Na aftrek van de schulden bleef er 965 Car. gl. 9 stuivers en
7 plakken over.
R.A. Groningen XLIII h d.d. 13-4-1787. Jan Harms van de Zoutkamp en
Pieter Lubberts, voogden over de onmondige zoon van Jan Harms bij
wijlen Aaltje Wibbes, verklaren dat zij door het overlijden van Jan en
Martje Wibbes thans mede-erfgenamen zijn (oom en moei). Aangewezen
Hendrik Geerts. Stiefvader is Lieuwe Upes.
Gehuwd He 1781 (H.C. XLIII c 4 d.d. 10-7-1781) met Janna Pieters, van
Doopsgezinde afkomst, dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans,
landbouwers op de boerderij „Robersum" gelegen tussen Vierhuizen en
Zoutkamp.
R.A. Groningen XLIII c 2 d.d. 16-2-1776. Jan Harms voor Willem Juurts
en Grietje Alberts te Zoutkamp, verkoopt aan Ode Hendriks en Corne-
liske Pieters een kofschipke liggende te Zoutkamp met zeil en treil, an-
kers en touwen, voor 600 Car. gl
R.A. Groningen XLIII c 4. d.d. 7-7-1779. Klaas Jannes en Trijntje Aukes
ehl. te Zoutkamp verkopen aan Jan Harms en Aaltje Wibbes ehl. aldaar
een bunsnik met anneren voor 2275 Car. gl.
R.A. Groningen XLIII c 4. d.d. 10-7-1781. Huwelijkscontract tussen
Jan Harms en Janna Pieters. Getuigen aan bruidegomszijde Anje Harms
met man Evert Jans als volle zuster en zwager en sibbevoogd over des
bruidegoms voorkind, Pieter Lubberts als voormond en Wessel Jans als
vreemde voogd en aan bruidszijde Pieter Harms als vader, Harm Pieters
en Udjen Drieuwes als volle broeder, en aangehuwde zuster, Claas Lub-
berts als zwager, Claas Mennes als sibbe- en Jan Lammerts als vreemde
voogd over de bruid.
R.A. Groningen XLIII b 2 d.d. 17-12-1790. Rekest van Jan Harms dat
hij op 10-3-1790 Jurrien Pieters te Zoutkamp gerechtelijk heeft laten
aanzeggen om een huis te Zoutkamp op 9-8-1790 te ontruimen, waaraan
hij geen gevolg heeft gegeven. Uitspraak: binnen 3 maal 24 uren ont-
ruimen.

23. Anje Harms Visser, ged. Vierhuizen 18-1-1761, ovl. Zoutkamp 25-6-1812,
gehuwd in 1781 (huwelijkscontract XLIII c 4 d.d. 13-1-1781) met: Evert
Jans (Bol), ged. Vierhuizen 23-6-1752, zeevisser, verdronken nabij Ter-
schelling op 18-2-1807, zoon van Jan Everts en Aagtje Egberts.
R.A. Groningen XLIII c 4. d.d. 13-1-1781. Huwelijkscontract tussen
Evert Jans en Anje Harms. Getuigen aan bruidegomszijde Jan Jans als
volle broeder, Fennechijn Jans geass. met haar cheman Johannes Jene-
mias' Pilon als volle zuster en zwager, Jan Lammerts als zwager en aan
bruidszijde Jan Harms als volle broeder, Uwe Jacobs als oom en voor-
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mond, Arent IJsses als oom en sibbevoogd en de commijs S. Tonnis als
vreemde voogd, (zie voor het geslacht Bol Gruoninga 1960 en de afzon-
derlijke uitgave betreffende dit geslacht van schrijver dezes).

24. Jacob Harms, ged. Vierhuizen 6-11-1763.
Kinderen uit He huwelijk.

25. Auke Harms, ged. Vierhuizen 21-10-1770.

26. Lijsbeth Harms, ged. Vierhuizen 1-1-1775, die vermoedelijk niet tot was-
dom zijn gekomen.

IVe geslacht.
Kinderen van 17.

27. Jannes Alberts, ged. Vierhuizen 19-10-1788.
28. Juurt Alberts, ged. Vierhuizen 16-1-1791.
29. Sievert Alberts, ged. Vierhuizen 26-3-1797, van wien ook ieder spoor ont-

breekt.

IVe geslacht.
Kinderen van 18.

30. Heere Broers Visser, ged. Vierhuizen 3-11-1771, ovl. Zoutkamp 30-11-
1796, zeevisser, gehuwd Vierhuizen (kerk) 28-6-1795 met Mart je Roelfs
Loots, geb. Zoutkamp 17-11-1771, ovl. aldaar 26-1-1818, dochter van
Roelf Jannes en Anje Luurts. Zij hertrouwde te Vierhuizen 19-8-1804
met Klaas Emes Zwart. (Zie voor het geslacht Loots Gens Nostra jan. en
febr. 1964).

31. Aafke Broers, ged. Vierhuizen 12-12-1773.
32. Harm Broers Visser, ged. Vierhuizen 4-5-1777, ovl. Pieterburen (Gr.)

10-5-1853, binnenschipper, gehuwd met Eitje Pieters.

33. Nieske Broers Visser, ged. Vierhuizen 4-2-1781, die op 4-9-1866 te Zout-
kamp overleed als weduwe van Helprig Jansen.

34. Jan Broers Visser, geb. Zoutkamp 5-2-1784, ovl. Pieterburen 19-10-1818,
binnenschipper, gehuwd met: Saartje Wessels Zuidema, ged. Pieterburen
29-2-1784 als dochter van Wessel Willems en Aagtje Popkes.

35. Anje Broers Visser, geb. Zoutkamp 17-9-1786, gehuwd te Eenrum 16-5-
1816 met: Willem Jansen, ged. Wierhuizen (Eenrum) 30-11-1785, land-
arbeider, zoon van Jan Michiels en Egbertje Willems.

36. Aaltje Broers Visser, geb. Zoutkamp 27-3-1789, gehuwd Eenrum 29-5-
1825 met: Otte Spier, geb. Groningen 4-12-1789, schoenmaker aldaar,
zoon van Willem Spier en Hemke Scheunink.

Ve geslacht.
Kind van 22 uit Ie huwelijk.

37. Harm Jans, ged. Niekerk en Vliedorp 10-12-1779 die blijkens de inven-
tarisatie gemaakt na het overlijden van zijn moeder, op 7-7-1781 nog in
leven was.
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Ve geslacht.
Kind van 30.

38. Broer Heeres Visser, ged. Vierhuizen 17-7-1796, ovl. Zoutkamp 18-2-
1818, stuurman, gehuwd te Ulrum 31-12-1816 met: Berendje Jans Vis-
ser, ged. Vierhuizen 15-11-1795, ovl. Zoutkamp 3-5-1888, dochter van Jan
Wessels en Sibbeltje Wijgers. Uit dit reeds vroeg ontbonden huwelijk
werden geen kinderen geboren. Berendje Visser huwde opnieuw te Ul-
rum 3-10-1819 met Jacob Jacobs Zwart en na diens overlijden op 26-3-
1834 met Jacob Waalkes Balk.

Ve geslacht.

Kinderen van 32.

39. Broer Harms Visser, geb. te Pieterburen in 1804, ovl. aldaar 24-9-1864,
ongehuwd, landarbeider.

40. Jantje Harms Visser, geb. Pieterburen 11-9-1807.
41. Heere Harms Visser, geb. Pietersburen 25-2-1811, binnenschipper, ge-

huwd Eenrum 12-5-1836 met: Johanna Jansen, geb. Wierhuizen (Eenrum)
in 1813, dochter van Michiel Jans Jansen en Anje Klaassens.

Ve geslacht.

Kinderen van 34.
42. Broer Jans Visser, geb. Pieterburen 15-4-1807, binnenschipper, gehuwd

Leens 21-2-1834 met: Jantje Leenderts Stoutmeijer, ged. Leens 3-12-1805,
ovl. aldaar 18-5-1868, dochter van Leendert Bonnes Stoutmeijer en Reina
Pieters Burema. Hij werd voor de Nationale Militie voor het jaar 1826
ingedeeld bij de 8e afd. Infanterie.
Leendert Bonnes Stoutmeijer werd gedoopt te Ulrum 5-7-1767 en over-
leed te Leens 22-12-1853, was van beroep kleermaker en huwde te Leens
28-3-1790 (kerk) met Reina Pieters Burema geb. Leens 5-1-1766 als
dochter van Pieter Jurjens en Aafke Reints en overleed aldaar 1-12-1833.
Bonne Leenderts Stoutmijer was afkomstig van Oude Schans, was kleer-
maker te Ulrum en huwde aldaar 12-1-1766 met Grietje Jacobs.
Aantekening in het overlijdcnsregister (kerkelijk) te Ulrum. „1790 de
3e Februari is in 't water bij mijn hof versmoord gevonden Grietje Jacobs,
weduwe van eene Bonno Stoutmeier, wonende in 't armenhuis."

43. Aagje Jans Visser, geb. Pieterburen 12-4-1809.

Vle geslacht.

Kind van 41.
44. Harm Heeres Visser, geb. Westernieland (Eenrum) 21-6-1838, binnen-

schipper, ovl. en begraven Obergum (Gr.) 30-1-1930, behuwd met: Bouw-
ke Brands, geb. Westernieland 27-4-1838, ovl. en begraven te Obergum
9-12-1920.
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V/e geslacht.
Kinderen van 42.

45. Leendert Broers Visser, geb. Leens 13-11-1834, ovl. aldaar 8-7-1894, bin-
nenschipper, gehuwd Leens 26-5-1870 met: Ansje Jans Davids, geb.
Warfhuizen (Leens) 4-1-1842, op 2-6-1914 vanuit Leens afgevoerd naar
Grootegast (Gr), dochter van Jan Koerts Davids en Grietje Reinders de
Maar. (Zie voor het geslacht Davids Gruoninga april 1962 e.v.).

46. Jan Broers Visser, geb. Leens 18-7-1837, ovl. aldaar 25-10-1914, binnen-
schipper, gehuwd Leens 30-12-1869 met: Mart je Willems Dijkhuis, geb.
Hornhuizen 2-2-1847, ovl. Leens 6-10-1904, dochter van Willem Lues'
Dijkhuis en Jantje Jans Koning. (Zie voor het geslacht Dijkhuis verschil-
lende publicaties van schrijver dezes in Gruoninga 1966).

47. Bonne Broers Visser, geb. Leens 12-1-1840, ovl. aldaar 2-1-1924, binnen-
schipper, gehuwd Leens 6-1-1870 met: Kornelia Kadijk, geb. Pieterburen
16-7-1851, ovl. Groningen 9-2-1925.

Vlle geslacht.
Kinderen van 44.

48. Heere Harms Visser, geb. Westernieland 19-6-1863, ovl. Winsum (Gr)
11-2-1930, binnenschipper, gehuwd met: Siepke Tabak, geb. Middelstum
(Gr) 30-6-1867, ovl. Winsum 28-3-1938.

49. Martje Harms Visser, geb. Pieterburen 31-5-1873.

Vlle geslacht.
Kinderen van 45.

50. Broer Leenderts Visser, geb. Leens 20-5-1871.
51. Jan Leenderts Visser, geb. Leens 13-12-1872, ovl. Ulrum 3-7-1932, bin-

nenschipper, gehuwd Leens 23-5-1906 met: Abeliena Niestern, geb. Leens
26-4-1880, ovl. Loppersum 10-7-1956, dochter van Nicolaas Niestern en
Jantje Staghouwer.

52. Bonne Leenderts Visser, geb. Leens 26-5-1874.
53. Grietje Leenderts Visser, geb. Leens 21-8-1876.
54. Bonne Leenderts Visser, geb. Leens 6-1-1877.
55. Wessel Leenderts Visser, geb. te Kloosterburen in 1883, ovl. Ulrum 2-4-

1884.

Vlle geslacht.

Kinderen van 46.
56. Jantje Jans Visser, geb. Leens 28-10-1871, ovl. Ulrum 28-7-1948, gehuwd

aldaar 1-7-1903 met: Peter Oewe Kerkstra, geb. Ulrum 26-5-1899, ovl.
Haulerwijk 2-3-1949.

57. Willem Jans Visser, geb. Leens 14-2-1875.
58. Broer Jans Visser, geb. Leens 6-8-1877, ovl. Ulrum 30-3-1957, landarbei-

der, gehuwd Ulrum 7-3-1900 met: Tjaarke Jans Visser, geb. Oostmahorn
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(O.D.L.) 12-12-1876, ovl. Ulrum 3-8-1950, dochter van Jan Wijgers Visser
en Durkje Renzes Keegstra.

59. Jan Jans Visser, geb. Leens 9-11-1879, ovl. Muskegon U.S.A. in 1959,
houder van een service-station aldaar, gehuwd Ulrum 24-3-1909 met:
Iet je Jans Visser, geb. Oostmahorn 15-9-1880, in leven, wonende te Mus-
kegon, zuster van Tjaarke genoemd onder nr. 58. Hieruit 3 kinderen,
t.w. Renze, Martje en Jan, waarvan verder geen gegevens.

60. Saartje Jans Visser, geb. Leens 12-5-1882, gehuwd Ulrum 2-7-1908 met:
Gerhard Kruiger, geb. Bierum 13-11-1883, ovl. Ulrum 17-12-1918, kleer-
maker aldaar.

61. Anje Jans Visser, geb. Leens 22-5-1884, ovl. Zoutkamp 18-11-1932, ge-
huwd Ulrum 10-5-1911 met: Hessel Jans Visser, geb. Oostmahorn 11-2-
1886, ovl. Zoutkamp 24-7-1962, timmerman en aannemer aldaar, broe-
der van Tjaarke, genoemd onder no. 58.

Vlle geslacht.
Kind van 47.

