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OP ZOEK NAAR DE NAAMGEVER
In de vorige jaargang van Gens Nostra vertelde ik u over het aandeel, dat

een lid van onze familie heeft gehad in het beleg van Willemstad door de
fransen in het voorjaar van 17931. U leest daar, dat onze vroegst bekende
voorouders, die wij tot 1644 konden volgen, allen bierbrouwer of bouwman
waren, maar dat wij nog niet de man waren tegengekomen aan wie wij onze
(beroeps)naam Schippers te danken hebben.

Foto van ca 1900, coll Rijksprentenkabinet, Amsterdam
Stadhuis te Klundert, dalerend uit 1621

Dat stuk maakte ik in augustus, maar toen het onder uw ogen kwam, was
de boven aangehaalde situatie reeds achterhaald. De naamgever moet zelf

Gens Nostra XXIV (1969), p. 388 e.v.
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zo geschrokken zijn van zijn anonimiteit dat hij de voorzienigheid heeft be-
wogen de speurlichtjes op hem te richten. Hoe dit in zijn werk is gegaan, moge
ik u hier vertellen:

In aug. 1969 was mijn vroegste gegeven deze inschrijving in het geref.
trouwboek van Dinteloord:

11 Juny 1644, ondertrouwt Willem Adriaensen Schipper j.m. van de Klundert
met Catalyntjen Pielers j.d. van Princelant, beide te Dinteloord woonachtig. Ge-
trouwd aldaar 17 juli 1644.

Uit het lidmatenregister van de geref. kerk van Dinteloord en Prinsenland
wisten wij ook, dat op 24.12.1643 aldaar als lidmaat werd bevestigd Catalyntyn
Pieters, jilia Pieter Vincke, vertrokken naar 't Steenbergse lant.

Willem en Catalyntyn lieten tussen 1645 en 1656 negen kinderen dopen,
deels te Steenbergen, deels te Kruisland. Van het tweede kind en oudste zoon,
gedoopt als Arij, Steenbergen 13.1.1647, doch zich later meestal Adriaen
noemende, stammen wij af.

Het bijzonder nauwkeurig bijgehouden begraafregister van de kerk van
Steenbergen geeft, behalve het begraven van drie van hun kinderen op jeug-
dige leeftijd, ook de begrafenis van Willem zelf, op 28.11.1656. In het ge-
meente-archief vonden wij in de lijsten van ontvangen gelden voor begraven
en klokluiden van de diaconie der geref. kerk van Steenbergen:

Den 28 Nov. 1656 begraven Willem Scippers woont in den drieangel begraven
in de kerck daer over 4 mals geluijt begrave met haer eijge kleet komt 10 £ .

De heer A. Delahaye, archivaris van het archivariaat Nassau-Brabant, waar-
bij Steenbergen behoort, wees mij erop, dat de baronnen van Aerssen heren
van de Triangel-Polder zijn geweest en dat zich van dit geslacht een uitge-
breid archief bevindt in het Alg. Rijksarchief te 's-Gravenhage. De reis daar-
heen bleek niet tevergeefs: tot de vroegste stukken in het archief van Aerssen
behoort de geannexeerde verpachtcedulle van de tienden in den Triangel, in
date den Villen julij 1655 (no. 488). Op blz. 7 en 8 leest men, sprekende
over de percelen waarin de polder, ten behoeve van de inning van de tienden,
werd verdeeld:

Den eersten block tiende sijnde de brouwerije van Willem Adriaenssen Schip-
per groot sessentnegentich gemeten beginnende vant oosteijnde van den Triangel
daer Cooijman placht te woonen Streckende onder den dijck vant Cruijslandt
tot den wech in den Triangel — voorschreven blijvende aan d'een sijde noch
achtien gemeten, gebout wordende bij Leendert Spruijt die Willem Heijmansen
Volberch lest gehadt heeft.

Archiefstuk no. 483 bracht een kaart op linnen van de Triangel Polder uit
1609 aan het licht. Voor mijn plezier werd deze gerestaureerd, en daarna
gefotografeerd. De mooie kleurtjes bruin, groen en beige komen op de zwart-
wit foto niet over, aan duidelijkheid ging echter niets verloren. Aan de hand
van de plaatsbeschrijving in de verpachtcedulle en onze kennis van de hui-
dige situatie (de weg van Steenbergen naar Kruisland liep vroeger langs de
polder en nu gedeeltelijk er doorheen om bij de Rozendaalse Vliet een hoek
af te snijden) was het mogelijk de ligging van de brouwerij van Willem
Adriaensen Schippers1* vrij nauwkeurig te bepalen.

2 Bij de doop van meerdere van zijn kinderen wordt de familienaam reeds als
Schippers gespeld.
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Het gemeente-archief van Steenbergen verschafte ons verder geen gegevens
over Willem. Des te meer echter over Jan Cornelissen Vinck, met wie zijn
weduwe 20.1.1658 te Kruisland hertrouwde. De familie Vinck heeft in het
17e eeuwse Steenbergen een belangrijke rol gespeeld. Jan Cornelissen was
behalve olijslager o.m. pachter van de impost op de besaeijde landen, hoorn-
beesten ende sout voor Steenbergen en omgeving (aangesteld 29.9.1673),
servitiemeester (1678-'80), collecteur van de legerlasten en de halve buiten-
gewone verponding (1678-'90) en burgemeester (1678-'81). Wanneer hij
20.11.1686 te Kruisland als doopgetuige optreedt, wordt hij aangeduid als
Stadhouder (hiermee wordt vermoedelijk bedoeld plaatsvervanger van Schout
en Schepenen).

Catalyntyn Vincke overleed vóór haar tweede man:

Den 24 Meij 1679 begraven de vrou van den Mr burgemeester Vinck daer
over 4 mals geluijt begrave in de Kerck met sijn eijge kleet 10 £ .

Wij mogen aannemen, dat zij bij haar eerste man werd bijgezet, want Jan
Cornelissen Vinck werd in het koor van de kerk begraven (31.5.1700), ver-
moedelijk bij zijn tweede vrouw Maria van den Brouck (eerder weduwe van
Pieter van de Swaluwe), die 22.7.1694 in het koor werd begraven. In hoeverre
het echtpaar Vinck-Vincke bloedverwanten van elkaar waren, hebben wij
(nog) niet kunnen vaststellen.

Tot zo ver allemaal aardige gegevens over het echtpaar, dat in 1644 trouwde,
maar niets over de naamgever.

Uit die kluwen begon het eerste draadje los te raken toen iemand bij toe-
val in de collectie van wijlen kolonel J. P. de Man (Centr. Bureau voor
Genealogie, 's-Gravenhage) aantekeningen tegenkwam over de Steenbergse
familie Vinck en daarin een notitie vond over de huwelijkse voorwaarden tus-
sen Willem Adr. Schipper en Catalyntyn Vincke3. Om zijn eigenlijke inhoud
bleek dit contact antenuptiael niet zo erg boeiend te zijn, maar in de ver-
melding van de betrokken personen leverde het een belangrijke uitbreiding
van de gegevens:

. . . . gecomen ende gecompareert sijn, in properen persoonen Willem Arijens-
sen Schipper, jongeman, toecomende Bruijdegom geassisteert met Aert Sijmons-
sen sijnen behoutvader ter eenre, ende Catharina Pieters jongedr. toecomende
Bruijt geassisteert met Pieter Vincken haren vader, ter andere sijde ....

Willem's vader was dus overleden en zijn moeder hertrouwd met iemand
die Aert Sijmonssen heette. Het leek de moeite waard om mijn lijst van doop-
getuigen eens op deze naam te raadplegen. Aert Sijmonssen kwam er zelf
niet op voor, maar wel Dingentjen Aerts (1652 en 1653) en Jan Aertsen
Schouwenberg (1656). De naam Schouwenberg kwam er nog drie keer op
voor, Simon Schouwenberg in 1675, Jacomijntje Schouwenberg in 1675 en
1676, en Adriaen Schouwenberg in 1676 en 1678. Een bewijs, dat Aert Sij-
monssen, de stiefvader van Willem Schipper(s), tot de familie Schouwenberg
behoorde, had ik hiermee natuurlijk niet, maar het kon wel dienstig zijn om
mij nader op de naam Schouwenberg te oriënteren.

R.A. 's-Hertogenbosch, R.A. Dinteloord, inv. 145, f. 149 r.
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Het volgende draadje dat uit de kluwen losliet, was een akte, 17.6.1641
gepasseerd voor de schepenen van Dinteloord4, waarin compareerden

» X « ^ . >. .v^\h , , . . . . .„;, , . . t.; ^i.r; r^„^.71— ,

./V...y,...;r .,., ,..„,'.--1

Foto's J. van Assen, R.A. 's-Hertogenbosch

Huwelijksvoorwaarden tussen Willem Adr. Schipper en Catalynlyn Vincke, waarin
Aert Sijmons als behoutvader genoemd wordt en een acte waarin deze Aert Sijmons
als een Schouwenberg compareerde, waardoor de eerste draden van de genealogische

kluwen losraakten

Aert Sijmons Schouwenberch, inwoonder ende bouwman alhier, met Willem
Adriaens Schippers sijnen behout sone, (om zich te verdedigen tegen de be-
schuldiging, dat) hij Aert Sijmons aen den Luijtenant vant Schip van oorlogh
liggende op de wacht voor Stonters gadt soude vereert off gegeven hebben acht
guldens aen geit ende dat om redenen dat hij sijn schuijtken ofte schouwken
niet en soude ontstucken smijten ofte mede nemen ende Denboven dat den sone
met namen voors. oock gesecht soude hebben tegen de soldaten van den garni-
soenen van Willemstadt dat sij het schuijtken voors. souden laten liggen dat sijn
vader hunlieden soude vereeren vier gulden, ende dat sijn vader aenden Luijte-
nant soude over eenigen tijt geleden noch acht gulden gegeven hebben.

De moeder van Willem Adriaensen Schippers was dus hertrouwd met een
Schouwenberg en alles wat wij verder in verband met deze naam zouden
vinden, kon misschien ook betrekking hebben op onze familie. Het ging er
nu in de eerste plaats om de moeder van Willem te vinden. Ervan uitgaande,
dat de hier boven genoemde doopgetuigen Dingentjen Aerts en Simon, Ja-

4 idem, f 92 v.
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comijntje en Adriaen Schouwenberg wel eens half-broers en -zusters van
Willem konden zijn, gingen wij naar deze namen verder zoeken. Dank zij
de naamregisters achterin de delen Dinteloord R. 145 en 146 stapelde al
gauw de ene akte zich op de andere en raakten wij bijna verstrikt in een
genealogie-Schouwen berg. In één van al die stukken moest toch wel eens de
naam van de moeder genoemd worden!

En het verdriet van de moeder werd ruim 300 jaar later ons geluk.

8 Februarij 1664 compareerde voor de schepenen Dingeken Aerssen Schou-
wenbergh, sieckelijck te bedde leggende, (en maakte haar testament ) begeert
sij testatrisse dat sulcken duijsent guldens als haer in houwelijck noch is com-
peterende dat deselven sullen blijven aen haer moeder, met noch ontrent vier
gemeten en ettelijcken roeden lants gelegen onder de Zuijtzeedijck, mitsgaeders
't gout silver tot haer lijve dienende als alle ander, ongemunt silver ende gout
egeen uijt gesundert....

Haar moeder was dus nog in leven, maar de naam werd er niet bij ge-
noemd... Er volgden legaten van 100 gld., voor een jongeman (haar brui-
degom?) en voor elk van de kinderen van haar broer Jan. Zij benoemt andere
broers en zusters tot haar erfgenamen en dan eindigt het testament als volgt:
aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuijse van Truyken lans haer moeder,
in presentie van... Net op het laatste moment was ons weer een draad in
handen gespeeld.

Truycken Jans — een van de vier getuigen bij de doop van Arij (Adriaen),
de oudste zoon van Willem en Catalyntyn, Steenbergen 13.1.1647. Zij heeft
een lang leven gehad en overleefde zowel haar tweede man als al haar kin-
deren, met uitzondering van haar dochter Jacomijntje, die haar nalatenschap
regelt. Truycken Jans overleed te Dinteloord tussen 23.4.1676 en 30.6.16775.

Nu de moeder gevonden was, konden wij ook eens aan de vader gaan den-
ken. Wat wisten wij tot dusverre van de vader van Willem Adriaensen Schip-
pers? Dat hij Adriaen heette, getrouwd was geweest met Truycken Jans, een
zoon had die Willem heette en dus misschien ook een vader met de naam
Willem. Mogelijk was hij schipper van beroep of zelf een schipperszoon. Waar
moesten wij hem zoeken?

Het huwelijk van zijn weduwe met Aert Sijmonssen Schouwenbergh werd
bevestigd te Dinteloord 31.3.1621. Zij waren dus elders ondertrouwd, vermoe-
delijk in de woonplaats van de bruid. Deze zou dezelfde kunnen zijn als de
geboorteplaats van het kind uit haar eerste huwelijk: de heerlijkheid Nier-
vaart, genaamd de Klundert.

Bij de weeskamer van de Klundert lag de kluwen inderdaad weer op ons te
wachten:

Den XXIII Februarij 1621 compareerde ter Wees Camere der stede Nijer-
vaert Truijcken Jans dr wede van Adriaen Willems schipper za. alhier ter stede,
geassisteert van Jan Sijmonss haeren Vader ende gecooren voocht in desen —
voor de uitkoop van haere twee onmondige weeskinderen — genaempt Willem
Adriaens nu ter tijt oudt drije jaeren, ende Adriacntgen Adriaens dr out een half
jaer. (De kinderen ontvangen 500 gulden en moeder neemt op zich om de
kinderen . . ..) bij joncx ter schole te seijnde, laetende leeren lesen ende schrijven,
mitsgaders 't knechte een ambacht off bequaem handtwerek daer toe 't selve mit

5 idem, inv. 119, f 17 v, 18 r. en 18 v. 19 r. en 19 v.
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ende bequaem zal worden bevonden. Ende het meijsken het handtwerek van
naeijen0.

Dit tantetje van ons heeft naald en draad echter nooit gehanteerd.
Uit een akte, eveneens voor de weeskamer van Klundert gepasseerd,

9.12.1621, tussen Aert Sijmonss als getrouwt hebbende Truycken Jans dr.
weduwe van Adriaen Willems ter eenre ende Nicolaes Michiels7 schepen
deser stede, als oom ende naeste bloetvoocht van de naergelaten weeskinde-
ren ter andereG, blijkt, dat het dochtertje dan is overleden. Als toeziend voogd
wordt gesteld Jan Sijmons^ out schepen in wette, de vader van Truycken
Jans. De kinderen, later het overgebleven kind, krijgen alle de Cleederen van
Linden ende Wollen mitsgaeders de pilgiften, alimentatien ende onderhout,
alles breeder in den voors. schriftelijcken accorde van uutcoope ten Wees-
boecke geregistreerd...

Hiermee hebben wij een jonge weduwe leren kennen, die in goede doen
achterbleef met twee heel kleine kinderen, waarvan zij de jongste (vermoede-
lijk een posthuum kind) verloor in dezelfde periode waarin zij hertrouwde

A:

Foto's J. van Assen, R.A. 's-Hertogenbosch

Koopakte van het huis dat Adriaen Willems 17 april 1618 kocht, en inventaris van
nagelaten goederen van Adriaen Willems en Truycken Jans van 6 mei 1620

de

0 R.A. 's-Hertogenbosch, weeskamer-archief, deel I (folio's ongenummerd).
7 In welke relatie — van vaders of van moeders kant, een halfbroer van vader of

getrouwd met een zuster van vader of van moeder — Nicolaes Michiels een oom van
het weeskind was, is pas veel later in het onderzoek duidelijk geworden.

8 Blijkens een akte van 30.3.1629 woonde Jan Sijmonss aan den Langewegh te
Klundert (Klundert, weeskamer-archief, deel I).
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en uit de kring van haar naaste familie verhuisde naar een andere woonplaats.
Zij had een zuster Maycken Jansdr., die 26.6.1626 wordt vermeld als weduwe
van Floris Hendricx^.Het hier aangehaalde weeskamerstuk van 9.12.1621
verklapt, dat Truycken Jans uit eigen middelen het huis en erf te Dinteloord
financierde, waar zij met haar tweede man en zoontje introk.

Haar eerste man, onze naamgever, blijft in al deze stukken nog in de scha-
duw. Om hem te leren kennen is er meer nodig. Dat vonden wij in de

Inventaris van den boedel en achtergelaten goederen van Adriaen Willems,
schipper ende corencooper za. gelijck hij d'zelve mit Truycken Jans zijn nage-
laten wede in sijn leven gemeen beseten heeft, geinventarieert ten sterfhuijse te
presentie van Nicolaes Marcens ende Mathis Egberts weesmeesteren, op ten
VI Maij 1620».

De verkoping van de inboedel vond plaats op 3.7.16211°.
De inventaris geeft een aardig beeld van wat een welgesteld burgerhuis-

houden in die dagen bevatte — veel tin, veel koper, wagenschot meubelen,
vrij veel huishoudgoed van lijnde en pellen (met figuren doorwerkt), 46 ellen
gebleijckt en 15Y2 ellen ongebleijckt lijnwaet, VI pont garen en 2l/2 pont
vlaes.

Adriaen zat ook behoorlijk in de kleren. De weesmeesters noteerden:

Twee swart laeckenen rocxkens, vijer paer bocxkens, een witte wollen over-
broeck, 1 roohemtrock, 2 laken wambeijs, 1 rou wambeijs en 1 rou broeck, drie
hempt rocken, vijer paer kousens twee paer gebreijde en 2 paer wollen, 3 paer
hanschoen en vijff paer wanten bedorven van de motten, drije hoeden, waar-
onder 1 rouhoedt, 1 schippers cap en 1 schippers muts, 2 geborduijrde rijemen,
een swart laecken mantel, een schippers peije, 2 paer schoenen en 1 paer muijlen,
15 hemden, 10 halsdoeken, 6 linde slaepmutssen, 18 craegen, 20 linden en 2
blauwe neusdoecken. Tot zijn persoonlijke bezittingen behoorden verder een
testament beslachen, 1 kerckstoelken, 2 silver malies (munten), een lontroer,
1 groote cruijtdose, enen cruijthoorn een netken mit kaedsballen, een houte
schee en mes en eenen pijdarm*.

Zijn pilgiften (doopcadeaus) bestonden uit een silver cupken, een silver
bierbeker, een cleijn silver bekerken en een silver penning ende ketinxken,
terwijl vermeld worden twee silver lepels ende een silver clater (rammelaar)
wesende pilgiften van Truycken Jans. Het aardigste voor het familieonderzoek
zijn in deze 17 pagina's lange lijst de voorwerpen die betrekking hebben op
het bedrijf van de schipper en corencooper:

zijn schip mit allen sijnen toebehooren (getaxeerd op 325 £ ) , een ijseren
balance mit 2 houte schalen, 2 paer coperen schalen, 1 gout gewicht en 1 silver
gewicht, 2 coperen cranen, 9 nieuwe en 2 oude korenschuppe, 1 spaens be-
slagen schuppe, 1 coperen keuls gewicht van een halff pont, 't gewicht in den
winckel 10J^ pont, een halff vertel maet, een corencop en 2 strekels (strijk-
houten), vier tinnen olijmaetgens, 3 houten asijnmaetkens, een corencop, 1
schrijffdoesken, 13 boecken papier en een wagenschot cantoir geestimeerd op
14 £ .

De inkomende schulden betroffen allen eetwaren en gehaelde waren. Uit-
gaande schulden waren er niet, behalve de afbetaling op het huis en erve
staende ende gelegen aen den dijck bewesten de kaeije binnen deser stede

9 R.A. 's-Hertogenbosch, R.A. Klundert, inv. 42 (folio's ongenummerd).
10 R.A. 's-Hertogenbosch, R.A. Klundert, inv. 209 (folio's ongenummerd).
* Is hier soms bedoeld een pye d'arme (een foudraal)? (Red.).

271



(Klundert), dat hij 17.4.1618 voor 2200 gld. had gekocht11. De waarde van
het huis wordt in de boedelbeschijving vastgesteld op 2000 £ en de totale
nalatenschap op 4249 £ en 13 stuivers . . .

Hiermee leek de naamgever gevonden en zijn plaats in de samenleving vrij
duidelijk. Een man in de kracht van zijn jaren met een winkel in granen en
andere levensmiddelen, die zijn eigen grossier was. Het schip en de schippers-
uitrusting dienden kennelijk om de koopwaar bij de producenten op te halen.
Hij moet een leuk, afwisselend leven geleid hebben: een paar dagen varen,
allerlei mensen spreken en onderhandelen over prijzen en dan weer thuis
bij moeder de vrouw in de winkel. In zijn woonplaats was hij bekend als
Adriaen Willems, de schipper en corencooper, ter onderscheiding van een an-
dere Adriaen Willems, een man die toen al grootvader was en aan de Tonne-

Naar een ongedateerde gewassen tekening of aquarel; eigendom Prov. Gen. v. Kunsten en Wetenschap-
pen in Noord-Brabant, 's-Hcrtogenbosch: toegeschreven aan Roeland Roghman (ca. 1620—1686); coll.

Rijksprentenkabinet, Amsterdam: toegeschreven aan Abraham Rademaker (1675—1735)

Gezicht op de vestingstad Klundert vanover de Mooye Keene of Roo Vaert

kreek, een paar km verder noordwaarts, aan de dijk langs het Hollands Diep,
woonde. Er was in de Klundert ook nog een Aert Willems, met wie hij
eveneens verward zou kunnen worden zonder de aanduiding schipper ende
corencooper. Die toevoeging aan het patroniem zal zijn zoontje meegekregen
hebben toen hij als kleine peuter met zijn moeder naar Dinteloord verhuisde.
Adiaen was immers geen eigen kind van Aert Sijmons Schouwenberg. Hij
heette anders en werd misschien aangeduid als de zoon van die schipper
uit de Klundert. Het is dus een speling van het lot, dat zijn nageslacht de
naam Schippers doet dragen. Men beseffe, dat wij even wel Corencooper had-
den kunnen heten.

11 R.A. :s-Hertogenbosch, R.A. Klundert, inv. 98, f. 178 r,
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Deze constatering was bedoeld als climax en sluitstuk van mijn verhaal. De
naamgever, tevens stamvader, was gevonden — de oorsprong van de naam
verklaard — en wij dachten, dat we er waren.