62 Rent je Bonnes Visser, geb. Leens 4-10-1872.

Vllle geslacht.
Kinderen van 51.

63. Leenden Jans Visser, geb. Ulrum 17-9-1906, binnenschipper, gehuwd
Enkhuizen 9-9-1938 met: Elisabeth van Weelden, geb. Enkhuizen 19-6-
1912.

64. Nicolaas Jans Visser, geb. Ulrum 25-1-1910, op 3-1-1941 gehuwd met
H. Dijkema.

65. Jantje Jans Visser, geb. Ulrum 24-1-1922, op 27-7-1948 gehuwd met K.
Spreeuwers.

Vllle geslacht.
Kinderen van 58.

66. Martje Broers Visser, geb. Ulrum 25-6-1900, gehuwd met Kornelis Beu-
kema, geb. Hornhuizen 30-1-1891, gep. kantoorhouder der Posterijen.

67. Dirkje Broers Visser, geb. Ulrum 22-9-1901, ongehuwd, wonende aldaar.
68. Jantina Broers Visser, geb. Ulrum 4-4-1905, gehuwd aldaar 9-12-1935

met: Willem Abrahams Stoutmeijer, geb. Zoutkamp 5-1-1908, huisschilder
aldaar, zoon van Abraham Jans Stoutmeijer en Elisabeth Ritsema (tante
van schrijver dezes). Zie voor Stoutmeijer onder no. 42.

69. Jan Wieger Broers Visser, geb. Ulrum 5-10-1907, ovl. Groningen 14-6-
1909.

70. Jantje Broers Visser, geb. Ulrum 9-6-1909, gehuwd aldaar 26-4-1927 met:
Melle Kornelis Dijkstra, geb. Ulrum 30-8-1903, zoon van Hendrik Dijk-
stra en Geertruide v.d. Velde.

71. Jan Broers Visser, geb. Ulrum 26-5-1912, timmerman aldaar, gehuwd
Ulrum 13-6-1938 met: Reina Tuma, geb. Kloosterburen 24-4-1913, doch-
ter van Gerben Tuma en Grietje Diepstra.
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72. Wieger Broers Visser, geb. Ulrum 24-4-1919, bouwvakarbeider, gehuwd
Ulrum 24-6-1940 met: Aafke Zuidema, geb. Oldehove (Gr) 4-3-1917,
dochter van Pouwel Zuidema en Antje de Vries.

IXe geslacht.
Kind van 63.

73. Jan Leenderts Visser, geb. Enkhuizen 2-8-1939.

IXe geslacht.
Kind van 71.

74. Gerda Jans Visser, geb. Ulrum 25-6-1947.

IXe geslacht.
Kinderen van 72.

75. Broer Wiegers Visser, geb. Ulrum 25-8-1940, gen. Leens 16-6-1967 met
Kornelia Knol.

76. Pouwel Wiegers Visser, geb. Ulrum 3-11-1942, gehuwd aldaar 13-12-1966
met: Ukelina Johanna Venhuizen.

Xe geslacht.
Kind van 76

77. Wieger Pouwels Visser, geb. Ulrum oktober 1967.
P. J. RITSEMA.

HENDRIK-BEEKMANSGOED OP HOLK

Holk is een der buurtschappen van Nijkerk. Het is het deel der gemeente tussen de
stad en de grens met Utrecht en de weg Baarn-Bunschoten- Nijkerk gaat door Holk
en aan die weg liggen een aantal grote oude hofsteden. Eén ervan is het Hendrik-
Beekmansgoed.

De oudste huizingen liggen op terpen wat uitwijst dat ze zullen ontstaan zijn in de tijd
dat de zeedijk van de polder Arkenheem nog niet was aangelegd. Ook daarna waren
dijkbreuken geen zeldzaamheid en stond de polder telkens blank. Maar nu heeft Beek-
mansgoed nog een bijzonderheid; aan het huis zien wij een verhoogde uitbouw, een z.g.
vluchtkamer, een toevlucht in laatste instantie als ook de terp onder liep. In 1916 heeft
die kamer nog dienst gedaan voor de toenmalige leden der familie VAN AMERONGEN,
welke familie nog heden eigenaar is.

Tot in de tweede helft der vorige eeuw was de hofstede een huurboerderij en eigen-
dom van aanzienlijke of gegoede families. Zo heeft de plaats in het midden van de
19de eeuw een korte tijd behoord tot het bezit van het kasteel „OldenaOler", gelegen
tussen Nijkerk en Putten. In het archief van het kasteel vonden wij een aantal akten,
die ons in staat stellen diverse eigenaren van de hofstede te leren kennen. Zo kunnen
wij, mede door andere gegevens, een paar genealogische fragmenten hier mededelen.
Eigenlijk volgen wij dan een weg terug in de geschiedenis van het Beekmansgoed. We
zullen zien hoever we terug kunnen komen en zoveel mogelijk aansluiten.

Wij beginnen dan 10 april 1852 toen eigenaar van „Oldenaller" was: Hendrik Rudolph
Willem, baron van Goltstein van Oldenaller, commandeur in de orde van de Nederlandse
Leeuw, Kamerheer van Z.M. de Koning, wonende te Utrecht. Hij had een jaar eerder
de „Oldenaller" gekocht van de familie Van Lynden tot Oldenaller, maar door het
restaureren van de buitenplaats — door Zocher — werd het huis nog niet bewoond.
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Naar de koopakte te oordelen heeft Van Goltstein de hofstede uit de hand gekocht.
De akte werd gepasseerd voor notaris A. D. S. Colenbrander te Nijkerk. Van Goltstein
was zelf niet aanwezig. Hij had een gemachtigde gezonden, te weten Jacob van den Pol,
die in vele gevallen voor Goltstein optrad en de veronderstelling is niet al te gewaagd
dat van den Pol, die veel relaties had, gehoord had dat men Beekmansgoed wilde ver-
kopen. Van den Pol kwam tijdends de franse bezetting uit Voorthuizen in Nijkerk,
trouwde daar op 8 juli 1728 met Aaltje Koppen, welke echt gezegend werd met een
twintigtal kinderen. Hieruit zijn weer kinderrijke gezinnen ontstaan. Een bij gelegenheid
te publiceren genealogie is zeker de moeite waard. Deze familie „van den" Pol moet
men niet verwanen met andere families van de noordwest Veluwe, alleen genoemd
„Pol" of wel „van de" of „van der", ook wel geschreven „Poll". De veel voorkomende
naam in de lage landen bij de zee is ontleend aan de aardijkskundige naam „pol", aan-
duidende een verhoogde, droge plaats in natte of veenachtige streken, waarop men een
huizing bouwde en dan werd de bewoner naar zijn hofstede genoemd.

De hofstede werd verkocht door Johanna Gijsberta Sophia Kolff, weduwe van
Martinus Anthonius Kuytenbrouwer, in leven gepensioneerd generaal-majoor der artille-
rie. Zij woonde te 's-Gravenhage en had voor de verkoop ook een gemachtigde gezonden:
Mattheus Jacobus Albertus van Neck, Ie luitenant bij het 6e regiment infanterie in
garnizoen te Gorkum.

Beekmansgoed was groot 41.39.50 bunder of hectaren en bestond uit de oorspronke-
lijke plaats, het halve Kerkengoed aan de overzijde van de weg en de Polkampjes bij
de Bontepoort. Pachter van dit geheel was Gerrit van Ginkel voor 800 gulden per jaar.

De Bontepoort is een nog bestaande hofstede aan het grensriviertje de Laak, waar
een brug ligt en de vroegere weg van Nijkerk naar Bunschoten over de grensrivier
loopt. Tot in het begin van de 19de eeuw was er bij de brug een tolboom, waaruit de
naam „poort" ontstaan kan zijn. De „poort" zal profijt getrokken hebben van de
Bunschoter viskarren, die tot aan Arnhem toe Gelderland introkken.

Van Goltstein telde 18.000 gulden neer voor de hofstede, maar verkocht de Pol-
kampjes voor ƒ 1900 aan zijn buurvrouw Cornelia Maria van Hangest barones d'Yvoy
(geb. Amsterdam 30-9-1820, overl. Nijkerk 6-3-1902), in Nijkerk bekend als „de wel-
dadige freule van de Salentein". De landerijen van Salentein en Oldenaller grenzen
aan elkaar.

Hoe kwam de verkoopster aan Beekmansgoedl Ook hier geven de acten van het
archief „Oldenaller" een antwoord. Er is een extract uit de boedelscheiding van de
goederen van bovengenoemde M. A. Kuytenbrouwer, opgesteld op 24 augustus 1850,
na zijn overlijden op 1 augustus daaraan voorafgaande. Daaruit vernemen wij dat
Kuytenbrouwer op 29 september 1804 een testament heeft gemaakt, waarbij wanneer
hij sterft zijn vrouw het vierde deel van zijn erfenis krijgt. De veronderstelling ligt voor
de hand dat hij testeerde ten tijde van zijn huwelijk, want in de Franse tijd was er zeker
risico bij een verbintenis met een militair.

Verder vertelt de akte ons dat er acht erfgenamen waren. De reeds genoemde weduwe,
die aanspraak mocht maken op vijfachtste deel, terwijl de resterende drie achtsten voor
zeven andere erfgenamen, waarschijnlijk de kinderen, zijn.

1. Johanna Clasina Christina Kuytenbrouwer, gehuwd met Johannes Franciscus van
Nieuwkuyk, luit. kolonel, commandant van Grave.

2. Anna Ohristina Gerarda K., ongehuwd en wonende te 's-Gravenhage.
3. Anna Maria K., gehuwd met Karel Christiaan van Deventer, officier van gezondheid

2e klasse in garnizoen te Breda.
4. Gijsbert Jan K., kapitein 2e regiment vesting-artillerie in garnizoen te Geertruiden-

berg. Hij treedt op als gemachtigde van:
5. Johannes Anthonius K., in Nederlands Indië.
6. Helena Wilhelmina K., gehuwd met Mattheus Jacobus Albertus van Neck, Ie luite-

nant 6e Rgt. infanterie in garnizoen te Haarlem.
7. Martinus Anthonius K., kunstschilder, wonende te Brussel.

Uit deze boedelscheiding ontvangt de weduwe het erf Beekmansgoed en het halve
Kerkegoed op HoLk met twee kampen weiland de Maat of Meent bij de Bontepoort
en twee kampen hooi- en weiland de Polkampjes in de Achterhoek (dat is het deel
van Holk, liggende langs de Laak). Het gedeelte voor de weduwe wordt getaxeerd op
ƒ14510.

Hoe kwamen nu de Kuytenbrouwers aan Beekmansgoedl. Wij vonden in het archief
„Oldenaller" een veiling van onroerend goed uit de erfenis van Gijsbert Jan Methorst,
gehouden bij inzet en toeslag op 27 maart en 10 april 1822 te Nijkerk. Als notaris
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fungeerde Mr Engelbert George Ardesch, de burgemeester van Nijkerk. Dat was op zich
zelf al een eigenaardig geval. Ardesoh was eerst schout van Nijkerk geweest en als
zodanig passeerden voor hem verkopingen en verder rechterlijke handelingen. Zijn
schoutambt ging later over in zijn burgemeesterambt en evenzo zijn notarishandelingen,
die hij tot zijn overlijden mocht uitoefenen naast het notariaat, dat aan Colenbrander
was toegewezen. De veiling in kwestie werd gehouden ten overstaan van Mr. Derk van
Ruyven, vrederechter en Willem van Maurik, griffier van het vredegerecht te Nijkerk,
dat later is overgegaan naar het kantongerecht Harderwijk.

De erfenis van Gijsbert Jan Methorst, rentenier te Amersfoort, kwam toe aan tien
erfgenamen, aangewezen bij zijn testament verleden op 20 december 1820 voor notaris
Schijvliet te Amersfoort, ieder voor een tiende deel.

1. De minderjarige kinderen van Hendrik Jan van Goudoever, met hun meerderjarige
broeder Hendrik van Goudoever, samen 1/10 deel.

2. De minderjarige kinderen van Rudolph Anthony van Goudoever met hun meerder-
jarige broeder Hendrik van Goudoever en zuster Johanna van Goudoever, samen
1/10 deel.

3. Anthonia Hubrechta Kolff, gehuwd met Isaac Joh. Dermout.
4. Johanna Gijsberta Sophia Kolff, gehuwd met Martinus Antonius Kuytenbrouwer.
5. De minderjarige kinderen van Johanna Kolff, gehuwd met Jan van Goudoever.
6. Jacoba Margaretha Verweyde, gehuwd met Jan van Goudoever.
7. Peel Gerard Verweyde.
8. Anna Elisabeth Johanna Verweyde.
9. de minderjarige Wilhelmina Johanna Knibbe.

10. de minderjarige Henriette Alida Maria Knibbe.

Gijsbert Jan Methorst was gehuwd geweest met Johanna van der Hart. Dat huwelijk
zal kinderloos geweest zijn, want wanneer zij 11 november 1811 voor notaris Van
Wisseling in Amersfoort haar laatste wil maakt., erft haar man als universeel erfgenaam
al haar goederen. Dat is hetgeen 10 april 1822 te Nijkerk in veiling kwam in het koffie-
huis van Becking van de Kolk. Dit moet geweest zijn in het tegenwoordige stadhuis,
waar in de vorige eeuw in de wachtkamer, links van de voordeur een herberg-gelegenheid
was, welke gehouden werd door de conciërge, tevens commissaris van de Vaart.

De lastgevers voor de veiling waren vijf in getal en uit hun machtiging leren wij weer
iets over de „familie-kluw" in kwestie.