In het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch was men bezig de stoelen recht
te zetten en met kerstverlof te gaan, toen de voorzienigheid evenwel het
speurlichtje liet vallen op de volgende akte, gepasseerd voor de schepenen
van Klundert 10.5.1618^:

. . . . dat op huijden voor ons persoonlijck gecomen ende gecompareerd sijn
Adriaen Willems schipper ende corencooper alhier ter stede, ende Willem
Jochumss als man ende voocht van Maycken Willems Schipper woonachtich tot
Middelborch ende bekenden wel ende wcttelijcken vercocht, getransportert ge-
cedert ende opgedragen te hebben, vercoopen transporteren cederen ende dra-
gen op bij desen in rechten vrijen eijgendomme aen ende ten prouffijt van
Neeltgen Willemsdr hare zuster, geassistert van Thonis Jans van Rijen backer
haren gecoren voocht in desen, hare twee gerechte derdeparten van zeker huijs
ende erve staende ende gelegen binnen deser stede bewesten de Botkreke...

Bij de schuldbekentenis ad 1700 gld is in de marge bijgeschreven, dat deze
schuld op 15.5.1628 was afbetaald aan Aert Sijmonss en Willem Jochums
door Nicolaes Michels, als getrouwt hebbende Neeltgen Willems1'3.
Wij zagen reeds, dat deze Nicolaes Michiels 9.12.1621 optrad als voogd over
het weeskind van Adriaen Willems en dan wordt vermeld als diens oom en
noeste bloetvoochtG en 7. Zijn huwelijk met Neeltjen Willems moet dus heb-
ben plaats gevonden tussen 10.5.1618 en 9.12.1621. In een akte van 26.12.1615
treedt hij nog op als gehuwd met Pieterken Damis Sijmondr.14.

Wanneer een broer en een zuster hun aandeel in een huis overdoen aan
hun andere zuster denkt men onwillekeurig aan het begrip ouderlijk huis.
Mocht dit hier het geval zijn, dan is het niet uitgesloten, dat nog dieper in
de schaduwen van vestboeck en weeskamer-archieven zich een Willem
(Adriaens?) ophoudt, die het huis aan de Botkreke bewoonde en zelf ook
schipper was. Hoe is het anders mogelijk, dat zijn dochter Maycken in de
verkoopakte wordt aangeduid als Maycken Willemsdochter Schipper? We
mogen toch niet voor waarschijnlijk houden, dat zij zelf het beroep van
schipper uitoefende15?

De vindbaarheid van deze hypothetische Willem (Adriaens?) schipper zet
voor Adriaen Willems de pretentie onze stamvader te zijn op losse schoeven.
Als naamgever mogen wij hem — dunkt me — echter wel beschouwen, omdat
aangetoond is, dat bij hem de overgang ligt van de beroepsaanduiding schip-
per naar de familienaam Schippers. ARIETTE SCHIPPERS

idem, inv. 98 f. 181 v. 182 r. en 182 v.
idem, f. 182 v en 183 r.
idem, f. 94 v en 95 r.
Maar pas op! — Francosia Cornelia Dane (Willemstad 15.12.1803 — 17.6.1874)
wordt als weduwe van Jan Schippers, een jongere broer van mijn betovergroot-
vader (Dordrecht 20.1.1795 — Willemstad 23.3.1858), bij het huwelijk van haar
zoon Jacob, aannemer van beroep, met Maaike Burgers ,dochter van Adrianus
Burgers, landbouwer, en Maria Maris, Willemstad 13.8.1868, vermeld als beurt-
schipperesse van beroep. Tante Francosia, die naar uit allerlei anders blijkt een
energieke dame was, zette met knechts het bedrijf van haar overleden man, de
beurtvaart van Willemstad op Rotterdam en Dordrecht, als zelfstandig onder-
neemster voort zolang haar daartoe in een snel veranderend tijdsbestel de moge-
lijkheid werd geboden.
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H A R T K A M P
De voorouders en verwanten van de aartsverzamelaar

Albertus Theodorus Hartkamp
(Vervolg pag. 209)

TWEEDE AMSTERDAMSE TAK

Vllb Wessel Hartkamp, geb. Wanneperveen ca. 1728, kaagschipper van
Wanneperveen, poorter van Amsterdam 30.1.1756, won. in de Vinkenstraat
bij de Dommerstraat no. 64 Kt. 6 (1801—1816), overl. Amsterdam 24.2.1816,
tr. Zwartsluis 5.5.1756 Jacobjen Peters van den Bergh, overl. Amsterdam
7.9.1801, dr. van Peter (en Rijmpje Jans te Zwartsluis?).

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Dominicus, volgt VII Ie.
2. Pieter, volgt VUIf.
3. Hendrik, volgt VlIIg.
4. Grietje, ged. 11.3.1767, jong overl.
5. Grietje Hartkamp, ged. 11.12.1768, tr. Jacobus Hartkamp, zie VIITd

(Eerste Amsterdamse Tak).

Vlle. Dominicus Hartkamp, ged. Amsterdam 10.4.1757, kaagschipper,
won. in de Haarlemmer Houttuinen, dreef later, zoals schippers vaak deden,
in compagnonschap met zijn zoon Klaas een handel in turf en brandhout,
overl. Amsterdam 7.11.1842, tr. Amsterdam 18.8.1782 Marritje van Regteren,
ged. Amsterdam 8.4.1763, overl. ald. 22.9.1833, dr. van Klaas van Regteren
en Aaltje Nooij.

Ik Ondergeteekende DOMTNICUS HARTKAMP verklare — daar de compag-
nieschap met mijn Zoon KLAAS HARTKAMP, onder de Firma van D.
HARTKAMP & ZOON, gedreven, op heden met onderling goedvinden opge-
houden heeft te bestaan en den handel in Turf en Brandhout voortaan voor
privé rekening en risico van gemelde mijnen Zoon KLAAS HARTKAMP zal
blijven voortgezet. Meergemelde mijnen Zoon bij deze te authoriseren voor den
tijd van negen jaren te rekenen van heden af tot ultimo December 1843, tot het
blijven gebruiken en teekenen der Firma van D. HARTKAMP & ZOON, doch
alleenlijk voor zoo verre betreft den handel in Turf en Brandhout.

Amsterdam, den eersten Januarij des jaars achttien honderd vijf en dertig.
(Geteekend) Ds. HARTKAMP.

%• De Ondergeteekende, als Compagnon of Vennoot van de tot op dit oogen-
blik nog niet wettig gedissolveerde Firma van D. HARTKAMP en ZOON,
roept bij deze op al degenen, welke aan gezegde Firma iets verschuldigd zijn,
of van dezelve iets te vorderen mogtcn hebben, daarvan ten spoedigste schrif-
telijke opeavc te doen aan den Ondergeteekende.

Amsterdam, DOMINICUS HARTKAMP,
1 Januarij 1841. Haarlemmerhouttuitien , bij ch Korte Prinscngr., tt°.$o.

Blijkens bovenstaande copien is de Firma D. HARTKAMP & ZOON wettig
geliquideerd en gedissolveerd, en had de Ondergeteekende het regt den naam
te blijven voeren — doch daar in zes jaren dat de Ondergeteekende voor eigene
rekening handel drijft — zijn eigen naam even zoo goed is als die van D.
HARTKAMP & ZOON is gebezigd geworden, zoo heeft hij tot zijn eigen
gemak en meerder order in zijne nog al uitgebreide zaken geoordeeld, voortaan
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bij uitsluiting van alle anderen alleen zijnen naam te bezigen, waartoe is dienen-
de zijne Advertentie van po. dezer.
Amsterdam, 5 Jan. 1841. KLAAS HARTKAMP.

(52433) Diegenen, die mogten verlangen narigten te ontvangen omtrent den
onverdeelden boedel van wijlen M. van Regteren, Huisvrouw van D. HART-
KAMP, strekken tot informatie, dat dienaangaande een Regtsgeding aanhangig is
bij de Arrondissements-Regtbank alhier; waarmede ineen zeer naauw verband
staat de beoordeeling der WETTIGHEID of ONWETTIGHEID der onder-
handsclie contracten van dissolutie en liquidatie der firma van D. HARTKAMP
& ZOON; waarvan afschriften zijn geplaatst in het Algemeen Handelsblad van
den 6den Januarij 1841.
Amsterdam, 8 Januarij 1841. D0M1NICUS HARTKAMP

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Aalt je, ged. 9.8.1783, overl. Amsterdam 23.2.1788.
2. Wessel, ged. 11.10.1785. overl. Amsterdam 15.3.1788.
3. Klaas, ged. 8.2.1788, overl. Amsterdam 9.6.1789.
4. Jacoba Hartkamp, ged. 1.9.1790, overl. Amsterdam 28.10.1871, tr. ald.

22.7.1813 Dirk van der Sleesen, ged. Amsterdam 4.7.1790, overl. Weesper-
karspel 9.6.1874.

5. Klaas, volgt IXd.
6. Wessel, ged. 11.5.1796, overl. Amsterdam 10.3.1828.

IXd. Klaas Hartkamp, ged. Amsterdam 29.11.1793, koopman (1832), won.
Haarlemmer Houttuinen Kt. 4 no. 45 (1840), overl. Amsterdam 4.11.1857,
tr. (1) ald. 29.2.1832 Christina Maas, ged. (R.K.) Gennep 1807, overl. Amster-
dam 9.4.1833, dr. van Jan Maas en Wilhelmina Abels; tr. (2) Amsterdam
30.1.1834 Anna Maria Knoevink, geb. ald. 1813, overl. Amsterdam 4.1.1877,
dr. van Harmen Hendrik Knufinke en Anna Brem.

Klaas Hartkamp was een energiek man, naast de later voor eigen rekening
voortgezette brandstoffenhandel, stichtte hij, in samenwerking met Aron Gold-
berg een „Nederlandsche Maatschappij voor onderlinge verzekering op binnen-
landsche vaart, België en op den Rijn tot Keulen", die 1.7.1848 in werking
trad en waarvan hij directeur werd.

*•* Heden morgen ten 8 mir, werd al mijn hoop en vooruiczfgt
door het afsterven van mijne veel^eliefde Echrger.óot, CHRISTlNA MAAS.
Zij beziveek in hare bijna voieinde zwangerschap, aan de gevolgen eener bii&>-
mem'e slijmberoerte, in den ouderdom van ruim 26 jartn, 11a eene allergenoese-
lijkste Ecluvereeniging van 13 maanden.

Amsterdam,, 9 April J833. KLAAS HARTKAMP.

Uit het tweede huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Dominicus volgt Xh.
2. Klaas Wessel, geb. 2.12.1836, overl. Amsterdam 1.3.1837.
3. Marretje Anna Christina, geb. 8.1.1838, ongeh. overl. Amsterdam 30.1.

1916.
4. Wessel Klaas, geb. 1.6.1840, won. Amsterdam, Ie Schinkelstraat 15 (1916).
5. Antonie Gijsbert Jacob, geb. 18.12.1841, overl. Amsterdam 1.2.1842.
6. Elisabeth Dorothea, geb. 10.1.1843, overl. Amsterdam 11.3.1844.
7. Albertus Theodorus, geb. 20.7.1844, overl. Amsterdam 1.8.1847.
8. Harmen Hendrik, geb. 9.10.1845, overl. Amsterdam 18.10.1845.
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9. Johannes Marius, geb. 9.10.1845, overl. Amsterdam 12.12.1845.
10. Anna Maria, geb. 14.1.1847, overl. Amsterdam 12.10.1848.
11. Albertus Theodorus volgt Xi.
12. Anna Maria Jacoba, geb. 4.4.1850.
13. Klaas, geb. 14.9.1853, overl. Amsterdam 13.1.1854.