I. Jan van Goudoever, vrederechter te Amersfoort, optredend voor:
a. Jacoba Margaretha Verweyde, zijn echtgenote,
b. Peel Gerard Verweyde, koopman in wijnen te Hoorn,
c. Hendrik Knibbe Hendriksz, lid van de raad van Zalt-Bommel en zijn vrouw
Maria Elisabeth Geertruida Beek, voor zijn minderjarige kinderen:

1. Wilhelmina Johanna Knibbe,
2. Henriette Alida Maria Knibbe.

d. Anna Elisabeth Johanna Verweyde z.b. te Zalt-Bommel.
In de tweede plaats trad hij op voor en als voogd van de kinderen van hem en
wijlen Johanna Kolf:

1. Henry van Goudoever,
2. Johanna Christina van Goudoever.

II. Martinus Antonius Kuytenbrouwer, Iuit.-kolonel bij de artillerie in garnizoen te
Amersfoort, gehuwd met Johanna Gijsberta Sophia Kolff.

III. Wijnand van Assenraad grondeigenaar te Amersfoort. Hij trad op als gemachtigde
van:
a. Isaac Johannes Dermout, Ned. Herv. predikant in 's-Gravenhage en zijn vrouw
Antonia Hubrechta Kolff.
b. Anna Maria Kolff, weduwe van Hendrik Jan van Goudoever, zonder beroep,

wonende te Vuursche bij Amersfoort, voor zich en als voogdes van haar
kinderen:
1. Maria Wijnanda van Goudoever,
2. Johanna Gijsberta van Goudoever,
3. Charlotte Johanna van Goudoever,
4. Elisabeth Wijnanda van Goudoever.

c. Johanna van Goudoever, z.b., wonende op 't Hoogland.
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d. Hermina Johanna Kolff, weduwe van Rudolf Antony van Goudoever, z.b. te
Hoogland, voor zich en als voogdes van haar kinderen:
1. Maria Henrietta Wijnanda van Goudoever,
2. Clasina Johanna Christina van Goudoever,
3. Hermina Sophia Johanna van Goudoever.

e. Hendrik van Goudoever, 2e kommies bij de generale directie van 's rijks ont-
vangsten te 's-Gravenhage.

IV. Willem Methorst Gerrit Pieterszoon, grondeigenaar, wonende op „Sluisdijk", ge-
meente Hoogland, gemachtigde van: Hendrik van Goudoever, 2e luitenant bij het
Ie bat. 2e afd. nationale infanterie in garnizoen te Middelburg.

V. In tegenwoordigheid van Wouterus Blokhuis, rentenier te Nijkerk, als gemachtigde
van Isaac Johannes Dermout, toeziend voogd over de kinderen van Jan van
Goudoever (zie sub I).

De goederen van deze veiling waren: „Het erf en goed Beekmansgoed en het halve
Kerkengoed, gelegen op Holk, huis, tabaksschuur, schuur, bakhuis en twee (hooi)bergen".
Het bestond uit tabaksland, wei- en bouwland, veen en bos, ter grootte van 38-20-30
bunder, dat is in oude maat 44 morgen en 524 roeden. Verder over de weg „de Uitvang",
„het Hoeveslag" en „de Reiger", weiland. Jan van Ginkel had het geheel tot Petri 1828
in pacht voor ƒ540,- 'sjaars. Verder kwamen in veiling de reeds genoemde Maat en
Polkampjes. Dit geheel werd afgemijnd voor resp. ƒ 5400,-, ƒ 900,- en ƒ 700,- door de
reeds genoemd M. A. Kuytenbrouwer voor zijn vrouw J. G. S. Kolff.

Wie was nu Johanna van der Hart? Wij zouden kunnen verwijzen naar blz. 116 van
het „Blokhuis Boek", maar dit, gedrukt in 100 exemplaren voor familieleden is vrij
zeldzaam. Wij vermelden daaruit, dat Johanna geboren is (te Nijkerk?) 4 september 1760
en kinderloos overleden is (te Amersfoort?) juni 1821, nadat zij 14 juli 1781 gehuwd was
met de Amersfoortse burgemeester Gijsbert Jan Methorst (geboren 1 maart 1755). Zij
was een dochter van Steven van der Hart, geb. 5 mei 1730 en ontvanger van Nijkerk.
Zijn vader Antonij was gehuwd met Maria Elisabeth Suermond. Steven van der Hart
was op 9 oktober 1757 gehuwd met Anna Elisabeth Beek, overl. Nijkerk 23 juni 1776.
Uit de familie Beek was het Beekmansgoed afkomstig. Maar de naam is niet ontleend
aan de familie Beek (zie later 4e staak).

In 't begin van de 18e eeuw was Peel Beek gesubsistueerd ontvanger van het Ambt
Nijkerk. Zijn vader was Jan Hendriksz Beek, zijn moeder Elbertgen Pelen Beek. Hij is
in Barneveld op 6 juni 1708 getrouwd met Johanna van Dompselaar (Ned. Leeuw 1912).
In Nijkerk woonde hij in het huis afkomstig van de familie van Fürstenberg, die al in
het laatste van de 16e eeuw er woonde, het waarschijnlijk als winterverblijf gebruikte en
tijdens de 80-jarige oorlog zeker ook voor meerdere veiligheid. Boven de deur ziet men
het jaartal 1718, dus uit de tijd van Peel Beek. Het lijkt ons dat het jaartal op een
verbouwing wijst, gezien de voormuur, die apart tegen het huis is aangebouwd en ook
gezien de oude kapconstructie. Later noemde men de woning 't burgemeestershuis, daar
er de burgemeesters Schimmelpenninck van .der Oije en Steen van Ommeren in gewoond
hebben. Ongeveer 1900 is het huis verkocht en tot twee woningen verbouwd: Holker-
straat 35 (waar schrijver dezes woont) en 37. De grote tuin is verdeeld en bebouwd.
Peel Beek was ook houthandelaar en gezien zijn nalatenschap, die na zijn dood omstreeks
1759, in 1764 werd verdeeld, was Peel behoorlijk met aards goed bedeeld.

In de protocolboeken (Arnhem Inv. no. 860) vonden wij het „magescheid" dat
8 januari 1764 werd „opgericht", nadat Elberta Beek, als „erfuyterse" reeds in 1759 de
staat van de boedel had „geformeerd".

Wanneer we zien dat het overlijden van Peel Beek meer dan een halve eeuw na zijn
trouwen valt, is het te begrijpen dat ook kleinkinderen onder de erfgenamen voorkomen.
Van de vier kinderen waren er tijdens het magescheid nog drie in leven. Vandaar dat
we de erfenis in vier „staken" zien verdeeld.

I. Dr (volgens Blokhuis) of Mr (volgens magescheid) Johan Beek, geb. 17 maart 1709,
overl. Barneveld 24 juli 1767. Hij was eerst schout van Brummen 1753, daarna in
Barneveld, tevens substituut ontvanger. In Nijkerk was hij 8 januari 1736 gehuwd met
Elisabeth van Rouenburg, gedoopt Nijkerk 8 maart 1716, overl. Barneveld 21 mei 1785.
Zij was uit een bekend Nijkerks geslacht, dat ook genoemd werd Ruenburg en nu nog
voortleeft onder de naam van Roemburg. Er waren uit dit huwelijk vier kinderen. De
oudste Hendrika Elsebé en de jongste Albertus bleven ongehuwd. De tweede Anna
Elisabeth Beek huwde Jan Antonij van Rouwendaal uit een familie onder Barneveld,
later ook in Nijkerk. De derde Albarta Maria Beek werd de vrouw van Wouterus Blok-
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huis, vandaar dat we een fragment-genealogie Beek aantreffen in het Blokhuisboek. Uit
de boedel ontvangt deze staak negen percelen landerijen.

II. Evert Beek, geboren 7 april 1711, overleden vóór 1760, dus vóór het sluiten van
het magescheid in 1764. Hij was een belangrijk persoon: „gesubsistueerd ontfanger en
verwalter-landrentemeester van Veluwen". Hij is tweemaal gehuwd geweest. Ie Geertruyd
van Diermen, overl. Nijkerk 1746, zuster van de schout van Putten. 2e op 12 november
1747 Hester Doude, dochter van de Nijkerkse predikant Franciscus Doude, overl. 1748.
Bij het magescheid traden voor de kinderen diverse familieleden op, waardoor we een
kijk krijgen op de familie-verhoudingen. Er waren uit het eerste huwelijk vijf later te
noemen kinderen; uit het tweede één dochter. Voor de eerste kinderen traden op:

1. Mr Evert van Diermen, burgemeester van de stad Vianen,
2. Hendrik van den Engh, oom en aangetrouwde oom van Johannis Beek van zijn

moederszijde, bij de acte van 28 juli 1759 gemachtigd voor Joannis Beek om de
deeling van zijn grootouderlijke boedel waar te nemen en een magescheid te helpen
oprichten.
Mr. Geurt van Diermen, scholtis en gesubsistueerd ontfanger des ampts Putten, „als
oom en bloed momboir" over de minderjarige Peel Beek. Van de vijf kinderen uit
het eerste huwelijk waren alleen Johannis en Peel tijdens het magescheid nog in leven
en alleen Peel stichtte een (later te noemen) gezin. Voor de dochter uit het tweede
huwelijk traden op:

4. Mr Jan Doude, advocaat van den Hove van Gelderland en
5. Steven van der Hart, gesubs. ontvanger van Nijkerk, de eerste als oom maternel; de

tweede als „aangetrouwde oom „paternel" van Helena Beek. Deze kinderen ont-
vangen het erf „Huyssteen" en 't buurtschap „Wullenhove" met verschillende lande-
rijen en „een stuk veen in 't Nijkerkerveen. Dit komt ten name van Johannis Beek,
terwijl zijn broer Peel Beek landerijen krijgt onder Nijkerk en een huizing en land in
Barneveld.

Deze Peel Beek was 2 november 1738 gedoopt en kreeg na zijn studie in Harderwijk
het ambt van „ontfanger en advocaat-fiscaal van het jachtgerecht van Wageningen".
Hij huwde Ie Geertruid van der Hart, geb. Wageningen 1745, aldaar overl. 13 april
1780, dochter van Anthonij van der Hart en Maria Elisabeth Suermond. In april 1782
werd Judith van Ommeren zijn tweede vrouw. Uit het eerste huwelijk vier kinderen.

De jongste dochter van Evert Beek was Helena Beek, gedoopt te Nijkerk 20 oktober
1748, overl. Wageningen 9 september 1810. Zij huwde tweemaal. Ie met Gerhardus
Everts, geb. Arnhem 30 dec. 1742, overl. Twello 14 jan. 1793. Hij was schout van
Voorst en procureur te Arnhem. Een zoon uit dit huwelijk: Jacob Nicolaas Everts is
met de titel jonkheer opgenomen in de Nederlandse adel (zie Adelsboek).

Volgens het Blokhuisboek is zij de tweede maal gehuwd met Stephanus Tapper,
procurator. Als zodanig vinden wij hem bij de approbatie van het testamant van E. J. B.
van Goltstein in 1741. In 1744 noemt hij zich „secretaris der vrije heerlijkheid Mijners-
wijk". Zijn zegel op een brief van 11 mei 1776 in 't archief Arkemheen vertoont een
sprekend wapen: drie flessen met lange hals en dikke buik met voet en stop. Misschien
als karaf bedoeld. Helmteken, een staande vogel. In 1766 is hij hulder voor Maria
Witmans, weduwe van Bartholomeus van Bruggen bij de belening van 't goed „Heyder-
brinck" en de tienden van „Braempt" onder Zeddam, voor de leenkamer van Bergh.
Maar 't Blokhuis beschikte blijkbaar niet over voldoende gegevens over de procureur
Tapper!

Zoekend naar meer plaatsen waar hij vermeld kon zijn, gingen wij de schuldbrieven
na, die de polder Arkemheen vooral in de 18e eeuw heeft uitgegeven en waarvan er
een aantal in het polderarchief zijn bewaard. De niet te zware dijk eiste veel onderhoud
en dijkgraaf en heemraden namen telkens kapitalen op voor het dijkherstel. Daardoor
is er veel te vinden over goed gesitueerde Veluwse families.

Zo zien we daar, dat Tapper niet getrouwd was met Helena Beek, maar met haar
moeder Hester Doude, die na haar tweede huwelijk nog een derde sloot (volgens Blok-
huis). Want op 19 oktober 1763 tekent Steph. Tapper voor aflossing een schuldbrief
van ƒ1500 a 3 %. Deze obligatie ten laste van dijkgraaf en heemraden was 14 mei
1752 genomen door freule Geertruyd Heylwig van Essen. Bij haar overlijden was haar
„universele erfgenaam testamentair": Lucas Willem van Essen, heer van Helbergen en
Schaffelaar. Met hem stierf het oude geslacht van Essen uit. Hij verkocht de obligatie
op 14 mei 1760 te Arnhem aan „den procurator Stephanus Tapper en Hester Doude".

Tapper leefde nog in 1777, want op 16 aug. van dat jaar namen Stephanus Tapper
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en juffr. Hester Doude, „Egtelieden", nog een obligatie van ƒ 2000 a 2 ¥2 %. Deze werd
„ingevolge uitloting" van 13 sept. 1809 afgelost op 16 maart 1810 en voor uitbetaling
getekend door H. Beek wed. Everts.

Niet lang daarna moet Tapper overleden zijn, want wij vonden een kwitantie van
ƒ 18,- rente van een kapitaal van ƒ 650, verschenen 1 juli 1783 „herkomstig uit den
Boedel van mijn styfmoeder mevrouw Doude", actum den 17 Novemb. 1783 w.g.
H. Doude wed: Tapper". Hij moet toen minstens al ruim een jaar eerder gestorven zijn,
wat weer blijkt uit het volgende. Op 1 juli 1753 nemen dijkgraaf en heemraden ƒ 1500
a 3 % op van de Weduwe Sociëteit ofte Beursse te Arnhem. Deze obligatie wordt
gekocht op een publieke veiling van 10 juni 1782 te Arnhem door mejuffrouw Hester
Doude, weduwe van wijlen de Heer Steph. Tapper. Deze schuldbrief bleef lopen tot
augustus 1805, toen hij werd getekend voor voldaan te Hattem door „ondergeschreven
Ehelieden door versterf Eygenaren geworden: w.g. J. D. van der Sluis en J. H. van der
Sluys, geboren van Thuyl.