Xh. Dominicus Hartkamp, geb. Amsterdam 24.1.1835, assuradeur, volgde
zijn vader na diens overlijden op als directeur van de Ned. Mij van onderlinge
verzekering (A. Goldberg trok zich daaruit terug op 1.7.1861 en werd vervan-
gen door A. Helmig van der Vegt), overl. Amsterdam 27.1.1888, tr. Amster-
dam 6.6.1861 Maria Agnes Antonia Vonk, geb. ald. 6.1.1839, R.K., overl.
Amsterdam 22.1.1917, dr. van Antonie Vonk en Maria Hendrica Elisabeth
Bisschop.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Anna Maria Elisabeth Francisca Hartkamp, geb. 5.4.1862, onderwijzeres,

tr. Amsterdam 26.9.1889 Hendrik Appels, geb. Driebergen 1859, onder-
wijzer, zn. van Jan Appels en Maria Juliana Meyschke.

2. Maria Clasina Josephina Hartkamp, geb. 6.6.1864, tr. Relig.
3. Geertruida Wilhelmina Maria, geb. 11.4.1868.
4. Klaas Hartkamp, geb. 21.3.1870, spiegelverzilveraar, won. Westerdok-

straat 10 (1890), overl. Amsterdam 21.7.1891.
5. Dominicus Hartkamp, geb. 18.3.1872, overl. Arcachon (Frankrijk) 21.9.

1902.

Xi. Albertus Theodorus Hartkamp, geb. Amsterdam 24.7.1848, de aartsver-
zamelaar, bezocht de school op de Herenmarkt, waar hij tot de goede leer-
lingen behoorde, ging op zijn 15e jaar naar het kantoor van de Verzekering
Mij. bij zijn broeder Dominicus; sinds 1.5.1879 commissionair in assurantiën;
na de dood van zijn broeder Dominicus op 27.1.1888 samen met H. Helmig
van der Vegt als medevennoot, en na diens uittreden op 1.4.1889 als direc-
teur der Verzekering Mij, moest omstreeks 1900 de kleine zaak, die toen niet
meer tegen de grotere instellingen kon concureren, geliquideerd worden;
woonde sinds 1.5.1877 bovenhuis Marnixkade 54, als directeur Marnixkade
9 en na de opheffing der zaak wederom op het eerdergenoemde adres; overl.
Amsterdam 11.5.1924, begr. ald. op „Zorgvlied", tr. Amsterdam 29.4.1886
Wilhelmina Helena Brijding, geb. ald. 16.3.1846, overl. Amsterdam 12.2.1899,
dr. van Leendert Brijding, koopman, en Hermina van Meesten, wed. Harm
Tamme Hoetjer, scheepsgezagvoerder. Dit huwelijk was kinderloos.

Albertus Theodorus Hartkamp is lange jaren werkzaam geweest in het familiebedrijf
het assurcmiievak, hoewel zijn grote liefde op een geheel ander terrein lag. Hij, de
aartsverzamelaar, oer-Amsterdammer, die zijn stad nooit heeft verlaten, die sinds zijn
kinderjaren verzamelde al wat over Amsterdam te verzamelen viel, oude documenten,
prenten, boeken, vlugschriften e.d., en dit ordende naar een vast plan. Maar ook knipte
hij uit publicaties in zijn tijd, kranten, e.d. en vormde hieruit zijn verzamelingen over
Napoleon, Vondel, Vondelpark Noordzeekanaal, over Amsterdam in het algemeen.
De verzamellust was hem aangeboren. In zijn ouderlijk huis in de Haarlemmer Hout-
tuinen nr. 50 tussen de Buiten Brouwerstraat en de Korte Prinsengracht was een ruime
zolder en daar kon hij uren doorbrengen temidden van zijn rommel zoals zijn
moeder het noemde.

Het is de grootste verdienste van Hartkamp geweest het toekomstig belang van het
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onaanzienlijke reeds in zijn jongelingsjaren te hebben ingezien en gedreven door een
onvermoeibare lust tot verzamelen gedaan te hebben, wat anderen niet deden en de
dingen van de dag bijeengebracht en systematisch bewaard te hebben, leder, die hem
wel eens bezocht verbaasde zich erover, dat hij in zijn niet al te grote bovenhuis zo
veel materiaal had kunnen verzamelen.

Zijn enorm archief op het gebied van dag- en weekbladen werd de grondslag van
het Nederlands Persmuseum — Hartkamp was tot kort voor zijn overlijden conservator
van dit museum, dat toen gevestigd was in het bekende Korenmetershuisje aan de
N.Z. Kolk.

Tn 1913 werd door bemiddeling van het Genootschap Amstelodamum door de Ge-
meente Amsterdam zijn verzameling gedrukte bescheiden (krantenknipsels, brochures
e.d.) over Amsterdam aangekocht en werd deze verzameling in de bibliotheek van
het Gemeente Archief opgenomen. Later volgde zijn prachtige collectie Personalia
over Amsterdammers.

V

Albertus Theodorus Hartkamp
(1848—1924)

Zijn unieke Vondel-verzameling werd de grondslag van het Vondelmuseum in de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Zijn verzameling Noordzeekanaal ging naar de
Amsterdamse Kamer van Koophandel. Na zijn dood werd zijn grote verzameling
prenten door de firma G. Theod. Bom in november 1924 in het gebouw Odeon publiek
geveild.

Sedert heeft de in de bibliotheek van het Gem. Archief opgenomen verzameling
reeds vele speurders onschatbare diensten bewezen, terwijl haar bestaan bovendien
aanleiding is geweest om haar regelmatig voort te zetten. Stelselmatig worden nu alle
krantenberichten over Amsterdam verzameld en onder de verschillende rubrieken
ondergebracht, zodat op deze wijze een waarlijk unieke collectie voor de latere onder-
zoekers wordt gevormd.

Hartkamp is niet meer, en al klaagde hij zelf op hoge leeftijd, dat hij de slaaf, van
zijn verzamelwoede was geworden, zijn naam en arbeid zullen in Amsterdam blijven
voortleven, al beweerden sommigen, dat hij slechts vodden en rommel had verzameld.

De Avondposl van 11.8.1923 schreef ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag: De
75-jarige HARTKAMP de KONING DER SPEURDERS komt de onbetwistbare eer
toe voor nieuw Amsterdam te hebben bewaard, wat wij de „ziel van oud-Amsterdam"
zouden kunnen noemen — Om er van te leeren".

De door hem verzamelde genealogische gegevens bevinden zich in het Gemeente-
archief (Gen. gegevens/Map 80 No. 156/202).
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Vlüf. Pieter Hartkamp, ged. Amsterdam 17.8.1760, won. op de Brouwers-
gracht tussen de Palmstraat en de Goudsbloemgracht, overl. Amsterdam
9.2.1837, tr. ald. 17.6.1734 Marretje van Allen, geb. Amsterdam 1765, ald.
13.2.1837.

(19724) J. B. Westerwoudt c.s. zullen op morgen, den 21 den Mei 1837 en
volgende dagen, in het Locaal voor Publieke Verkoopingen, op den singel bij
de Gasthuismolensteeg, get. no. 113, ten overstaan van een daartoe bevoegd
Beambte, verkoopen: . . . . uit de onder benefice van den Inventaris aanvaarde
Boedels, nagelaten door wijlen den Heer P. HARTKAMP en Mejufvrouw M.
VAN ALLEN, in leven Echtelieden: breeder volgens Catalogus, in tijds bij ge-
melde Makelaars (a 10 Cents) voor de armen te bekomen, en Heden te zien.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Wessel, volgt IXe.
2. Jan, volgt IXf.
3. Pieter Hartkamp junior, ged. 10.9.1797, tabakswinkelier (1832), overl.

Amsterdam 6.4.1835, tr. (1) ald. 9.3.1832 Gerretje Halling, ged. Amster-
dam (Ev. Luth.) 25.2.1787, overl. ald. 19.7.1832, dr. van Cornelis Halling en
Johanna van Schreve; tr. (2) Amsterdam 26.9.1832 Maria Flik, ged. ald.
7.4.1799, dr. van Meijndert Flik en Christina Bleijenburg. Uit beide huwe-
lijken geen nakomelingen.

*** Hec heeft den Heer van leven en dood behaagd, mijn geliefde tcnt-
genooc, PIETER HARTKAMP JUNIO», na eene langdurende sukke ing, in
een ouderdom van 37 jaren, het tijdelijke met hec eeuwige te verwisselen,
ilecbts ai jnar mogt ilc niet hem iii den Eciit verscuî d zijn. AMen die zijn braaf
ea werkzaam leven gekend hebben zullen gevoelen wac ik in hem verlies.

slmsterdam, M. i' L I K ,
6 April 1835. Wed. P. HARTKAJIP JUNIOR.

PS. Met onderling goedvinden zal door mij' Ondergetcckaide allee» de Houw worden
aangenomen. — De Affaire zal door de Ireduwe wet behulp van een Des-
kundige gecontinueerd worden, bevelende mij in de voortdurende Cuisst
nijier teëerde Begumtieert.

IXe. Wessel Hartkamp, Pzn., ged. Amsterdam 17.7.1785, poorter van
Amsterdam 26.8.1803, schuyermaker (1803), schipper op Utrecht, won. Ro-
zengracht 30 (1816), schipper (1841), pandopzoeker aan de Bank van Lening
(1846), ambtenaar (1851) en kantoorbediende (1854), overl. Amsterdam 10.
6.1874, tr. (1) Amsterdam 21.8.1807 Maria Defolt, geb. 1788, overl. Amster-
dam 10.3.1849; tr. (2) Amsterdam 10.7.1851 Luberta Johanna Bruining, geb.
Amsterdam 18.11.1802, suppoostinne, overl. ald. 23.8.1874, dr. van Johan
Adriaan Bruining en Geertruy Schoonderbeek, wed. Passier van Rossum.

Uit het eerste huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Pieter, volgt Xj.
2. Harmanus, geb. 16.6.1813, overl. Amsterdam 6.11.1817.
3. Wessel, volgt Xk.
4. Harmanus, volgt XI.
5. Jan, volgt Xm.
6. Jan Hendrik Hartkamp, geb. 13.9.1822, timmerman op de Brouwersgracht

563, tr. Amsterdam 1.11.1854 Geertruida van Wijk, geb. Leiden 12.3. 1829.
dienstbode, won. Prinsengracht 458, dr. van Pieter van Wijk en Elisabeth
Antonia Schreuder.
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7. Dirk Jacob, geb. 14.4.1825, overl. Amsterdam 16.11.1831.

Xj. Pieter Hartkamp, Wesselszoon, geb. Amsterdam 28.6.1808, winkelier,
commissionair (1869), won. Heiligeweg Kt. 6 no. 10 (1836), gemerkt Kt. 3 nr.

Foto coll. Historische Topografische Atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst

Heiligeweg Ie Amsterdam
In het huis rechts op de hoek van de Vrouwensteeg woonde Pieter Hartman

(1808—1869) en dreef er zijn handel

33 (1843), thans nr. 25 (1970), overl. Halfweg (gem. Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) 19.6.1869, tr. (1) Amsterdam 27.5.1830 Geertruijda Sara
Keppler, geb. Amsterdam 23.1.1810, Ev. Luth., overl. ald. 3.10.1847, dr. van
Johann Georg Keppler en Helena Jansen; tr. (2) Amsterdam 28.2.1850
Johanna Petronella Geertruida Muller, geb. 's-Hertogenbosch 1820, overl.
Amsterdam 24.3.1867, dr. van Frederik Muller en Geertruij Schenk.

Op heden mijne affaire in Koffij, Thee, Kruideniers- en Grutterswaren over-
gedaan hebbende aan den Heer D. Odink, neem ik de vrijheid denzelven in
het vertrouwen van mijn begunstigers aan te bevelen.
15 Januarij 1852. P. HARTKAMP Wzn.

Bij acte van 28.12.1866 voor Nots Andreas Daniel Rumling verleden, is door
PIETER HARTKAMP WESSELSZOON en JOHAN GEORG HARTKAMP
aangegaan eene Vennootschap tot het voor gemeenschappelijke rekening uit-
oefenen van het vak van Commissionair in Koloniale Waren en hetgeen daar-
mede in verband staat of daarbij behoort, onder de firma van P. HARTKAMP
& ZOON welke Vennootschap gevestigd zal zijn te dezer stede: een aanvang
neemt Primo Januarij 1867 en voortduurt tot Ultimo December 1871, etc-

279



Uit het eerste huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Maria, geb. mei 1831, overl. Amsterdam 23.9.1833.
2. Johan George Hartkamp, geb. 30.6.1832, commissionair in koloniale wa-

ren, overl. Amsterdam 10.9.1892, tr. ald. 25.10.1866 Anthonia Margaretha
Schultz, geb. Nederhorst den Berg 1833, won. Prinsengracht 907, overl.
Amsterdam 13.7.1902, dr. van Matthias Schultz en Antonetta Jacoba
Schottelink. Dit huwelijk was kinderloos.

3. Piet er, volgt Xle.
4. Maria, geb. 27.2.1836.
5. Helena Hartkamp, geb. 10.11.1837, overl. Amsterdam 3.2.1922, tr. ald.

8.11.1860 Jan Willem Fredik Nienhuijs, geb. Amsterdam 13.3.1827, goud-
en zilverkashouder, overl. Hilversum 7.5.1911, zn. van Jan Willem Nien-
huijs en Frederika Catharina Juliana Loehr.10.

6. Antonia Hendrika, geb. 8. 10.1839, overl. Amsterdam 17.9.1842.
7. Geertruida Sara, geb. .5.6.1842, overl. Amsterdam 5.6.1847.
8. Antonia Hendrika, geb. 19.11.1843, overl. Amsterdam 4.6.1844.

Xle. Pieter Hartkamp, geb. Amsterdam 12.4.1834, vleeshouwer, won. Am-
sterdam N.Z. Achterburgwal (Spuistraat) 331 en Ceintuurbaan 169, overl.
ald. 26.12.1914, tr. Amsterdam 13.10.1861 Jeanette Boseker, geb. ald. 31.3.
1833, overl. ald. 5.1.1890, dr. van Jacques Ferdinand Boseker en Anna
Elisabeth Seckler.

Uit dit huwelijk:
1. Jacques Ferdinand, volgt XIie.
2. Pieter, volgt Xllf.
3. Anton Hendrik Hartkamp, geb. Amsterdam 9.8.1866, makelaar, bestuurs-

lid v.d. Mij van de Werkende Stand te Amsterdam, overl. Haarlem
23.6.1949, tr. Amsterdam 17.9.1891 Maria Gunters, geb. Amsterdam
23.11.1866, overl. Haarlem 7.8.1945, dr. van Johannes Petrus Gunters en
Catharina Elisabeth Budde.

4. Wessel, volgt XHg.

Xüe. Jacques Ferdinand Hartkamp, geb. Amsterdam 1.8.1862, overl.
ald. 30.8.1943, tr. Amsterdam 9.3.1894 Willemina Elisabeth Leevendig, geb.
Amsterdam 25.4.1866, overl. ald. 26.2.1948, dr. van Marten Leevendig en
Willemijn Pieterman.

Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand Henri, volgt Xllie.
2. Willem Elise, geb. Amsterdam 12.7.1895, timmerman, ongeh. overl.

Franeker 25.3.1943.
3. Jean Pierre, geb. St. Gillis (België) 30.10.1901.

XI [Ie. Ferdinand Henri Hartkamp, geb. Heer Hugowaard 5.8.1889, klerk
G.E.W., overl. Amsterdam 14.12.1956, tr. ald. 3.8.1922 Anna Maria Johanna
Beerendonk, geb. Amsterdam 18.4.1900.

10 Gens Nostra XXV (1970), p. 90.
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Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Hartkamp, geb. Amsterdam 30.12.1923, tr. ald. 8.10.1947

A. G. Korver.

XIIf. Pieter Hartkamp, geb. Amsterdam 30.8.1864, overl. Hilversum, tr.
Amsterdam 17.11.1898 C. J. Ebbinkhojj, wed. S. van Niel.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb. Amsterdam 8.6.1900.

XI Ig. Wessel Hartkamp, geb. Amsterdam 7.11.1873, kantoorbediende,
overl. Naarden 11.12.1954, tr. Amsterdam 25.4.1901 Wijnanda Theodora van
Harseier, geb. Uithoorn 29.1.1878, overl. Amsterdam 18.4.1962, dr. van
Frederik van Harseier en Joanna Geertruida Vaarmeijer.

Uit dit huwelijk:
1. Jeanette, geb. Amsterdam 15.7.1901.
2. Wijnanda Theodora Hartkamp, geb. Amsterdam 26.8.1908, tr. ald. 29.7.

1942 W. C. v. d. Wulp.

Xk. Wessel Hartkamp, junior, geb. Amsterdam 25.2.1816, beurtschipper op
Schiedam, overl. Amsterdam 21.1.1873, tr. ald. 10.11.1841 Charlotte Wilhel-
mina Staude, geb. Amsterdam 19.2.1816, schipperse (1873), schippersaffaire
doende (1881), overl. ald. 1.3.1893, dr. van Johannes Staude en Anna Maria
Nieman.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. doodgeb. zoon, geb. 17.8.1842.
2. Anna Maria Elsabé Hartkamp, geb. 6.8.1844, tr. (1) Amsterdam 25.4.1867

Hermanus Johannes Bisschop, geb. ald. 1843, koffiehuishouder, zn. van
Johannes Hermanus Bisschop en Helena Dinandt; tr. (2) Amsterdam
19.5.1882 Jakob van der Willigen, geb. Oud-Beijerland 1843, telegrafist,
zn. van Jakob van der Willigen en Hendrina Verhagen.

3. Wessel, geb. 10.10.1845, overl. Amsterdam 5.2.1875.
4. Johannes, geb. 15.6.1847, overl. Amsterdam 1.11.1850.
5. Johanna Gesina Hartkamp, geb. 13.1.1849, overl. Amsterdam 21.11,1878,

tr. ald. 3.7.1873 Fredrik Willem Bon, geb. Amsterdam 1841, kantoorbe-
diende, zn. van Barend Bon en Willemina Schuyt.

6. Carel Wilhelm, volgt Xïf.
7. Charlotte Wilhelmina Wesselina Hartkamp, geb. 7.10.1854, tr. Amsterdam

28.4.1881 Jan Tekelenburg, makelaar, geb. ald. 1852, zn. van Jan Tekelen-
burg en Elizabeth Spijker.

Xïf. Carel Wilhelm Hartkamp, geb. Amsterdam 12.10.1850, instrument-
maker, tr. ald. 10.9.1874 Johanna Alida Elisabeth van Koolbergen, geb.
Nieuwer Amstel 27.12.1853, dr. van Johannes van Koolbergen en Trijntje
Overman.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Johannes Carel, geb. 1875, overl. Amsterdam 3.5.1879.
2. Wessel, geb. 21.5.1876, overl. Amsterdam 18.11.1876.
3. Carl Wilhelm, geb. 25.6.1878, overl. Amsterdam 9.5.1879.
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4. Anna Maria Elsabé, geb. 1.1.1880, overl. Amsterdam 13.4.1880.

XI. Harmanus Hartkamp, geb. Amsterdam 17.6.1818, tabaksverkoper
(1841), sigarenmaker (1848), aanspreker en bode bij een begrafenisfonds
(1870—1872), won. Herengracht 128 (1849), Rozengracht Kt 4 no. 338,
(1861), Eerste Anjeliersdwarsstraat 00.65 (1872), overl. Amsterdam 31.12.
1872, tr. (1) ald. 29.7.1841 Elisabeth Henrietta Goblé, geb. Vreeland 1819,
overl. Amsterdam 25.7.1845, dr. van Matthijs Hendrik Goblé en Jannetje
Heijink; tr. (2) ald. 9.8.1848 Alida Elisabeth Hessele, geb. Amsterdam 9.1.
1817, dienstbode, overl. ald. 19.11.1861, dr. van Dirk Hessele en Elisabeth
Rakus; tr. (3) Amsterdam 26.8.1863 Hilligje Westerhuis, geb. Meppel 1829,
dr. van Egbert Westerhuis en Fennechien Hellendoorn.

Uit het eerste huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Wessel Hartkamp, geb. 7.9.1842, kantoorbediende, overl. Loosduinen

2.3.1901. tr. Amsterdam 4.5.1870 Helena Catharina van Halteren, geb.
Amsterdam 1845, dienstbode, dr. van Johannes van Halteren en Cornelia
Geertruy Koster.
Uit het tweede huwelijk geb. te Amsterdam:

2. Dirk, geb. 13.4.1849.
3. Dirk, geb. 20.7.1850.
4. Gerardus, geb. 5.1.1859.

Xm. Jan Hartkamp, geb. Amsterdam 23.6.1820, letterzetter (1846), boek-
drukker (1848), won. Oude Hoogstraat B 221 (1858), overl. ald. 26.10.1869,
tr. Amsterdam 13.5.1846 Maria Sofia Meuring, geb. Nieuwer Amstel 1825,
dr. van Lambertus Meuring en Catharina Rade.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Lambertus, volgt Xlg.
2. Jan Hartkamp, geb. 15.2.1853, onderwijzer, tr. Amsterdam 10.8.1882

Maria Frederica Schalekamp, geb. ald. 1849, dr. van Wilhelmus Schale-
kamp en Maria Fredrica Schretzmeijer.

3. Maria Sofia Hartkamp, geb. 2.9.1858, tr. Amsterdam 5.8.1880 Gerrit
Bijsterbosch, geb. Kampen 1853, onderwijzer, zn. van Roelof Bijsterbosch
en Margje Bootsma.

Xïg. Lambertus Hartkamp, geb. Amsterdam 30.1.1850, winkelbediende
(1874), winkelier (1882), pakhuisknecht (1884), vierde zijn 40-jarig jubileum
bij de Kantoorboekhandel van Koster aan de Nieuwendijk, won. Dijkstraat
23 (1884), tr. Amsterdam 25.2.1874 Anna Maria Reckhardt, geb. ald. 30.11.
1852, dr. van Martin Reckhardt en Gerardina Hartog.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Jan, volgt Xllh.
2. Gerardina, geb. 28.8.1876.
3. Martin, geb. 21.4.1878.

4. Lambertus, geb. 16.5.1880, overl. Amsterdam 5.10.1880.

Xllh. Jan Hartkamp, geb. Amsterdam 20.11.1874, adj. Commies Belas-
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tingen, overl. Leiden 28.9.1941, tr. Amsterdam 4.5.1899 Elisabeth Catharina
Hinderer, geb. Amsterdam 31.8.1873.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Lambertus Lodewijk Frederik Hartkamp, geb. Amsterdam 4.1.1904,

tr. Wassenaar 1.9.1936 L. M. Karstens.
2. Lodewijk Frederik Lambertus Jan, geb. Leiden 5.6.1912.