Daarmee komen we in een nieuwe kwestie: wie waren buiten de reeds bekende Helena
Beek erfgenamen van het echtpaar Tapper-Doude? Waren er uit dat huwelijk kinderen?
Er is een rente-kwitantie van 1 juli 1790 van ƒ30,- van ƒ 1000 kapitaal, voor voldaan
getekend door H. M. Tapper, wed. van Thuyl. Deze ondertekening vonden we maar
één keer. Wel een rente-kwitantie van ƒ 1000 kapitaal „ten naeme van den Heer
Pro S. Tapper", getekend op 1 juli 1789 door L. van Thuijl. Meermalen tekent het
echtpaar van der Sluis-van Thuijl kwitanties van rente van obligaties ten name van
„J. G. Bentinck, Douariere Doude" en ook van obligaties op resp. 1 juli 1753 van
ƒ 1000, en 6 juli 1753 van ƒ1500, op naam van procurator Stephen Tapper.

Op een brief dd. Hattum 27 april 1799 (in het archief van Arkemheen) zegelt J. D.
van der Sluis met een rood lakzegel: in een groen schild een klimmend hert. Helmteken:
een uitkomende hertekop. Dit is hetzelfde wapen als dat van de familie van der Sluys
in Twente. Ook voorkomende in de kwartieren Van Naamen van Eemnes n.l. Joan van
der Sluys, waarschijnlijk geboren te Deventer, wiens moeder was Wilhelmina Bloemen-
daal, komt 1711 met attestatie van de Waals-gereformeerde gemeente naar Diepenheim.
Hij wordt Heer van 't Westerflier en richter van Haaksbergen. Het wapen van deze
familie is: in groen een zilveren klimmend hert. Helmteken: het hert uitkomend. J. D.
van der Sluis te Hattem zegelde 21 mei 1799 (archief Arkemheen) met rode lak (wie
in de rouw was gebruikte zwarte lak); dit kan wel eens een aanwijzing zijn voor een
genealoog: twee schilden, rechts het hert op groen, links een steigerend paard op zilver,
Boven de schilden een kroon van drie fleurons en twee parels. Vermoedelijk dus het
wapen van Thuijl.

Het aandeel van Helena Beek bestond uit polderland onder Nijkerk o.m. „het Uls"
en een deel van de „Klaphek" en onder Barneveld het land „den Beerencamp" (aldaar
een familie met die naam) en het erf „den Bosch" onder Garderen.

III. De derde staak van de erfenis was voor de ongehuwde Elbarta Beek, geb. 3 mei
1716, overl. Nijkerk 7 mei 1794. Aan haar werden toebedeeld „het Erf en goet Beek-
mansgoed in Nijkerk, op Holk, mitsgaders het halve Kerkengoed, mede aldaar gelegen,
wordende thans in eene massa en in en onder malcanderen als een Erf gebruijkt; vrij
allodiaal deylbaar tinsgoed. Bestaande dit erf in een boerenhuys, 2 aparte schuren, een
bakhuys, twee bergen en een schaapschot, en hof, hooy-, wey- en toebaksland, groot
32 morgen en turf veen 6% morgen. Een groot deel thientpligtig aan den ouden en
nieuwen Holker thient den rekencamer toebehoorend, in pacht bij Hendrik Gerritsen
en Geertje Gerrits, echtl.".

Reeds enige malen noemden wij het halve Kerkengoed, dat was een hofstede eigen-
dom van de Hervormde kerk van Nijkerk. Na de Franse inval was de kerk diep in de
schulden geraakt door het herstellen van de door de vijand zeer geschonden kerk. Men
had al door voor die dagen grote sommen geld te lenen het Kerkenerf met hypotheek
bezwaard. Zeker om uit de schuld te raken heeft de kerk een deel van het goed voor
4360 gulden verkocht, maar nog drie kampen land ervan zelf gehouden. Daarom zal
men gesproken hebben van 't halve goed.

Naast het erf Beekmansgoed werden aan Elbarta nog tien percelen land onder Nijkerk
en Barneveld toebedeeld.

IV. Nu nog de vierde staak te weten voor Anna Elisabeth Beek, overl. te Nijkerk
23 juni 1776. Op 9 oktober 1757 was zij gehuwd met Steven van der Hart, geb. 5 mei
1730 als zoon van Antonij en Maria Elisabeth Suermond. Hij was ontvanger van
Nijkerk. Voor het geslacht van der Hart verwijst Blokhuis naar de Ned. Leeuw 1884.
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De enige dochter Johanna werd reeds eerder vermeld.
Wat werd nu aan deze 4e staak toebedeeld?
In de eerste plaats: „Een huys, 2 schueren en een Loos, duyvenhuys, hof en boom-

gaard in de vest van Nijkerk in de Holkerstraat", dus het reeds genoemde huis van
grootvader Peel Beek. Verder: 3 morgen toebaksland met een schuur groot 11 hollen,
aan de Doornsteeg, vrij deelbaar tinsgoed. Het goed was dus enkel bezwaard met een
tinsbelasting; deelbaar wil zeggen: men mocht er wel een deel van verkopen, wat van
verschillende goederen niet geoorloofd was.

De Doornsteeg was een deel van de toenmalige weg van Nijkerk-Bunschoten. Tabaks-
schuren (op enkele na verdwenen) waren grote houten gevaarten ter droging van de
tabaksbladeren. Ze steunden op zware gebinten en de afstanden daartussen noemde men
„hollen". De schuur in kwestie moet wel een zeer grote geweest zijn. Verder worden nog
een half dozijn percelen genoemd waaronder een huizing in Barneveld (zie verder
Protocolboek Nijkerk Inv. no. 360 in het R.A. Arnhem).

In het Protocolboek no. 853 zien we dat de gezamenlijke erfgenamen van Peel Beek
een viertal percelen verkopen aan Arend Willem baron van Reede en zijn vrouw
H. A. A. barones van Lynden tot de Parck. Zoekend in de Protocolboeken kwamen wij
7 september 1724 wederom het huis in kwestie tegen: „Een erff en goet Beeckmansgoet,
item nog een halff erff genaemt het Kerkengoet beyde gelegen in de Buurschap Holck,
alsmede agt mergen toebaxlant met een huys en vier tabaxschuieren daer op staende
gelegen in de Buurschap Doornsteeg". Het was toen eigendom van het echtpaar Peel
Beek en Johanna van Dompseler en Peel Beek stelde het geheel „als borg voor 't
bedienen van het ontvangers ambt" n.l. van het ambt Nijkerk. Dus in plaats van een
waarborgsom. (Protocolboek Inv. no. 850).

En dan weer de vraag: hoe kwam Peel aan de hofstede. Dat zal geweest zijn door
erfenis. En dan noemen we weer de ouders van Peel, te weten Jan Hendriksz Beek en
Elbertgen Pelen Beek. In het gemeentearchief te Nijkerk berust een boek met de
eigenaardige titel: „Het Quvier van de Vest van de Nieukerk, Alsmede van 't gehele
Ampt", daterend plm. 1653 (een cohier voor belasting), „fol. 74 Peel Wouters Beeck
eijgenaer ende gebruyker van huys, hoff, boomgaert van % morgen, 20 morgen hooch-
ende leeg (= laag) lants, thientpligtig uytgenomen 4 mergen. De belastingaanslag
ƒ 238,-". Verder lasten, die bij verhuring betaald moesten worden door de huurder; dat
was een algemene regel.

„6 gl. 6 st. tot tins aen den Graaff.
1 gl. tot rijsvoer aen den Rent mr van Veluwen.
3% schepel haveren aen den Kellenaer, Harderwijker maet".

De Kellenaar zetelde op de Kelnarij te Putten (de Hof van Putten, niet te verwarren
met een gelijknamig goed bij Elburg!) het „bestelhuis" van de abdij van Abdinghof bij
Paderborn, die talloze hofsteden en landerijen op de N.W. Veluwe in bezit heeft gehad;
een toestand die tot de Franse tijd voortduurde. Op folio 74 volgt nu:

„De kerck heefft een goet, dat Kil gijsberts gebruijckt met huijs, hoff van %
mergen, 20 mergen hoog- en leeglant, waer van 7 mergen heel mergengelt
(polderlasten) geven en 4 mergen halff mergengelt... belast voor ƒ 271-10-.

folio 75:
„3% schepel haver tot stedighheit aen den Kellenaer. 6 gl. 15 st. tot tins aan
de Graeff".

Een schepel is op de Veluwe — nu nog — een half mud. De belasting in natura, moest
gebracht worden naar Putten. De Kellner zocht een weg om het te gelde te maken en
af te dragen aan het hoofdklooster in Paderborn.
folio 75 (vervolg):

„Reijner Beeck selffs eijgenaer ende gebruijcker van huijs, hoff, boomgaertje van
I mergen, 24 mergen hoog- en leeglant, te weten: 8 mergen somersaet; 5 mergen
wintersaet, amersforder maet (dus: zomer- en winterkoren) de rest weij ende
haverlant.
wat elsken hexskens (= hakhout), 7 schepel halff garst ende haveren aen de
Kellenaer, met 3% st. tot tins.
II gl. 13 st. 8 penn. tot herengul(den) aen de graeff en 7 st. tot tins; 1 gl. tot
rijsvoer aen de Rentmr van Veluwen."

Hieruit blijkt dus, dat er twee hofsteden, waartussen, vermoedelijk beter gezegd waar-
tegenover het Kerkengoed, bewoond waren door een familie Beek. Wanneer ik mijn
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notities uit de protocollen raadpleeg, dan lag er naast het Beekmansgoed een hofstede
in een acte van 1724 genoemd „Strüpterbeeck of Beekmansgoet", ook genoemd Strijptjes
of Strijptjesbeeck. Op de stafkaart (editie 1905) genoemd Striptenbeek liggende iets ten
oosten van 't Beekmansgoed. De twee families Beek zijn door een huwelijk verbonden
geweest uit welk huwelijk geboren is Peel Beek voornoemd.

Dit tweede „Beekmansgoet" heeft evenals het eerste gediend als onderpand voor een
ontvangersambt.

Engelbert Georg Ardesch stelde het als zodanig 9 aug. 1724 voor zijn ontvanger zijn
van het ambt Barneveld. Het was toen eigendom van zijn moeder „joffer Geertruidt
Wacker(s) weduwe van wijlen de schol t Ardes(ch)" t vóór 1710. Zij had het 20 mei 1710
voor 4100 gld. gekocht van het echtpaar Wulf f van Hennekeler en Elysabet Brouwer.
Het goed was toen behoorlijk in de schuld! Achtereenvolgens was er in drie leningen
ƒ 2400,- op voorgeschoten door Henrick Gerritsen van Harsseter, die er ƒ 400,- van had
overgedaan aan „de diakonij tot nyckerck". (Harselaar is een buurtschap tussen Nijkerk
en Barneveld).

De moeder van Peel Beek n.l. Elbertje Pelen Beek was eigenares van de vroeger
genoemde tabakslanden aan de Doornsteeg. Daar lagen ook landerijen in eigendom
behorend aan Cornelis Gerritsen Beeck. De familie-relatie konden wij tot heden niet
nagaan. Wellicht is het in de doop- en trouwboeken (R.A. Arnhem) na te gaan.

Om verder terug te gaan is er nog wat te vinden in de Dijkrol van Arkemheen,
opgemaakt plm. 1611, na de tijd dat Spaanse troepen de omtrek onveilig maakten.
Daarop zijn genoteerd alle stukken land van de polder die half in Nijkerk half in Putten
ligt, met de eigenaars.

Daarnaast is voor ons onderzoek bruikbaar het tinsboek van Nijkerk waaruit we eerst
noteren:

Peel Beek 1706 liet blijkbaar het volgende in het tinsboek 1706-1754 overnemen
uit de „Heerengoederen die in Thins goederen verandert zijn.":
„Jan Hendrikse Beeck, Peel Wouterse Beeckman, Wouter Beeckman sal betalen
6 gl 6 stuivers van Beeckmansgoet in den buurtschap Hollick gelegen als
nement(l)ick 4 mergen ongeveer genaemt het hoefslagh liggende op den weg ten
Noorden en van 't huijs Suytwert op tot aen 't Haverlant, omtrent 8 mergen en
nogh Suytwert op tot aen de Laeck oock 8 mergen, welck een herengoet geweest
is, en heeft in heerengelt gegeven 6 gl. 6 stv. item 11 stv. voor het rijsvoeder en
't roockhoen 't welk nu door die herenstaten van Gelderlant gevrijt is tot een
tinsgoet inholt zegel en brieven van den 29 Augustus 1613."

Wij noteren uit de Dijkrol:

„Wolter beeck heeft soeven mergen idt hoeffslach van sijn erff opten corten
Holck saijlt (= zaailand = bouwland).
Henrick beeckman heeft twee mergen opten corten holck 't hoefslach saijlant
van 't goet.
Henrick Beeckman heeft vier mergen den corten Holck halff weylant halff
saijlant snoecksmaet.
Wolter beeck heeft twee mergen ten westen Brinck van Vanevelts landt.
Reyner beeck wonende op die Ries heeft ses mergen drie vierendeel als beijde de
Cuijlen met idt Duyffhuyss stuck idt Vaeltstucke ende bonencamp, vermogens
d'attestatie van den lantmeter Aert Snapper.
Henrick beeckman op die strijp derdehalff mergen als die stryp d'rijncampgen.
Wolter beeckman heeft ongeveerlijck drie mergen end een halff als 't lange stuck,
't polletgen, 't campgen achter thuijss ende 't Calvercampgen.
Henrick beeckmans erffg. hebben op die Duijst vier mergen affgraft (= afge-
gravenland).
Wolter Heijmans Beeckman heeft 3 mergen over den Holckerwegh, gnt (= ge-
naemt) den grooten Kuijndercamp.
Maes Beecken erffgenamen hebben derdehalff mergen, Den Veijnteler daer
oistwrt Rabbencamp."

Wanneer wij deze gegevens vergelijken, zijn er een paar conclusies uit te trekken. Blijk-
baar is in de 16e en 17e eeuw de naam Beek afgewisseld met Beekman. Ook is in die
tijd de naam Henrick meermalen door familieleden gevoerd, want gelijktijdig komt op
de Dijkrol voor een Henrick die op de Strijp woont en er wordt gesproken van erfge-
namen van een Henrick. Verder zijn er voor en na 1600 geweest een Wolter, Reyner,
Heyman en Maes. Die Reyner woonde „op die Ries" ook genoemd „het goed ten Rys".
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Die hofstede bestaat nog en ligt aan de westkant van het tegenwoordige Beekmansgoed.
In 1566 is een opname gemaakt van 't geen bij de boeren in voorraad was; daarbij vindt
men onder Nijkerk:

„item Henrick Beekman hefft 2 bargen by syn huijs en den ene barg dair was
in weyt (=tarwe), den anderen was een man hoech (= hoog) mit haveren en
boenen, wellicke he verclaart heft ongeveerlich dat dair uijt solde coemen 10
mudde haveren en 10 mudde boenen, noch heft he op syn solder gehadt 8 mudde
haveren en 4 mudde garst en 1 mudde rogge des vurs: (voorgeschreven =
voornoemd) mudde synnen groit maet."

1526 Op Maenedach na Sanct Magdalena dach (= 23 juli) is the Nye kerck opschrevie
als volgt" (dat is een lijst van veeschatting) en onder Holck vinden wij:

Maes Beeckman als eigenaar van 9 paarden en 8 koeien (en of waarbij?) 2 twee-
jarige vette koeien. Bedoeld zal zijn, vermoedelijk 2 jaren vet gemest.
Boude Beeckmans waarvan genoteerd 5 paarden, 8 koeien en 3 veulens.
Herman oez Soen die 12 osse(n) heeft.

1463. Op een lijst van de „Pontschattinge" onder Nierkerck vindt men:
Beeckmans wier (?) en Wold Beeckman elk voor 2 genoteerd.

plm. 1513. Omstreeks dat jaar is er een „thinsboek" voor Nijkerk opgesteld. Bij het
raadplegen er van gaf het ons de indruk dat het is opgesteld door iemand die de ver-
schillende huizingen is rondgegaan en inlichtingen heeft ingewonnen zodat hier en daar
de gegevens onvolledig zijn en nieuwe navraag nodig is. Zo komt men dikwijls, vooral
aan 't eind van een onderzoek de eigenaardige uitdrukking tegen: „to venemen" die we
een enkele keer vonden met een r er in en dan wordt het: „to = te vernemen" dus nader
aan te vragen, zoals het volgende waarin het persoonlijk duidelijk uitkomt.

„Henrick Ricolts, dienstman en Lijsken sijn wijf, vrij wijf en hebben veel kinderen
gehat, maer of ze leuven (= in leven zijn) weet ick oick neijt. Dese Henrick
vurstaend (= voornoemd) heeft van wal en een bouwman geweest op Beeck-
mangoet to Holick, dat een abtsgoet is en eijt dese goede heeft Zeger Spaen XI
rins (Rijnse) guldes frates, noch heeft Arnts V ri guldes f aces, noch Ricolt
Reijners een stuck lants gehuert to venemen. Dit eene heurt (= behoort aan)
Wouter eveurts (= Everts) kinder, proostluijden en die heit Hendrik en die dogter
Weijme, en die dogter Weijme is gehillet (= getrouwd) en heeft een man die
heit enweerken en is mijnre vrouwe eijgen man van Elten."

In Holk leefde een familie onweerken en er ligt een kampland het Onweer. In een
andere inschrijving vinden wij het volgende:

„Oetelers goet (dit is het nog bestaande Oteler op Slichtenhorst) eigen goet mijns
gen(adige) heren en op 't goede plach wael een to woenen Elbert Pelen, vrij man,
dienstkinderen.
Elbert Peel Beekmans, eigen man, eigen wijf, eigen goet mijns genegen heren en
eijt de goede vurstaend heeft Sunte Catarine toe Nijkerken 11 morgen lants, gaff
goders hunen (?) en Hendrik Claes Wolkens. Dat veen tijlls (= ten dele) afge-
graven."

Hier is de moeilijkheid dat deze inschrijving over Slichtenhorst gaat en daar lag niet
ver van Oteler een goed „ter Beeck". Een bewoner er van zou met de naam „Beekman"
kunnen genoemd worden. Die veronderstelling is niet zo erg vreemd, wanneer we
denken aan de wijze waarop de buurtschappen Slichtenhorst en Holk zijn ontstaan.

Ongeveer omstreeks 't jaar 1000 was de Gelderse Vallei tussen Nijkerk en Amersfoort
een groot moeras, dat langzaam begon vol te groeien en tot veenland werd. Daar de
westkant van de vallei lager was dan de oostkant (denk aan de loop der beken, die in
't westen samenvloeien tot de Eem (Amersfoort = voorde door de Aam of Eem!) begon
de bewoning vanuit het oosten en langs de rand van het diepere gedeelte. Zo ontstond
er een lange rij hofsteden vanuit de hogere gronden van het gebied van Appel dat zich
steeds verder naar het westen uitbouwde; een zuivere lintbebouwing die in de eerste
plaats de buurtschap Slichtenhorst deed ontstaan. Daarna zich voortzette verder west-
waarts als de buurtschap Holk en in 1222 bij de stichting van Nijkerk gevorderd was
tot de z.g.n. Veenhuizen, in verband met dit artikel aan te duiden als „op korte afstand
ten Westen van 't Hendrik Beekmans goed." De bevolking van Appel zal plm. 1000 niet
erg talrijk zijn geweest en wanneer er land in cultuur werd gebracht zal dat wel zijn
geschied door verwante familiegroepen.
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Zo krijgen wij de eigenaardige boerderijnamen met „groot" en „klein". Een begin van
het ontslaan van Slichtenhorst menen wij te zien in de hofstede Eretitel, Arentel, tegen-
woordig Erental, nu gesplitst in drie hofsteden. Een er van is Klein Erental, dat wij in
een acte nog uit het begin der vorige eeuw aangeduid zien als Half Terbeek. Ruim
anderhalve km verder ontstond Oteler en een viertal km verder westwaarts ligt het
Beekmansgoed. De laatste twee zijn bezit geweest van de familie Beekman. Zou de
veronderstelling nu zo vreemd zijn in Terbeek de oorsprong te zoeken? Is het niet zó
gegaan dat er broers waren in een gezin waarvan de oudste de hofstede erfde en de
jongere een stee vestigde in het nieuw ontgonnen land en dan de naam óf van de familie
óf van de hofstede verder het „nye lant" in droeg?

Ik wijs er nog op dat er vele hofsteden een naam dragen die op „goed" eindigt. Dan
weet men direct dat men te doen heeft met een goed van jongere datum.

Ten slotte enige notities over de familie in kwestie uit doop- en trouwboek; tevens
bewijs hoe men vroeger met familie-namen omsprong.1)

Op 11 maart 1602 trouwden te Nijkerk: Reiner Peelen, Peel Beekmans sone en
Elbertge Arris, Arrijs Pelen dg. beide op Holck. Uit dit huwelijk werden te Nijkerk
gedoopt:

1603 Januari 30 Arris, z.v. Reiner Peelen en Aaltge Arris;
1604 Mei 27 Aaltge, d.v. Reiner Beekman en Elberte Arris;
1606 Januari 19 Grijt, d.v. Reiner Beekman en Elbertie Arris;
1607 December 16 Stintge, d.v. Reiner van Beek en Elberge Arrijs;
1609 October 29 Peel, z.v. Reiner Beekman en Elbertie van Rijs;
1612 Januari 19 Gerrit, z.v. Reiner Beekman en Elbertie Arris;
1614 Januari 6 Stintge, d.v. Reiner Beekman en Elbertie Arris;
1617 Augustus 4 Maritge, d.v. Reiner Beek en Elbertie van Rijs;
1622 Juli 13 Wolter, z.v. Reiner Beekman en Elbertje Arris;
1623 November 23 Wolter, z.v. Reiner Beekman en Elbertje van Ries.

Reiner Peelen Beekman op Holck (zie boven) zal een zoon zijn van Peel Beeckman,
overleden 1587 die (vermoedelijk) gehuwd was met Aettje Rei(n)ers. Een andere zoon
was: Wolter (Peelen) Beek(mans) gehuwd met Hendrik je Aerts van Moorseier.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Nijkerk:

Altghen, 7 April (?) 1594; Griet, 19 Februari 1596;
Judith, 21 September (?) 1597; Stijn, 5 Januari 1600;
Peel, 7 Maart 1602; Weintge, 21 Juni 1604;
Geert, 7 Januari 1607; Aaltge, 5 November 1609.

') mededeling van C. Ruitenbeek, te Nijkerk.
F. KRAGT Hz.

ARCHIEF INVENTARIS BAKEL EN MILHEEZE
Door de gemeente Bakel en Milheeze zal binnen afzienbare tijd — zo mogelijk begin

1969 of eerder — in eigen beheer in druk worden uitgegeven de: „Inventaris van het
oud-archief der gemeente Bakel en Milheze 1626-1810" van de hand van de streek-
archivaris van Peelland.

In deze inventaris is tevens opgenomen de Inventaris van het archief van de tafel
van de H. Geest 1637-1809 en de inventaris van het archief van de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk van Bakel en Milheze 1651-1815.

Buitendien is daaraan toegevoegd een persoonsnamen- en functie-index, een regesten-
verzameling van aangetroffen charters, alsmede een onderwerpenklapper, waardoor de
raadpleging vergemakkelijkt wordt.

De uitgebreidheid der omschrijving van archivalia maakt deze inventaris tot een
instrument van directe informatie.

De prijs bedraagt bij intekening ƒ 10,-, doch zal na verschijning — in verband met
de beperkte oplage — ƒ15,- bedragen.

Indien hiervoor belangstelling bestaat, wordt de gelegenheid geboden hierop in te
tekenen, in welk geval bericht gaarne binnen 4 weken wordt tegemoet gezien door de
burgemeester van Bakel en Milheeze, gemeentehuis te Bakel.
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HET GESLACHT RENTIER

Bij een genealogisch onderzoek in Zeeland wordt men al vrij spoedig ge-
confronteerd met de verliezen, die het Rijksarchief te Middelburg in de jong-
ste wereldoorlog heeft geleden. Deze verliezen vormen enigszins het excuus
voor het niet bevredigend kunnen afronden van een Zeeuwse genealogie. Men
vervalt in veronderstellingen, die zeer wel kunnen kloppen, doch te allen tijde
betwistbaar blijven, immers, de middelen tot bewijs ontbreken. De hierna
volgende beschrijving van het geslacht Rentier vertoont dan ook de ken-
merken van deze omstandigheid.

Deze handicap wordt enigszins overbrugd door het bestaan van een voor-
oorlogse genealogie Rentier en hier zullen de oren van Zeeuwse geïnteresseer-
den zich wel spitsen! Met name de Genealogische Werkgroep Zeeland heeft
zich als doel gesteld het verzamelen van vooroorlogse gegevens.

De waarde van deze vooroorlogse genealogie bepale een ieder voor zich-
zelf; de gegevens zijn niet te controleren. Feit is, dat bij een recent gehouden
onderzoek gegevens aan het licht kwamen, die de genealogie ten dele onjuist,
ten dele onvolledig maakten. Er zijn minstens twee afschriften in omloop en,
hoewel door dezelfde hand geschreven, vertonen zelfs deze twee afschriften
onderlinge verschillen. Dat zou er m.i. op kunnen wijzen, dat ook toen al
enige twijfel bestond aan de verkregen uitkomsten. Uitkomsten, die volgens
overlevering werden verkregen door correspondentie en nogal wat jitgaven
met zich meebrachten.

De genealogie werd in de dertiger jaren opgesteld door de heer M. Kalk-
man, die aan moederszijde aan het geslacht verwant was en naar ik meen
te weten, tijdens zijn leven lid was van de NGV.

Het origineel is mij onbekend, de beide genoemde afschriften, berustende bij
de heren J. C. Rentier te Rotterdam en D. Rentier te Noordgouwe, heb ik
kunnen vergelijken en vormden mijn uitgangspunt. Als zodanig waren zij
zeer bruikbaar, vooral omdat daarin een aantal plaatsnamen voorkomen, die
inderdaad in veel gevallen juist bleken.

De herkomst van het geslacht

De afschriften-stamboom Rentier noemen als stamvader:
/. Christophle Rentier de l'Estrange,
geboren circa 1660 te, althans afkomstig van, Aurillac, Frankrijk, die zich
omstreeks 1689 vestigde te Noordwelle, als gevluchte Hugenoot.

Juist of onjuist? We hebben hier vier gegevens: een naam, een jaartal, een
plaats en een hoedanigheid.

Voor wat betreft de naam is het niet duidelijk waarom het toevoegsel de
l'Estrange gebruikt wordt. Het wil mij voorkomen, dat aan de vreemde her-
komst van Christophle niet getwijfeld hoefde te worden, zeker niet op een
dorp van het formaat van Noordwelle, waar uitgezonderd de dominee niemand
Frans sprak. Meer voor de hand liggend zou zijn, dat in zo'n geval een bij-
naam ontstond in het Zeeuws dialect.