IXf. Jan Hartkamp, ged. Amsterdam 11.5.1794, bank van leeninghouder
(1839), won. Brouwersgracht 192 Kt 4 (1820) en Haarlemmerdijk in de
Prinsengang nr. F. 450 (1856), overl. ald. 1.4.1864, tr. Amsterdam 16.7.1817
Hendrikje Schut, geb. ald. 1798, dr. van Machiel Adrianus Schut en Alida
Luysteraar.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Margaretha Hartkamp, geb. 1818, won. Egelantierstraat 199 Kt. 4 (1864),

overl. Amsterdam 23.3.1864, tr. ald. 15.8.1839 Anne (Ulke) F eenstra, geb.
Allengawier (arr. Sneek) 1804, zeeman, overl. vóór 1864, zn. van Uilke
Aukes Feenstra en Hyke Douwes.

2. Jan, geb. 4.8.1820, overl. Amsterdam 26.2.1824.
3. Hendrica, geb. 1.12.1821, overl. Amsterdam 27.5.1822.
4. Johanna, geb. 26.9.1824, overl. Amsterdam 5.12.1840.
5. Alida Jacoba, geb. 4.10.1830, overl. Amsterdam 9.5.1832.
6. Alida Jacoba, geb. 26.4.1834, overl. Amsterdam 23.6.1834.
7. Jacoba Maria Catharina, geb. 7.1.1837; zij verkreeg 17.7.1856 hand-

lichting voor het drijven van een handel in manufacturen en dergelijke
goederen.

8. Catharina, geb. 1839, overl. 1858.

VUIg. Hendrik Hartkamp, ged. Amsterdam 5.9.1764, tapper, won. IJgracht
19 (1816), overl. ald. 27.4.1817, tr. Amsterdam 18.9.1788, Maria Catharina
Hupperman, overl. Amsterdam 25.1.1819.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Gerrit Hendrik, volgt IXg.
2. Hendrik, ged. 2.11.1803, turfdrager, ongeh. overl. Amsterdam 22.8.1832.

IXg. Gerrit Hendrik Hartkamp, ged. Amsterdam 12.8.1798, werkman,
won. Noordermarkt 51, overl. vóór 1877, tr. ald. 1.11.1820 Geertruy Elisabeth
Niemeijer, ged. Amsterdam 20.8.1797, dr. van Frederik Niemeijer en Cornelia
Evenblij.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Jan Fredrik Ernst, geb. 11.1.1824.
2. Jan, geb. 23.4.1828.
3. Jan Fredrik Ernst, geb. 10.11.1830.
4. Gerrit Hendrik Hartkamp, geb. 1838, wagenmaker, tr. Amsterdam 16.8.

1877 Wilhelmina Christina Kost, geb. ald. 1850, naaister, dr. van Jan
Kost en Maria Margaretha Roose.

5. Wessel, geb. 27.6.1839, overl. 1840.
6. Anthonie, geb. 1842, wagenmaker (1877).

A. W. HAKS en T. DEN HERDER
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HET GESLACHT KOLLIS OP HET SCHERMEREILAND
(Vervolg van pag. 223)

Illd. Sijmon Jacob Colles, oud-schepen (1635 en 1660)n2, ouderling te
Groot-Schermer gekozen in 1656, tr. N.N.

Hij woont op de Laen113, een buurtje bij Driehuyzen in de Menningweerpolder,
banne Noord-Schermer. Achtereenvolgens koopt hij in 1653 de Versche lay, 6
achlijn groot, in de Menningweer voor 513 Car. Gld.114, in 1655 nog eens 9 ach-
lijn van de Versche LeyU5, in 1657 hel Oosterlantsriei11* en in 1658 de vorste
lay1".

Kind:
1. Jacob, volgt lVd.

H. de Winter, 1743; coll. G. A. Alkmaar

lVd. Jacob Symonsz. Colles, geb. 1626, schepen voor Noord-Schermer
(1657)H8, molenaar (1659)i]!>, ouderling te Groot-Schermer (1682), overl.
1693, tr. Neeltje Leenderts van Ursem.

Evenals zijn vader woonde hij op de Laen of Laenhuysen. Bij notariële acte
van 11.2.1659 wordt hij, 33 jaar oud, samen met Pieter Maertensz., 68 jaar oud,
door de ingelanden van Meenichweer aangesteld om de watermolen aldaar te
bedienen120. Op 10.7.1679 brandt de molen af. Jacob Jansz. Collis en Jacob

112 R.A. Haarlem, R.A.Z.-Schermer, inv. 6327, f. 232 1635; inv. 6320, f. 20 dd. 12.6.1660.
13 idem, inv. 6327, f. 232 1635.
14 idem, inv. 6329, f. 13 dd. 20.6.1653.
15 idem, f. 50 dd. 8.1.1655.
10 idem, f. 111 dd. 16.2.1657.
17 idem, f. 154 dd. 16.12.1658.
18 idem, f 132 dd. 30.12.1657.
10 idem, not. Graft, inv. 1613, f. 10 dd. 11.2.1659.

120 idem, R.A.Z.-Schermer, inv. 6329 f. 132 dd. 30.12.1659.
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OVERZICHT KOLLIS

f ff
l a ^k> I e Ld

Symonsz. Colles adviseren over het bestek van de nieuwe molen, die er heden
nog staat.

Hij treedt voortdurend op als koper en verkoper van land, o.a. in 1657 van
een half huis en erf te Zuid-Schermer, een halve boomgaard en werf van 4J^
achlen land, verder V/i achlen en 2 metjes, gelegen in de Meningweer op de
banscheiding tussen Noord- en Zuid-Schermer voor 1200 Car. Gld.121. Hij ver-
koopt dit in 1671 aan Isaack Colleman122.

Uit dit huwelijk (allen genoemd in transportacte van 26.1.1693123):
1. Simon, volgt Ve.
2. Leenden, volgt Vf.
3. Brechtje Colles, doet in 1692 belijdenis, tr. Jacob Simons Stuerman, overl.

8.7.1704. Hun dochter Neel, tr. 9.2.1717 Adriaen van Gustro, chirurgijn
te Driehuyzen.

4. Gleyntje Colles, tr. Tennis Corn. de Boer, van West-Graftdijk, later won.
in de Rijp.

5. Neeltje Colles, tr. Krommeniedijk 30.22.1687 Maarten Jansz., wedn., bak-
ker.

6. Pieter, volgt Vg.

Ve. Simon Jacobs Collis, doet belijdenis met zijn eerste vrouw 23.10.1691,

121

122
idem.
idem, inv. 6331, f. 38v dd. 30.7.1671.

123 idem, inv. 6332, f. 221 dd. 26.1.1693.
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molenmaker, overl. Driehuyzen 9.11.1706, tr. (1) 1691 Guurtje Jacobs124,
wed. Jac. v. d. Sluys, molenmaker; tr. (2) Heyndrickje lans. Wagenmaker.

Hij trouwt waarsch. de weduwe van zijn baas. Op 14.7.1692 koopt hij 2/3
deel van een huis op Driehuyzen.125

Uit het eerste huwelijk:
1. Neel, ged. Driehuyzen 6.11.1697.
2. Aeltien, ged. Driehuyzen 11.5.1702, jong overl.
3. Aeltien, ged. Driehuyzen 1705.

Uit het tweede huwelijk:
4. Trijntje.

Vf. Leendert Jacobs Collis, overl. sept. 1709 (won. op de Laen), tr. N.N.,
overl. vóór 10.12.1709.

In 1694 wordt hij voogd over de kinderen van zijn broer Pieter126. Zijn zwagers
Teunis de Boer, in de Rijp, en Maarten Backer, te Krommenie, worden in 1709
voogden over zijn eigen onmondige kinderen127.

Uit dit huwelijk:
1. Trijn.
2. Jacob, volgt Vle.

Vle. Jacob Leenderts Collis, overl. de Rijp 19.8.1785, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth, ged. Schermerhorn 10.11.1726.
2. Leendert, volgt VITg.

VITg. Leendert Jacobsz. Collis, ged. Schermerhorn 29.7.1728, tr. ald.
29.11.1750 Lijsbeth Meelis, ged. 2.3.1727.

Uit dit huwelijk ged. te Schermerhorn:
1. Lijsbeth Collis, ged. 14.2.1751, tr. Wormerveer 6.6.1777 Willem Dirks

Adrias, ged. Nieuwkoop 1753, overl. Wormerveer 18.4.1821.
2. Jacob, volgt VI He.
3. Pietertje, ged. 18.8.1754.
4. Aagje, ged. 20.6.1756, jong overl.
5. Trijntje, ged. 14.5.1758.
6. Jannetje, ged. 27.7.1760, jong overl.
7. Ytje Collis, ged. 3.8.1762, overl. Zaandijk 19.10.1815, tr. Koog aan de

Zaan J. G. v. d. Meer, ged. 1754, overl. Zaandijk 19.4.1828.
8. Dieuwertje Collis, ged. 14.10.1764, overl. de Rijp 7.10.1824, tr. ald.

9.6.1793 Pieter Kok, geb. 1770.
9. Aagje Collis, ged. 18.1.1767, overl. 27.9.1811, tr. de Rijp 8.3.1807 Symon

Purmerend, wedn.
10. Melis, volgt VUIf.

124 idem, not. Graft, inv. 1642, akte 18 huw. test. dd. 9.6.1691.
125 idem, R.A.Z.-Schermer, inv. 6332, f. 215 dd. 14.7.1692.
126 idem, Weesrolle N.- en Z.-Schermer, inv. 6339, f. 63 dd. 5.1.1694.
127 idem, f. 179v dd. 10.12.1709.
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11. Jannetje, geb. Schermerhorn 1773, dienstbode, overl. Koog aan de Zaan.
Volgens testament van 4.5.1826 wordt Lysje v. d. Meer, dochter van haar
zuster Eytje, haar universele erfgenaam.128

VIILe. Jacob Leendertsz. Kollis, ged. Schermerhorn 17.3.1752, kaashan-
delaar op het Nieuwland in de Rijp, overl. ald. 30.12.1821, tr. de Rijp
16.12.1774 Maart je Simons Paus Slootjes, j.d. van de Rijp.

Uit dit huwelijk ged. in de Rijp:
1. Simon, ged. 17.3.1776, overl. 20.4.1776.
2. Lysbeth, ged. 17.7.1777, overl. 20.12.1784.
3. Muurtje, ged. 11.4.1779, overl. 18.6.1782.
4. Simon, ged. 24.7.1785.
5. Lysbeth, tweeling met de vorige, een van beiden overl. 8.10.1785.
6. Trijntje Kollis, ged. 22.4.1792, overl. Oostzaan 9.8.1815, tr. de Rijp 21.4.

1813 Symon Onrust.

Vlllf. Melis Leendertsz. Kolles (Collis), ged. Schermerhorn 14.1.1770, mees-
terknecht van de Zoutkeet te Edam, overl. ald. 10.7.1821, tr. (1) Edam
10.6.1790 Lysbeth Kooy; tr. (2) Edam 19.7.1818 Muretje Visser, geb. Edam
26.11.1783; zij hertr. ald. 9.1.1825 Jan Jansz. Boon.

Uit het eerste huwelijk:
1. Lysbeth Collis (Kolles), ged. Edam 22.7.1790, overl. ald. (op de Voor-

haven) 13.1.1827, tr. Edam 23.4.1809 Jan de Jong, wedn. van Amsterdam.
2. Maarte, ged. Edam 25.7.1792, overl. ald. 19.8.1792.

Vg. Pieter Jacobs Collis, diaken van het „Zwarte kerkje aan de Zuider-
vaart in de Schermer" (1682 en 1690), overl. jan. 1691, tr. Zuid-Schermer
13.2.1678 Aafje Corn. Duytseboer; zij hertr. Jan Corn. Meegejes, wedn. aan
de Ringdijk van de Schermer bij Oterleek.