227



Het jaartal valt inderdaad wel te combineren met de vermelding: Hugenoot.
De Rentiers zijn verder ook protestant en deze levensbeschouwing is wellicht
de meest plausibele verklaring voor de landverhuizing.

Rest nog de plaats van herkomst. Gevoerde correspondentie bracht aan
het licht, dat in het département Cantal de naam Rentier nog tamelijk frequent
voorkomt en zelfs in Aurillac zouden een landbouwer en een wijnhandelaar
van die naam wonen. Treffende bijzonderheid is, dat van een viertal „Leeu-
warder" Rentiers, die gevonden werden in het bevolkingsregister, doch niet
direct verwant waren aan de te beschrijven Rentiers, er één afkomstig was
van Aurillac.

Een verdere bijzonderheid vormt de mededeling van de heer David Rentier
te Noordgouwe, die melding maakt van de emigratie „per schip".

De genealogie gaat verder met de zoon van Christophle:
//. Jean Rentier (zonder het bijvoegsel de l'Estrange), geboren circa 1685,
derhalve niet te Noordwelle, landbouwer. Zijn moeder staat niet vermeld,
zijn echtgenote evenmin. Hij zou aan de Hervormde Kerk te Noordwelle een
stuk land gelegateerd hebben, met de bepaling dat dit land voor altijd naar
hem genoemd zou worden. Oudere mensen schijnen dit land nog te kunnen
aanwijzen. Hij had twee zoons, althans volgens de stamboom:
// / . / Stoffel Rentier, geboren circa 1720, en
111.2 Cornelis Rentier, geboren circa 1736.

Ook hier worden geen echtgenotes genoemd. De tak Cornelis is volgens de
genealogie reeds lang uitgestorven en Stoffel zou verantwoordelijk zijn voor
het verdere geslacht Rentier in Nederland.

We belanden nu in de periode, waarop de nog bestaande archiefstukken
enigszins aansluiten en daaruit blijkt dan, dat of de samensteller van de
genealogie of zij die de gegevens daarvoor leverden, nogal onnauwkeurig te
werk zijn gegaan. Deze onnauwkeurigheid, alsmede een groot aantal omissies
zijn de redenen, dat de stamboom verder niet gevolgd wordt, doch gebruik
gemaakt wordt van originele gegevens uit het Rijksarchief.

Er bleken sporen te leiden naar Noordwelle, Burgh en Haamstede, alle
gelegen op Schouwen en de onderlinge verwantschap is dus wel zeker.

Waar de stamboom begint, zullen wij onze speurtocht voortzetten en we
gaan dus naar:

Noordwelle.
De kerkelijke administratie van Noordwelle is verloren gegaan, zodat we

het verband tussen de genealogie en de bewijsbare Rentiers van omstreeks
1811 slechts per veronderstelling kunnen weergeven.

De oudste Rentier te Noordwelle blijkt dan te zijn een Stoffel, geboren
circa 1759. Hij is de zoon van een Jan en ik houd deze Jan voor een kleinzoon
van Jean (II).

Jan kan geboren zijn omstreeks 1735 en zijn vader, hoe die dan ook geheten
moge hebben, omstreeks 1710. Deze veronderstelling volgend, zou de reeks er
als volgt hebben uitgezien:

/. Christophle Rentier de l'Estrange, geboren circa 1660, waaruit:
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// . Jean Rentier, geboren circa 1685, waaruit:

/ / / . / N. N. Rentier, geboren circa 1710;
III.2 Stoffel Rentier, geboren circa 1720 ) , , ,
ui * si i- n • u • m / r / volgens de stamboom.
1113 Cornelis Rentier, geboren circa 1736 / °
Uit III. 1:
IV.1 Jan Rentier, gehuwd met Stoffelina Korsten. Hieruit:

V.l Stoffel Rentier, schilder, geboren te Noordwelle circa 1759, overleden
te Noordwelle 19 oktober 1815; gehuwd met Tannetje Cornelisse de Vos,
overleden te Noordwelle 29 maart 1808.

Het zal de lezer opvallen, dat in de IVe en Ve generatie een volgnummer
is gegeven. De redenen daarvan zijn de vondsten elders.

De kinderen van Stoffel en Tannetje zijn minstens:
VI.1 Jan Rentier, schilder, geboren te Noordwelle omstreeks 1790, overleden
te Noordwelle 18 december 1826, gehuwd te Noordwelle 17 mei 1816 met
Maria Kloet, geboren te Serooskerke (S.) circa 1780, dochter van Pieter,
overleden vóór 1816, en van Willemijntje Pieterse van de Velde, dagloonster
te Serooskerke. Maria hertrouwde 6 februari 1828 met Jan Bakker, mogelijk
een zwager van haar echtgenoot.
VI.2 Cornelis Rentier, kleermaker, geboren te Noordwelle circa 1799, over-
leden te Noordwelle 2 februari 1856; gehuwd Ie maal te Noordwelle 31 juli
1830 met Marina Bakker, geboren te Noordgouwe circa 1807, overleden te
Noordwelle 27 januari 1845, dochter van Cornelis, overleden vóór 1830 te
Ouwerkerk, en van Hendrina Labeur, overleden te Noordwelle 14 juni 1815;
gehuwd 2e maal te Noordwelle 5 augustus 1848 met Pieternella Paulusse,
geboren te Noordgouwe circa 1811, overleden te Noordwelle 10 mei 1850,
dochter van Dignus en van Tona Klaasse, beiden overleden vóór 1848 te
Kerkwerve;
gehuwd 3e maal te Noordwelle 6 december 1854 met Maria van den Berge,
geboren te Dreischor circa 1799, wonend te Renesse, overleden te Noordwelle
11 februari 1874, dochter van Abram en van Krina Bouman.
VI.3 Marinus Rentier, schilder, geboren te Noordwelle circa 1800, gehuwd
„te Bruinisse 22 september 1823" *) met Pieternella van Gilst, „dochter van
Adriaan en van Elisabeth van den Ouden. Pieternella hertrouwde met Chris-
tiaan de Wit".

Uit VI. 1:

VII.l Stoffelina Rentier, geboren en overleden te Noordwelle 11 april 1818.

Uit VI.2 (eerste huwelijk):

VI 1.2 Tannetje Rentier, geboren te Noordwelle 9 oktober 1830, overleden te
Noordwelle 8 april 1836.

Tussen aanhalingstekens is ontleend aan de genealogie.
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VII.3 Cornelis Rentier, schaapherder, geboren te Noordwelle 19 maart 1836,
„vertrokken naar Kerkwerve 5 mei 1862, later naar Nieuwerkerk". Gehuwd
met Maria Boot.
VI 1.4 Stoffel Rentier, geboren te Noordwelle 25 februari 1839, „vertrokken
naar Noord Amerika".

Uit VI.3:
VI 1.5 Stoffel Rentier, metselaar, geboren te „Colijnsplaat 11 februari 1824",
overleden te Nieuwerkerk (S.) 31 mei 1876, gehuwd te Nieuwerkerk 7 novem-
ber 1851 met Neeltje de Ronde, geboren te Sir Jansland 17 mei 1833, over-
leden te Nijmegen 17 oktober 1923, dochter van Marinus en van Jacomina
van den Ouden.
VII.6 Adriaan Rentier, geboren te Burgh 27 september 1825, overleden te
„Noordwelle 1855, gehuwd met Maria de Fouw; kinderloos".
VI1.7 Tannetje Rentier, geboren te „Burgh 1 februari 1826, jong overleden".
VII.8 Tannetje Rentier, geboren te Noordwelle 15 september 1828, „overleden
te Bennebroek, gehuwd te Oosterland met Marinus Otten".

Uit VII.3:
V/lI.l Marinus Rentier, geboren 14 oktober 1862, overleden 9 januari 1929,
gehuwd met Jannetje Sijrier.
VIII.2 Neeltje Rentier, geboren te Nieuwerkerk 17 februari 1865.
VIII.3 Jan Rentier, geboren te Nieuwerkerk 8 november 1866, overleden
25 april 1933, gehuwd met Janna van der Linde.
VIII.4 Cornelia Rentier, geboren te Nieuwerkerk 14 januari 1868.
Vlll.5 Cornelis Nikolaas Rentier, geboren te Nieuwerkerk 12 maart 1870,
overleden 21 maart 1951, gehuwd met Marina van Klinken.
VIII.6 Neeltje Rentier, geboren te Nieuwerkerk 25 mei 1871.
VIII.7 Tannetje Rentier, geboren te Nieuwerkerk 2 oktober 1872, gehuwd
met Jan Wervers, echtpaar vertrokken naar Rotterdam.
VII1.8 Maarten Rentier, geboren te Nieuwerkerk 12 maart 1875, gehuwd met
Adriana Sijrier; kinderloos.
VIII.9 Neeltje Rentier, geboren te Nieuwerkerk 26 november 1877, gehuwd
met Abraham van de Have.
VIII.10 Stoffel Rentier, geboren te Nieuwerkerk 12 april 1879, gehuwd met
Adriana de Rijke.
VIII.11 Pieter Rentier, geboren te Nieuwerkerk 5 september 1880.
V 111.12 Pieter Rentier, geboren te Nieuwerkerk 27 november 1882, gehuwd
met Adriana Hanse; echtpaar vertrokken naar Apeldoorn.

Uit V1I.5:
V111.13 Marinus Rentier „geboren te Sir Jansland 10 april 1852, kinderloos
overleden te Santpoort circa 1897, gehuwd met Adriana Brasser".
VII1.14 Jacomina Rentier, geboren te Nieuwerkerk 20 juli 1853, „overleden
circa 1920 te Zierikzee, gehuwd met Leendert Vijverberg".
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Vlll.15 Adriaan Rentier, winkelier, geboren te Nieuwerkerk 23 september
1855, overleden te Rotterdam 23 augustus 1923, gehuwd te Delfshaven 15 mei
1884 met Jacoba Verhagen, geboren te Tholen 29 mei 1862, overleden te
Rotterdam 5 juni 1944, dochter van Joannis Cornelis, smid, en van Aaltje
Catharina van Lindonk.
VIII.16 Cornelis Rentier, geboren te Nieuwerkerk 10 mei 1858, overleden te
Rotterdam 18 mei 1922, gehuwd te Rotterdam 15 juni 1887 met Neeltje Slag-
boom, geboren te Sliedrecht 30 november 1859, overleden te Bodegraven.
Zij hertr. Rotterdam 3 juni 1925 met Arie Korpel, geboren 6 september 1855,
overleden 24 juni 1934.
VII 1.17 Pieternella Elisabeth Rentier, geboren te Nieuwerkerk 18 februari
1861, overleden 1947, gehuwd Rotterdam 25 mei 1887 met Johannes Carel
Gerardus van Naamen, geboren te Rotterdam 18 februari 1865, overleden te
Rotterdam 7 september 1917.
VII1.18 Jan Leenden Rentier, geboren te Nieuwerkerk 8 april 1864, over-
leden te Rotterdam 16 februari 1918, gehuwd te Rotterdam 22 november 1893
met Elisabeth Kiihne, geboren te Rotterdam 7 januari 1868.
VIII.19 Elisabeth Rentier, geboren te Nieuwerkerk 21 juli 1865, overleden
te Nieuwerkerk 20 september 1865.
VI 11.20 Elisabeth Rentier, geboren te Nieuwerkerk 2 augustus 1866, over-
leden te Nijmegen 8 augustus 1943, gehuwd te Rotterdam 30 april 1890 met
Cornelis Kalkman, geboren te Rotterdam 2 januari 1866, overleden te Nijme-
gen 25 oktober 1925.
V 111.21 Lieven Johannes Rentier, geboren te Nieuwerkerk 13 september 1869,
overleden te Hoevenen, België, 17 juni 1931, gehuwd te Rotterdam 12 septem-
ber 1900 met Josephine Vervoort, geboren te Rotterdam 1 augustus 1869,
overleden tijdens W.O. II te Hoevenen; kinderloos.
VIII.22 Neeltje Rentier, geboren te Nieuwerkerk 15 december 1872, gehuwd
te Rotterdam 20 september 1899 met Joost Visser, geboren 10 februari 1871.
VIII.23 Stofjelina Rentier, geboren te Nieuwerkerk 1 oktober 1876, gehuwd
te Nijmegen 1 augustus .1901 met Elbert Adrianus van Straten, geboren te
Utrecht 21 januari 1879.

Uit VIII. 1, volgorde niet bekend:
IX.l Maria Rentier;
1X.2 Jacob Rentier;
1X3 Cornelis Rentier;
IX.4 Helena Rentier;

Uit VIII.3, volgorde niet bekend:
IX.5 Adriaan Rentier, geboren te Nieuwerkerk 31 december 1902, gehuwd te
Oosterland 20 april 1928 met Klazina Kloot e, geboren te Oosterland circa
1904, verdronken te Nieuwerkerk 2 februari 1953 (watersnood).
IX.6 Maria Rentier, geboren te Nieuwerkerk circa 1905, verdronken te
Nieuwerkerk 2 februari 1953 (watersnood).
1X7 Cornelis Rentier,
IX.8 t/m 12 N. N. Rentier;
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Uit VIII.5, volgorde niet bekend:
IX.13 Maria Rentier;
IX.14 Jacob Rentier;
IX.15 Cornelis Rentier:
IX.16 David Rentier, aannemer van straat-, grond- en wegenwerk, wonend
te Noordgouwe. Volgens zijn informaties zouden er verwanten wonen te Delf-
zijl en in Luxemburg. Met de laatste heeft de afspraak bestaan oudere Franse
gegevens op te sporen, waarvan mij geen resultaten bekend zijn.
IX.17 Marinus Rentier;
IX. 18 Leunis Rentier;
IX.19 Davina Rentier;
IX.20 Tannetje Rentier;
IX.21 Jannetje Rentier;

Uit VIII. 10:
1X.22 en 23 N. N. Rentier;

Uit VIII. 12:
IX.24 t/m 27 N. N. Rentier;

Uit VIII.15:
IX.28 Stoffel Rentier, geboren te Delfshaven 29 januari 1885, overleden te
Rotterdam 10 maart 1938. Was tijdens W.O. I wachtmeester Veldartillerie,
later gemeentearbeider. Gehuwd Rotterdam 18 december 1912 met Aafje de
Vries, geboren te Amsterdam.
IX.29 Aalt je Catharina Rentier, geboren te Rotterdam 6 februari 1887,
gehuwd te Rotterdam 15 mei 1918 met Franciscus Theodorus Cardinaal,
electricien Staatsmijn Emma te Hoensbroek, geboren te Rotterdam 29 juni
1892.
IX.30 Neeltje Rentier, geboren te Rotterdam 29 april 1889, gehuwd te Rot-
terdam 6 december 1911 met Matthias Kammerer, employé Holland-Amerika
Lijn, geboren te Niederstilsingen Dld. 5 oktober 1881, overleden te Rotterdam
1 maart 1962.
IX.31 Johannes Cornelis Rentier, employé Van de Bergh en Jurgens, geboren
te Rotterdam 13 november 1891, gehuwd te Rotterdam 13 augustus 1924 met
Maria Rodenburg, geboren te Rotterdam 16 januari 1896.
IX.32 Adriaan Rentier, geboren te Rotterdam 12 april 1894, overleden 29
april d.a.v.
IX.33 Dient je Rentier, geboren te Rotterdam 24 november 1897, gehuwd
te Rotterdam 24 september 1930 met Gerardus Hubertus Cornelis van
Hemert, geboren te Rotterdam 14 november 1895, zoon van Cornelis en van
Maria van Keeken.
IX.34 Marinus Rentier, geboren te Rotterdam 19 januari 1901, overleden
28 november d.a.v.
IX.35 Jacobus Rentier, geboren te Rotterdam 19 januari 1901, overleden
3 juli d.a.v.
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IX.36 Jacomina Rentier, geboren te Rotterdam 19 februari 1904, gehuwd
met Arend Jelmer de Vink, sterkstroommonteur, geboren te Haren (Gr.),
7 december 1896.
IX.37 Cornelis Rentier, geboren te Rotterdam 11 maart 1906, gehuwd te
Rotterdam 16 april 1930 met Trijntje Aartje Geertruida van Iperen.

Uit VIII. 16:
1X.38 Neeltje Rentier, geboren te Rotterdam 18 april 1888, overleden 10
september d.a.v.

Uit VIII. 18:
IX.39 Stoffel Rentier, geboren te Rotterdam 8 oktober 1894, gehuwd te
Beek 14 februari 1922 met Maria Gezina Leenders, geboren te Beek 29
november 1895.
IX.40 Franz Wilhelm Rentier, geboren te Rotterdam 3 januari 1897, over-
leden Rotterdam 27 februari 1898.
IX.41 Elisabeth Rentier, geboren te Rotterdam 9 februari 1899.
IX.42 Neeltje Rentier, geboren te Rotterdam 13 februari 1902.
IX.43 Jacomina Rentier, geboren te Rotterdam 22 juni 1905, gehuwd te
Rotterdam 22 april 1937 met Johannes Cornelis Oerlemans, geboren te Rot-
terdam 24 augustus 1908.
1X.44 Pieter Rentier, geboren te Rotterdam 24 januari 1908.
IX.45 Marinus Rentier, geboren te Rotterdam 13 juni 1910.

Uit IX.5:

X.l Jan Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld.;
X.2 Janna Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld.;
X.3 Marinus Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld. 1934, overleden te Noord-
gouwe 8 oktober 1942;
X.4 Cornelis Jan Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld.;
X.5 Nicolaas Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld. 1940, verdronken te
Nieuwerkerk Zld. 2 februari 1953 (watersnood);
X.6 Jacomina Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld. 1941, verdronken te
Nieuwerkerk Zld. 2 februari 1953 (watersnood);
X.7 Marinus Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld. 1943, verdronken te
Nieuwerkerk Zld. 2 februari 1953 (watersnood);
X.8 Jacoba Rentier, geboren te Nieuwerkerk Zld., verdronken te Nieuwer-
kerk Zld. 2 februari 1953 (watersnood).
Zie voor gezin IX.5 het artikel in „Het Vrije Volk" dd. 24.12.1953.

Uit IX.28:

X.9 Adriaan Rentier, geboren te Rotterdam 1 juli 1914, gehuwd te Rotter-
dam met Marie Block. Thans wonend in Australië.
X.10 Jannetje Rentier, geboren te Rotterdam 10 augustus 1916, gehuwd te
Rotterdam met H. Rijnswoud. Thans wonend in Australië.
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Uit IX.31:
X.ll Jacoba Rentier, geboren te Rotterdam 21 januari 1934, gehuwd te Rot-
terdam 24 juli 1957 met Cornelis Overweel, geboren te Rotterdam 19 juni
1932.

Uit IX.37:
JC.12 Jacoba Cornelia Renner, geboren te Rotterdam 5 augustus 1930, ge-
huwd te Willemstad, Curacao met F. Beyersbergen van Henegouwen.
X.13 Cornelis Adriaan Rentier, geboren te Rotterdam 4 augustus .1935..
gehuwd te Zwijndrecht 19 mei 1959 met Theresia Maria Ida van Zuidam.
Thans wonend in Californië, USA.

Uit X.9:
Xl.l Elsje Rentier, geboren te Rotterdam 30 augstus 1940. Thans wonend
in Australië.
XI.2 N. N. Rentier, thans wonend in Australië.

Uit X.13:
XI.3 N. N. Rentier, (dochter).

Hoewel deze genealogie Rentier hier en daar nog enige witte plekken ver-
toont, is de grote lijn toch wel te volgen en het resultaat tot op zekere hoogte
bevredigend. Er zou dan ook geen reden voor bedenkingen zijn, ware het niet,
dat in vorige eeuwen nog andere Rentiers op het eiland Schouwen woonden.
Hoe zij precies in het geheel passen is niet duidelijk. Aantekeningen bij de
vooroorlogse genealogie beweren, dat de Nederlandse bakermat van de Ren-
tiers zo goed als zeker Noordwelle is, doch dat ook sporen wijzen naar Burgh.
Dit bleek juist, hoewel onvolledig. Ook Haamstede en Renesse hebben Ren-
tiers gekend. We nemen de draad weer op in:

Haamstede.
Van deze gemeente is de kerkelijke administratie gedeeltelijk bewaard

gebleven. In het Doopboek nr. 4 (31 augustus 1721—2 jan. 1765) werden
geen vondsten gedaan, maar met doopboek nr. 5 (13 jan. 1765—1813) wordt
dat anders. Er blijkt dan een echtpaar Rentier te wonen, namelijk:
/. Cornelis Rentier *), overleden te Noordwelle 1788, gehuwd met Martina
Martinusse de Roo, overleden te Noordwelle in 1784. In december 1768
laten zij een dochter Maria en in juli 1772 een dochter Leuntje dopen. Verder-
op in het doopboek valt waar te nemen, dat Maria en Leuntje niet de enige
kinderen waren, want er worden kleinkinderen vermeld, waarvan Maria noch
Leuntje de moeder zijn. Uit de gegevens valt het volgende beeld te recon-
strueren:

//./ Leendert Cornelisse Rentier, gehuwd met Claartje Bolluit, ook Boluit
en Bolluyt;

*) Zie de aantekening bij Cornelis te Rennesse (I).
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11.2 Cornelia Cornelisse Rentier, gehuwd met Jan Marinussen Krijger.
11.3 Willemijntje Rentier, in 1785 lidmaat te Renesse;
11.4 Maria Cornelisse Rentier, geboren te Haamstede 5 december 1768,
gedoopt 11 dito, gehuwd Ie maal met Willem Meliefste, overleden te Haam-
stede 2 april 1811; gehuwd 2e maal te Haamstede 21 februari 1812 met
Pieter den Boer, geboren te Burgh circa 1787, overleden te Burgh 1827, zoon
van Jacob en van Clara Stoel; gehuwd 3e maal te Burgh 9 september 1828
met Jan Speelman, geboren te Haamstede 6 maart 1766, weduwnaar van
Gillisje Dalebout (overleden te Burgh 1828), zoon van Willem en van Jaco-
mijntje Dag.
11.5 Leuntje Cornelisse Rentier, geboren te Haamstede 21 juni 1772, gedoopt
5 juli, overleden te Burgh 12 maart 1842, gehuwd te Burgh 3 mei 1796 met
Abraham Westenrijk, geboren te Burghsluis, overleden te Burgh 1826, zoon
van Jacobus en van Maatje van Hulle; gehuwd 2e maal te Burgh 15 augustus
1828 met Pieter de dopper, geboren te Goes circa 1789, wednr. van Maatje
van der Schaft (overleden te Burgh 1827), zoon van Cornelis Maartense de
Glopper en van Maatje Wolferse.

Uit II. 1:
/ / / . / Cornelis Rentier, geboren te Haamstede 9 februari 1785, gedoopt 27
dito. Doopgetuige: Willemijntje Rentier, lidmaat te Renesse.
111.2 Willemijntje Rentier, geboren te Haamstede 6 augustus 1786, gedoopt
20 dito. Doopget.: Adriaentje Boluit.
111.3 Jacoba Rentier, geboren te Haamstede 17 januari 1788, gedoopt 20 dito.
Doopget.: Anna Bolluit, huysvrouw van Jacob Bakker.
111.4 Willem Rentier, geboren te Haamstede 29 augustus 1789, gedoopt 6
september. Doopget.: Cornelia Rentier, huysvrouw van Jan Krieger ( = Krij-
ger).
111.5 Willemijntje Rentier, geboren te Haamstede 28 december 1791, gedoopt
8 januari 1792. Doopget.: Willemijntje Lemson, huisvrouw van Crijn Bolluit,
lidmaat onder Burght (de ouders van Claartje?). Gehuwd Ie maal met Pieter
Everse, overleden vóór 1828 te Kerkwerve; gehuwd 2e maal te Renesse 16
februari 1828 met Pieter Plokhaar, geboren te Westenschouwen circa 1778,
overleden te Renesse 1 jan. 1853, winkelier, wdnr. van Dina Ridder, zoon
van Jacob en van Levina Roedoe.

Uit II.2:
a. Lena Krijger, geboren te Haamstede 29 februari 1784, gedoopt 29 dito.

Get.: Mensch Jacobs, huisvrouw van Pieter Krijger.
b. Martina Krijger, geb. te Haamstede 5 april 1785, ged. 18 dito. Get.: Wille-

mijntje Corn. Rentier, lidmaat onder Renesse.
c. Trijntje Krijger, geb. te Haamstede 27 juni 1786, ged. 2 juli. Get.: Trijntje

Verboom.
d. Cornelis Krijger, geb. te Haamstede 4 juli 1787, ged. 8 dito. Get.: Claartje

Bolluit, huysvrouw van Leendert Rentier.
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e. Maria Krijger, geb. te Haamstede 29 december 1789, ged. 3 januari 1790.
Get.: Mensch Jacobs, huisvrouw van Pieter Krijger.

f. Willemijntje Krijger, geb. te Haamstede 27 juni 1792, ged. 1 juli. Get.:
Leuntje Cornelisse Rentier.

g. Maria Krieger, geb. te Haamstede 7 mei 1794, gedoopt 11 dito. Gst.:
Mensch Jacobs.

h. Leuntje Krijger, geb. te Haamstede 23 oktober 1796, ged. 30 dito. Get.:
Leuntje Cornelisse Rentier,

i. Pieternella Krieger, geb. te Haamstede 12 juni 1803, ged. 26 dito. Get.:
Maria Jacobse Verseput.

Uit II.4:

a. Marinus Meliefste, geb. te Haamstede 14 Bloeimaand 1810, ged. 27 dito.
Get.: Leuntje Rentier.

Uit 111.5 (2e huwelijk):

a. Leendert Plokhaar, geb. te Renesse 31 december 1829, overleden Renesse
9 oktober 1840.

b. Jacob Plokhaar, geb. te Renesse 20 april 1834.
c. Krijn Plokhaar, geb. te Renesse mei 1831, overleden te Renesse 16 augus-

tus 1831.

De Burgerlijke Stand van Haamstede levert, merkwaardig genoeg, verder
niets op aan Rentiers, maar in het nabijgelegen:
f
Renesse,

treffen we naast de Willemijntje, afkomstig van Haamstede (III.5), nog twee
andere takken aan. De zeldzame naam biedt voldoende grond om aan te
nemen, dat zij onderling (en aan de anderen te Noordwelle) verwant zijn,
maar hoe zij in het geheel passen valt slechts te raden. Gevonden werd:
I. Cornelis Rentier, overleden vóór 1813, gehuwd met Janna Kwanse, over-
leden vóór 1813.

Gezien het geboortejaar van zijn dochter zou deze Cornelis dezelfde kun-
nen zijn als Cornelis geb. circa 1736 (Noordwelle III.3).1)
Hieruit:
//. Pieternella Rentier, geboren te Renesse 1769, overleden te Renesse 19 juli
1813, gehuwd met Gillis Hooze, ook wel Hoest, kleermaker, geboren circa
1777. Hun kinderen waren:
a. Johanna Hooze, geb. te Renesse 3 maart 1812, overleden te Renesse 31

maart 1812;
b. Jean Hoest, geb. te Renesse 9 juli 1813, overleden te Renesse 10 september

1813.