In 1708 moeten er landerijen verkocht worden daar een der kinderen gaat
trouwen en er geen andere bezittingen zijn12".

Uit dit huwelijk ged. te Driehuyzen:
1. Crelis, ged. 25.12.1678.
2. Aaf Collis, ged. 28.9.1681, tr. ald. 2.3.1709 Gerrit Cluesz Over, van de

Ooster Ringdijk in de Schermer.
3. Willem, tr. 1712 N.N., omtrent hen niets naders bekend.
4. N eelt je Collis, ged. 13.1.1686, tr. 1717 Jacob Junsz. Heyl.
5. Trijntje, ged. 1.8.1688.

H. KOLLIS

128 idem, not. D. Donker Zaandijk, nr. 82, testament dd. 4.5.1826.
129 idem, Weesrolle N.- en Z.-Schermer, inv. 6339, f. 174 dd. 13.11.1708.
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KWARTIERSTAAT ENTERMAN
(Vervolg van pag. 238)

1000. Jan Harlcam(p), tr.
1001. Anna (?).
1008. Isaac van den Engh, geb. Dordrecht garentwijnder, tr. ald. 19.5. 1680.
1009. Jenneken Franc(k)ot, geb. Dordrecht.
1016. Johannes Isaacksz, geb. Dordrecht, metselaar, tr. De Lindt 18.5.1671
1017. Jannetje Frans, geb. Dordrecht.
1024. Arent Arents(en) Odonck, overl. na 28.7.1675, tr.
1025. Jenneken (?).
1128. Jan Alpherdinck, overl. na 12.6.1695, tr.
1129. Geertjen Janssen, overl. na 12.6.1695.
1280. Jan Cornelis Heesterman, ondertr. Delft 13.1.1657
1281. Aefgen Mcijnderts.
1284. Anthonie van Eyk, tr.
1285. Feitje Mathysse van (der) Scherm.
1288. Abraham Joppen van der Kooij, ged. Delfshaven 9.4.1655, bcgr. ald. 21.9.1735,

tr. ald. (trouwboek Kethel) 9.5.1677
1289. Jannetje Josephsdr. Risfort.
1296. Klaas Hartkeeren, won. te Gorinchem.
1300. Joost Engelsz van de Water, tr.
1301. Machteld (Maggel) Jans.
1304. Jeremias Couwenhove(n), molenaar (?), tr. Delft 15.7.1657
1305. Lysbeth van der Ceel.
1312. Adriaen Lenartsz (Leendertse) Burghoorn, tr. Overschie 13.4.1659
1313. Jannetje Jans(cn) van Schagen.
1316. Arent van der Beek, tr.
1317. Maart je France.
1320. Gerrit Pielers (van) Spranckhuijsen, begr. 's-Gravenhage 13.4.1717, tr. ald.

22.3.1682
1321. Anna Leenderts van der Hoeven, begr. Delft 13.8.1736.
1322. Johannes Bastiaensz van Sellen, ged. Delft 14.2.1662, scheepstimmerman, tr.

ald. 26.3.1684
1323. Maria Rullen (van) l(J)selsteijn, geb. Delft ca. 1653.
1328. Jan Hu(i)ge(n) van den Ende(n), ondertr. Delft 8.7.1690
1329. Geertruijt Claas Hartloop.
1330. Joost Theunisz van Nus, ondertr. Delft 25.4.1671
1331. Cornelia van der Eist.
1336. Pieter Maas, tr.
1337. Lijsbet Pieters.
1338/1339 = 1328/1329.
1340. Vrank Janse Post, tr.
1341. Marijtje Leenderts.
1360. Ar ie Jacobs Copperl, ged. Kethel 9.4.1635, tr. ald. 1.2.1665.
1361. Maritje Claes van Leeuwen, geb. Alphen aan de Rijn.
1362. Leendert Jansse Stout, tr. vóór 1663
1363. Willempje Louwen, overl. vóór 1701.
1372. Johannes Aryensen Soury, geb. Rotterdam (?). tr. ald. 10.2.1675
1373. Susanneken Jansdr, geb. Rotterdam (?).
1374. Jan Pietersz Post, tr. Rotterdam 1.3.1659
1375. N. Thijssen, geb. Rotterdam (?).
1376. Bastiaan Barten van Cleef, tr. vóór 1695
1377. Willcmyntje den Hartogh.
1380. Joost Dirks Kre(e)kelenberg, ged. Asperen 8.2.1665, tr.
1381. Jannetje Aardts, in 1690 als Hervormd lidmaat te Asperen aangenomen.
1384. Reynier Jan Sepers Pelersz, geb. ca. 1635, tr.
1385. Henrike Geurts.
1448. Adriaan Verkerck, tr. Utrecht 1.6.1661.
1449. Jacomina Eijckels.
1512. Jan van Ridderinkhof, geb. 1640, tr. (1) Hasselt 29.11.1676
1513. Annigje Hendriks.
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1514. Hendrick Korsten Dingste, ged. Hasselt 23.9.1649, carveelschipper (1674) en
gildemeester 1678), overl. tussen 1678 en 1685 tr. Rouveen 25.9.1674.

1515. Geertien Luijtjens (Lulies, Luckies), geb. Rouveen (?).
1516. Alben Warnarsz Hartsuiker, ged. Hasselt 13.11.1659, tr. ald. 10.8.1681
1517. Margien Willemsz, ged. Hasselt 2.1.1659.
1518. Gerhardt Nijenhuijs, tr.
1519. Christijn Coerts.
1536. Hendrick Gerrits Schaap op den Poll, geb. Deventer (?), bewoonde het goed de

Poll te Rijsselt (Warnsveld), overl. na 1700, tr. (2) Gorssel 20.6.1675
1537. Maria Staring, geb. Zutphen 1.1.1646, overl. na 2.5.1684.
1538. Jan Garrits, landbouwer.
1542. Henryk Willems, tr.
1543. Aalt jen Geurts (Gerrits).
1560. Otto Meijer, „Corporael onder Capitein Soligaus", tr. Deventer 28.9.1684
1561. Aeltjen Geerssen.
1562. Gerrit Berenlst.
1576. Willem Sanders j.m.v. Heumen, tr. Nijmegen 5.6.1655
1577. Lijsbeth Jacobs, j.d.v. Nijmegen.
1578. Sander Smeer.
1584. Berent Brilleman, tr.
1585. Janna Wijchinck.
1592. Adriaan Jansen van Langenbergh, geb. Deventer (?), meester-bakker, overl.

vóór 18.1.1717, tr. Zutphen 28.4.1672
1593. Catharina Jolink (Jalingh), ged. Zutphen 4.11.1649, overl. na 19.11.1727.
1596. Egidius Bovij, (mogelijk indentiek aan de ingenieur Gill de Bouvy, die in juni

1664, samen met de sergeant-majoor Grandmaison, de vestingwerken van Nij-
megen inspecteerde), overl. vóór 23.3.1703, te Maastricht 3.1.1664

1597. Maria Janssen, begr. Maastricht 15.12.1724.
1604. Matlhijs Jacobsz van Heijst, secretaris van Waalre, overl. ald. (?) vóór 1685.
1606. Ds. Jacobus Feijlingius, geb. Graafschap Hanau (?), tijdens de 30-jarige oorlog

predikant te Sluchtern (Graafschap Hanau) en sinds 1648 de eerste predikant
te Mierlo en Stiphout, overl. Mierlo vóór 20.12.1654, tr.

1607. Elisabeth de Roode, overl. Waalre (?) tussen 3.1.1676 en 16.6.1682.
1608/1609 = 1606/1607
1610. Cornelis Jansz de Bercker, ged. Helmond 1618, overl. vóór 1667, tr.
1611. Catharina Gerardsdr. Roef fs, overl. (kort?) vóór 5.7.1684.
1612. Johan van Noort, schoolmeester te Veldhoven (tot 1676).
1614. Ds. Johanncs Boucardus Sr., geb. Berkhout 1607, predikant te Wocnsel (sinds

apr. 1649) overl. ald. 1696.
1616. Henrick Enumuelsz Padbrué, ged. Dordrecht dec. 1617, luitenant in het

Staatse leger, overl. tussen 1653 en 8.12.1659, tr. 's-Gravenhage 20.12.1641
1617. Maria van der Horst (van der Hom, Verhorst).
1622. Hendrick Petersz (van Beusecom), geb. Beusichem, ondertr. (3) Waardenburg

12.5.1656
1623. Otghen Jansz, geb. Waardenburg (?).
1630. Jurriaen Scheller (Schettelaar, Settelaar), „soldaet", tr. 's-Gravenhagc 5.12.1677
1631. Sara Willems Hamilton, ged. 's-Gravenhage 13.2.1658.
1632. Aernout Carlier, geb. Gouda, begr. ald. 6.2.1704, tr. (1) ald. 11.6.1656
1633. Chrislina Hendrix Berry (Bary), geb. Gouda, begr. ald. 16.10.1673.
1636. Antonij Verveen, tr.
1637. Marija Loreyn.
1656. Johannes van der Cloot, geb. Delft 14.11.1638, begr. ald. 10.9.1686, tr. ald

25.11.1663
1657. Neeltgen Jansdr van der Boon, ged. Delft 22.12.1641, overl. tussen 1.4.1714 en

27.5.1719.
1658. Hermanus Johannesz Cortebranl, geb. Utrecht 2.2.1636, overl. Amerongen

10.12.1693 tr. ald. 8.3.1668
1659. Neeltje Pielers Mathijsse, geb. Amerongen 14.5.1639, overl. ald. 8.5.1695.
1660. Zacharias Paspoort, ged. Delft 3.8.1653, chirurgijn te Berkel, tr. ald. 10.1.1677
1661. Francina Villerius, geb. Delft (?).
1670. Jeurgen Hollender, geb. ca. 1640, eigenaar der Hollander-Kathe te Binsheim, tr.
1671. Catharina, overl. Binsheim 3.1.1714.
1672. Gerret Barlen, burgemeester van Holten bij Oberhausen, tr.
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1673. Gerdruit Feldmann.
1674. JohaJin Foesters, begr. Holten (Dld.), nov. 1700.
1800. Anthoni Spiüenaer, geb. Zaltbommel (?), ondertr. ald. 26.11.1671
1801. Peternella Rosa, geb. Zaltbommel (?).
1846. Gerrit Elinck, tr.
1847. Calharina Egbrunkhof (Eckbrinckhof).
1864. Berenl Falenlin, ged. Deventer 26.5.1607, tr.
1865. Willemken Jansen.
1884. Gerrit Gerritsen Podt, overl. vóór 10.12.1648, tr. Zwolle 1.4.1627
1885. Susanna Crouse(n).
1886. Gerhard Jordens. ged. Deventer 6.11.1603, ald. gemeensman (1637—1668),

burgemeester (1668—1670), overl. ald. 19.9.1670, tr.

Het Jordenshofje aan de Kleine O ver-
straat te Deventer, gesticht ca. 1535 door
Ewold Hendrixen Keyser (30178) en later
door vererving aan de familie Jordens ge-
komen.