') Dit kan echter met evenveel recht gezegd worden van Cornelis te Haamstede (I).
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Een ander probleem vormt:
/. Pieter Rentier, overleden vóór 1813, gehuwd met Leuntje de Witte. Hun
zoon is:

//. Leendert Rentier, geboren te Renesse circa 1776, overleden te Renesse
26 november 1849. Hij wordt voor het eerst in de Burgerlijke Stand aange-
troffen bij zijn tweede huwelijk (als weduwnaar van Jacoba van der Schaft) te
Renesse op 4 augustus 1813 met Neeltje Krijgsman, geboren te Renesse circa
1793, dochter van Jacob, dagloner, geboren circa 1752.

Bij zijn tweede huwelijk is Leendert kanonnier der Kustbewaking in de
121e Cie, in garnizoen te Brouwershaven.

Uit het huwelijk wordt te Renesse op 4 augustus 1829 een levenloze zoon
geboren, die niettemin in de B.S. wordt opgenomen als:

/// . Pieter Rentier.
Verder komt de naam Rentier in Renesse niet voor.
Kan men veilig aannemen, dat de tot dusver genoemde Rentiers allen

onderling verwant zijn, immers, de vindplaats, eventueel plaats van herkomst
blijkt steeds te liggen op Schouwen-Duiveland, er zijn in Nederland nog twee
andere groepen Rentiers te vinden.

Naar aanleiding van een aantekening op de afschriften-stamboom werd
gezocht naar Rentiers te Leeuwarden en zij werden ook gevonden. Het waren
een drietal broers met een neef, van wie de oudste:
/. Camille Rentier, geboren te Cros de Monvert 16 juli 1844, zich op 18 juli
1868 als paraplumaker vestigde te Leeuwarden op het adres H nr. 38, later
genummerd Kelders 165, thans geheten Kelders 1. De parapluhandel Gebr.
Rentier heeft in Groningen en Den Haag filialen gehad en mogelijk ook een
in Utrecht. Naar verluidt zouden de zaken later zijn overgenomen door ene
Lestrade, die in Groningen als beheerder aanstelde een neef van de Rentiers:
Joseph Calmette. Hij vertrok weer naar Frankrijk en werd opgevolgd door
de heer R. Limbertie (overleden 1942), diens neef A. Limbertie en thans de
zoon van de laatste.

In Leeuwarden werd de zaak een filiaal van de paraplufabriek Meulenberg,
later weer overgenomen door de heer Eilers, wiens dochter thans, en nog
steeds in het oorspronkelijke pand, de zaak voortzet.

De broer van Camille:
2. Germain Rentier, paraplumaker, geboren te Cros de Monvert 20 jan. 1850,
komt naar Leeuwarden in september 1868 en vertrekt precies een jaar later
weer naar Frankrijk. De derde broer is:
3. Antoine Rentier, paraplukoopman, geboren te Cros de Monvert 18 okto-
ber 1853, komende van Aurillac (zie I te Noordwelle), vestigt zich 10 augustus
1883 te Leeuwarden. Vertrekt 22 maart 1905 weer naar Frankrijk. Rest nog
de neef:
4. Camille Rentier, geboren te Cros de Monvert 15 november 1885. Vestigt
zich 21 december 1894 te Leeuwarden, komende van Groningen. Over naar
Den Haag op 16 maart 1898 en aldaar ongehuwd overleden. Het viertal was
Rooms-Katholiek en de drie broers, voor zover bekend, ongehuwd.
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Een derde geslacht Rentier werd aangetroffen in Sneek, waarvan de ge-
gevens slechts zeer summier bekend zijn:
/. Auguste Rentier (Belg); een zoon:
//. Alphonse Joseph Rentier, overleden te Landenne sur Meuse 18 jan. 1898,
gehuwd met Lambertine Germine, overleden te Landenne sur Meuse 5 febru-
ari 1901. Een zoon:
/// . Alfred Victor Joseph Rentier, geboren te Landenne sur Meuse, overleden
te Landenne sur Meuse 14 februari 1921, gehuwd te Balk, Friesland 7 juli
1917 met Elske de Vreeze. Een zoon:
IV. Alphonse Auguste Victor Rentier, inspecteur brouwerij D'oranjeboom,
geboren te Landenne sur Meuse 4 maart 1920, gehuwd te Sneek 12 december
1942 met Anna Maria Brinkmann, geboren te Sneek 6 juli 1918. Een zoon:
V. Alfred Victor Joseph Rentier, geboren te Sneek, ongehuwd.

Aanvullingen op de Zeeuwse Rentiers zijn uiteraard zeer welkom.

C. VAN HEMERT

AANVULLINGEN RENTIER:

Ad. 111.1 en 2 te Noordwelle: indien de geboortejaren in de oorspronkelijke
genealogie niet juist zouden zijn, zijn deze twee wellicht identiek.
Ad. VII1.5 Corn. Nic. overleden te Nieuwerkerk (Zld.) 21 mrt. 1951, gehuwd
te Nieuwerkerk (Zld.) 14 mei 1897 met Marina van Klinken, geboren te
Nieuwerkerk (Zld.) 31 mrt. 1872 overleden te Nieuwerkerk (Zld.) 5 april
1951, dochter van Jacob.
IX.13 moet zijn: Cornelia Maria Rentier, geboren te N'kerk 20 febr. 1898,
gehuwd te N'kerk mei 1919 met Jozias Sijrier, geb. te N'kerk, overl. te N'kerk
30 juni 1965.
1X.14: Jacob Rentier, geb. N'kerk 15 april 1899, overl. N'kerk 25 mei 1961,
geh. met Cornelia Boele, geb. te Oosterland.
1X.15: Cornelis Rentier, geb. N'kerk 14 dec. 1900, overl. R'dam 19 april
1950, geh. m. J. J. Bakker, geb. 6 april 1902.
IV.16: geb. N'kerk 23 nov. 1902, geh. m. Pieternella Overbeeke. Kinderloos.
1X17: geb. N'kerk 19 aug. 1905, overl. Haamstede 24 juni 1963, geh. Ie X
met Johanna de Bruine, overl. Haamstede 26 nov. 1956. Kinderloos. Geh.
2e X ni. Elisabeth Abrahamse.

HERDENKINGSNUMMER
In september/oktober a.s. zal een vrij uitvoerig dubbel herdenkingsnummer van Gens

Nostra verschijnen.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
1195. L. Tijdhoff, Zijlandstraat 2; „Casa Nova"; Borculo.
1305. Mr. Th. Koopman, Poggenbeekstraat 41, Arnhem.
3562. J. J. van Bolle, Keizersgracht 125, Amsterdam.
4113. M. Eberson, Thijsselaan 1, Velp.
4114. Mevr. P. W. C. Scholten-Wijnen, Koningslaan 82, Utrecht.
4115. Mej. D. M. C. Morra, Boslaan 10, Zeist.
4116. H. W. Groeneveld, Kon. Wilhelminaweg 429, Groenekan. U.
4117. J. H. Koning, Haltstraat 62, Zandvoort a/Zee.
4118. Mevr. C. van Waveren-Pijnacker Hordijk, Spaarnelaan 9, Haarlem.
4119. P. S. A. Kikkert, Stuyvesantplein 19 R., Haarlem.
4120. Th. Hoog, Koninginneweg 86, Haarlem.
4121. T. Th. Boon, Berkenrodestraat 19, Haarlem.
4122. J. J. A. Harbrink Numan, Prof. Pelstraat 44, Haarlem-Schalkwijk.
4123. C. Kromhout, Jacob Catslaan 79, Leiden.
4124. Mevr. A. C. van der Beek-Akkerman, van Heutszstraat 163, 's-Gravenhage.
4125. L. C. van Oeveren, Prinsendijk 7, Kortgene.
4126. L. P. J. Hommes, Scharnerweg 144, Maastricht.
4127. Ch. van Leuven, Koninklijkelaan 63, Berchem-Antwerpen.
4128. A. Aloserij, Vincent van Goghstraat 48, Amsterdam-O.
4129. IJ. Rozinga, Zeelaan 37, Heemskerk.
4130. D. Mentink, Rozenstraat 26, Deventer.
4131. K. Zand Scholten, Adm. de Ruyterweg 68-11, Amsterdam-W.
4132. J. Daams, de Villeneuvestraat 19, Rotterdam-12.
4133. C. N. L. Roetman, Zonnebloemstraat 44, Haarlem.
4134. Chr. Zwiep, Brouwersgracht 165-11, Amsterdam.
4135. Th. H. van der Gun, Albert Harkemaweg 42, Aduard. Fr.
4136. J. G. Koeman, Linnaeusstraat 1, Zaandam.
4137. J. A. Lemstra, William Boothlaan 242, Amstelveen.
4138. Mevr. A. P. v. d. Veer-de Boer, Rijnstraat 162-III, Amsterdam.
4139. M. J. Kroon, Rijnlaan 121, Heemstede.
4140. W. Oh. G. van As, Witte de Withstraat 35, Amersfoort.
4141. K. Rigterink, Balilaan 18, Zeist.
4142. F. Meijers-J. Hzn., Herculesstraat 3 belet., Amsterdam.
4143. O. Horneman, Dirk Sonoystraat 22, Amsterdam-Geuzenveld.
4144. W. Th. Emmelkamp, Eksterstraat 25B, Amsterdam-N.
4145. L. P. Gieske, Oosterstraat 21, Haarlem.
4146. W. H. Stoetzer, Leonard Springerlaan 500, Haarlem.
4147. W. C. Prins, Jacq. Urlusplantsoen 162, Leiden.
4148. W. L. Brink, Escamplaan 118, 's-Gravenhage.
4149. F. H. Kengen, Valkenburgerweg 71, Heerlen.
4150. H. Kuijken, St. Adrianusstraat 103, Eindhoven.
4151. Mevr. H. Lutkie-van Erning, St. Norbertuslaan 19, Eindhoven.
4152. R. van Otten, St. Catharinastraat 46, Eindhoven.
4153. F. J. C. Speets, Provincialeweg 15, Driemond (post: Weesp).
4154. Ds. R. Kaptein, Leeuwendaallaan 53, Rijswijk-10.
4155. F. K. H. J. van Teunenbroek, Witte de Withstraat 36 belet, Amsterdam.
4156. J. van Baaien, Parkflat: „Het Spaarne", Engelandstraat 80, Haarlem.
4157. G. H. L. van Scherpenzeel, de Genestetlaan 13, Driehuis-Velsen.
4158. L. van Rhenen, Steijnlaan 71, Zeist.
4159. J. J. Lachniet, Cassandraplein 38, Eindhoven.
4160. Mevr. G. Jansen-Verkuyl, Rotterdamseweg 111, Delft.

A dreswijzigingen:

2439. F. H. A. Kothe, Stadionkade 10, Amsterdam-9.
3844. Mevr. C. A. A. Zadelaar, Archimedeslaan 41, Amsterdam.
3221. J. N. Hessling, p.a. Badhuisweg 44, 's-Gravenhage.
4109. G. H. de Wit, Baarleseweg 9, Chaam.
1722. H. Severijn, Eisenhowerlaan 60, A3-3; Utrecht.
3986. A. A. G. Smit, Gr. Zomerdijk 15, Wognum.
3675. Mevr. I. E. van den Winkel-Kamlag, Markt 35, Roozendaal.
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3354. G. Mees, van Poelgeestlaan 57, Leiden.
2801. W. van Ramselaar, Reijerlaan 7, Sliedrecht.
907. W. C. Korving, Beverweerdstraat 1, Breda.

2974. N. G. van Bergen van der Grijp, Peter van Anrooylaan 14, Maassluis.
4018. A. J. van Lieshout, Hellebaardstraat 12, Tilburg.
3332. H. G. Theuns, Postbus 2294, Utrecht.
A. 34. Gemeentearchief Naaldwijk, Postbus 28, Naaldwijk.
3051. P. J. Knollema, Groningerstraat 97A, Assen.
2635. C. van Assema, Merwedestraat 35, Apeldoorn.
2203. J. Nannenga, Vondellaan 13, Winschoten.
3240. G. N. van der Lek, Parklaan 9, Melick (L).

839. C. Veenhuijzen, Purmerenderweg 145, Z.Ó. Beemster.
3791. F. M. Neefjes, Dahliastraat 64, Hoogkarspel.

169. W. G. Zimmerman, Aan de Noot 82, Vaals.
2445. W. A. van Wassenaar, Frederik van Eedenplaats 5, Capelle a.d. IJssel.
3173. Ir. D. van der Weel, Dokter Boeslaan 53, Wageningen.
2945. E. Cantineaux, Agaatstraat 39 C, Breda.
3876. Drs. H. Bergsra, De Meenthe 194, Leeuwarden.
3159. P. A. Hekstra, Rinze Koopmansstraat 12, Rotterdam-12.
2309. Drs. W. F. L. Buschkens, Groot Haasebroekseweg 16, Wassenaar.

Overleden:

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden van de volgende leden melden:
2343. Th. Roël, Frambozenstraat 86, 's-Gravenhage.

18. W. Th. Riswick, „Marienhage", Augustijndreef, Eindhoven.
3153. P. Feddema, Prof. H. C. van Hallstraat 12, Groningen.
1137. C. A. G. Janssen, Kortelandseweg 10, Nootdorp.
3379. W. M. Dames, Omloop 10, Schoorl.

GEMEENTE-ARCHIEF UTRECHT
De leeszaal aan de Alexander Numankade 199 te Utrecht zal op 13 september a.s.

weer voor het publiek worden opengesteld.

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST LEIDEN
Wegens verbouwing zal de studiezaal vanaf 1 augustus 1968 tot nader aankondiging

voor het publiek gesloten zijn.

Aan dit nummer werkten mee:

C. van Hemert, Saturnusstraat 30, Sassenheim.
F. Kragt Hz., Nunspeet.
P. J. Ritsema, Breezandstraat 15, Scheveningen.
Mevrouw C. J. Siertsema-Heuvelink, Iepenlaan 12, Assen.

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