1887. Anna Moijleman (Muilman), ged. Deventer 18.8.1612, begr. ald. 16.6.1701.
1888. Peter Sluijter, tr.
1889. Merritjen Jansen.
1904. Hendrik ten Goesendam, overl. vóór 1692.
1912. Jan Swanenborgh gend. Modder, was met zijn vrouw op 27.6.1658 Hervormd

lidmaat te Goor; won. op „die Modderije".
1952. Adriaen Dionyssen van Dongen, geb. Geertruidenberg (?), tr. Papendrecht

3.11.1658
1953. Maeyke Pieters.
2048. Arent Odinck, geb. Gramsbergen ca. 1565 (?), landeigenaar en ontvanger der

markegelden te Holten (Ov.) overl. (na mei) 1629, tr. in of vóór 1593
2049. Martijne.
2576. Job Abrahamsz van der Kooi), geb. Delfshaven ca. jan. 1638, tr. ald. 17.1.1655
2577. N eelt je Stoffels.
2608. Pieter Jansz Couwenhoven, molenaar op de Slik-of Slijkmolen te Vrijenban, tr.
2609. Annelje Jeremiasdr van Isendoorn.
2610. N. van der Ceel, tr.
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De Slikmolen, eertijds onder Vrijenban
bij Delft, thans in het Openluchtmuseum
te Arnhem, waarop Pieter Jansz. Couwen-
hoven (2608) zijn bedrijf uitoefende.

2611. N. Adriaensdr van Beijercn.
2640. Pieter Pielersz van Sprinckhuijsen Bree, won. Rijswijk (Z.H.), overl. na 4.2.1675,

tr. Voorburg 12.5.1658
2641. Pietertje Lambrechts van Dijck.
2642. Leendert Claes van der Hoeven, overl. Rijswijk (Z.H.) (?), (kort) vóór 27.10.

1671, tr.
2643. Lijsbeth Claes, overl. na 27.10.1671.
2644. Bastiaen Simons van Sellen, overl. vóór 6.3.1665, tr. Delft 19.6.1655
2645. Maria Tijmens van der Linden.
2646. Ruth Dircxs vaii IJselsteijn, meester-timmerman, begr. Delft 1.7.1660, tr. (4?)

ald. 11.7.1648
2647. Neellje Ari{e)ns, begr. Delft 11.7.1663.
2648. Arend Doesse van der Gaegh, geb. Loosduinen (?), ondertr. ald. 4.5.1653
2649. Dievertie Cornelis, geb. Loosduinen (?).
2656. Huijbrecht Cornelisz van den Ende, overl. na 2.3.1669.
2658. Niclaes Cornelisz Hanloop, tr. Delft 4.9.1652
2659. Pleuntje (Luijte) Jansdr., geb. Wassenaar (?).
2662. Abraham van der Eist, tr.
2663. Annetgen Cornelis.
2696. Pieter Vincents Lammens, tr. Rijnsburg 17.5.1637
2697. Annetje Willems.
2720. Jacob Aryens Coppert, geb. Kethel (?), overl. ca. 1663, tr. Kethel 14.10.1623
2721. Annetje Cornelis, geb. Maasland (?).
2744. Aryen Jansz Soury, vermeld i.v.m. een gift van een graf in het middenpand

van de Grote Kerk te Rotterdam (1644).
2760. Dirk Joosten (Krekelenberg), tr.
2761. Beleke Jans de Ridder, ged. Asperen 11.11.1640.
2768. Peter Sepers, geb. ca. 1610, koopman, tr.
2769. Hendrika Heyck.
2896. Peter Verkerck, geb. Werkhoven (?), tr. (1) Utrecht 12.11.1631
2897. Jacobgcn Cornelis, geb. Houten (?).
3024. Wiliem Gerrits van Ridderinckhof, geb. 1612 (?), landbouwer, tr. (2).
3025. Tijssie Tibbes.
3028. Karst Evers, geb. Dingstede, carveelschipper (1647—1674), gildemeester: (1657

en 1664), olderman (1665), overl. ca. 1676, tr. Meppel 4.2.1637
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3029. Hillcgicn Kiers geb. Hesselingen.
3032. Warnar Claesz Hartsuiker, ged. Hasselt 7.9.1634, schipper, tr.
3033. Margien Hendrijcksz.
3034. Willem Willemsz, voerman, tr.
3035. Hendrijckie Jansz, ged. Hasselt 29.6.1634.
3072. Gerrit Hendriks Schaep.
3074. Jan Engelbertsz Starinck, werd 7.10.1645 burger van Zutphen, waar hij op 6

2.1646 werd belast met de bediening van de wijn- en bierkeuring, overl. vóór
1.3.1652, tr. Zutphen 2.3.1645

3075. Judith Jacobs.
3086. Geurts Gerrils, geb. Brummen ca. 1636, woonde op de Rienderhof en was

kerkmeester te Brummen en Voorst, overl. Brummen 1719, tr. (1) ald. 14.10.1660
3087. Wyske Jansen, overl. Brummen vóór 1680.
3186. Wijchcrt Jaelinck (Jolinck), overl. 1650, tr. vóór 14.11.1631
3187. Marijijen Jansen Witbe(e)ckers.
3222. Gerard Jansz. Roeffs.
3232. Emanuel Thymonsz Padbrué, geb. Haarlem 1588/1589, meester-chirurgijn, overl.

Dordrecht (?) 1621/1622, tr. ald. 13.5.1611
3233. May ken de Coninck, ged. Dordrecht nov. 1589, begr. ald. 12.6.1663.
3258. Adriaen Adamsz van Spijck, tr. 's-Gravenhage 15.5.1644
3259. Huybertgen Joosten Verbeeck (van Beeck) geb. Buren (?).
3262. Willem Hamillon, geb. vóór 9.7.1623 (?), tr. Rijswijk (Z.H.) 24.6.1646
3263. Engeltie Cornelis van Berenbach.
3264. Jacques Aernoutsz Carlier, tr. (1) Gouda 14.5.1616 of (2) ald. 10.7.1622
3265. Hestcr.
3312. Gillis Cornelisz van der Cloot, kuiper, begr. Delft 17.9.1669, tr. ald. 11.5.1636
3313. Helena Huijbrechtsdr, geb. Zevenhuizen, begr. Delft 24.2.1678.
3314. Jan Nicolaesz van der Boon, tr. mei 1638
3315. Anna Arentsdr.
3316. Joannes Jacobs Cortebrant.
3320. Nicolaas Paspoort, ged. Delft 15.12.1621, tr. ald. 14.8.1652
3321. Burg je Schalkwijk (Maerschalk?).
3322. Nicolaus Villerius, ged. Brielle 16.3.1622.
3600. Claes Christiaenssen Spillenaer, geb. Zaltbommel (?), tr. (1) ald. 15.3.1636
3601. Aertghen Teunisz van Hoof f, geb. Tuyl (?).
3728. Valentijn Valentijns, tr.
3729. Grijete.
3768. Gerrit Woltcrs in den (Gulden) Pott, brouwer te Deventer, gemeensman

(1596—1607), overl. vóór 12.3.1625, tr.
3769. Elsken.
3770. Hendrick Jacobsz Crouse (Kruse, Cruijsen), brouwer te en burgemeester van

Zwolle, overl. ald. 22.9.1651, tr. vóór 19.4.1618
3771. Bette (Berlijn) Gijseberts, begr. Zwolle 15.9.1656.
3772. Joan Jordens, ged. okt. 1579 (?), brouwer in de Golde Tonne te Deventer; provi-

sor van het St. Geertruidengasthuis en de Ewoll Keijsersplaats, overl. na
20.4.1628 (in 1647?), tr. ald. 16.11.1602

3773. Marritgen Gerrits Brouwer, bestuurster van de Ewolt Keijsersplaats (1648—
1660).

3774. Hendrick Moijleman (Muilman), gemeensman van Deventer, tr.
3775. Hcsseltgen Hillebrandts.
5152. Abraham Pleunen van der Koij, geb. Delfgauw, ca. 1590, landbouwer, overl.

Delfshaven 10.9.1652, tr. (2) Delft 16.1.1637
5153. Maertgen Joppen van Berckel.
5222. Adriaen Gerritsz van Beijeren, geb. 's-Gravenhage(?), boekverkoper en uit-

gever, overl. Delft 1651, tr. 's-Gravenhage 8.9.1609
5223. Abigaël Saysoms (Saysoens), geb. 's-Gravenhage (?).
5280. Pictcr Pieters (van) Sprinckhuijsen, geb. Bree (België) (?), tr. Rijswijk (Z.H.)

3.6.1631
5281. Willempie Pieters.
5282. Lambrecht Adriaens van Dijck.
5288. Simon Pieters van Sellen, werd 16.8.1636 burger van Delft, als oud-schoenmaker,

komend van Rijssel, overl. vóór 14.2.1681, tr.
5289. Magdaleentje Bastiaens, begr. Delft 14.2.1681.
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5292. Dirck Gillisz van Uselsteijn, „waeghcruijer op het Stadthuijs", begr. Delft
28.6.1648

5296. Doe van der Gaegh. tr.
5297. Lcuntje Ar(i)ens.
5312. Cornelis Huygensz van den E(y)ndenUi), ged. Nootdorp 10.4.1594, vervener.
5392. Vincent Pietersz Lammens, vermeld op het kohier van het hoofdgeld over de

Rijnlandse dorpen (1623), tr.
5393. Marilgen Jansdr.
5440. Aryen Jorisse Koppen, gaf een gift voor de bouw van de kerk te Kethel (1632).
5488. J(e)an Soury, geb. Gent (?), waard in 't Witte Kruis te Rotterdam (1599),

koopman, ald. (1609), tr. (2) ald. 7.7.1613
5489. Celijken Claes, geb. Schoonhoven (?).
5522. Jan Ariensz de Ridder, geb. Asperen, tr. (2)
5523. Sijke Huberts, geb. Asperen.
5792. Adriaen Cornelisz Verkerck, geb. ca. 1565.
6048. Gerryt Lubbertsen van Ridderinckhof, vestigt zich als landbouwer nabij Hasselt

(1610), overl. 1626, tr.
6049. Greithe Claesens van Marckel.
6064. Claes Waernaers, „Schuijtvoerder" (1634) en „Carvielschipper" (1637) tr.
6065. Derekien (Hermpicn) Haertsuijkers.
6070. Jan Mattheuisz tr.
6071. Aellien Hendrijcks.
6144. Hendrik Janssen Schaep, schipper, verkreeg 23.9.1634 het Deventer burger-

recht, overl. tussen 21.6.1652 en 21.8.1654, tr. (1)
6145. Jenneken Wijers, overl. tussen 10.11.1629 en 22.12.1632.
6148. Engelbert Starinck, geb. 1570, genoemd op het vrije goed Starinck te Warns-

veld (sedert 1604).
6150. Jacob Hendricksz.
6172. Gerrit Geurls Hamming, geb. Brummen ca. 1600, bewoonde de Rienderhof

en was kerkmeester te Brummen, overl. ald. tussen 1663 en 1681.
6174. Jan Rutgers.
6464. Mr. Thyman Jansz Padbrué, geb. Haarlem ca. 1555, stadsschalmeispeler van

Haarlem (sinds St. Jacob 1592), begr. ald. 18.9.1627, tr. ca. 1584 (vóór 1585)
6465. Alidl Jansse, begr. Haarlem 17.11.1624.
6466. Henric Adamsz de Coninck, tr.
6467. Margriet Pietersdr.
6528. Aernout Carlier, genoemd haardstedengeld Gouda (1604).
6624. Cornelisz Jansz (van der Cloot) (gend. Cuyper), geb. ca. 1580, kuiper,

begr. Delft 14.10.1661, tr. (1)
6625. Geertjen Arié'ns, overl. vóór 1628.
6628. Nicolaes Maertens van der Boon.
6640. Zacharias Paspoort, geb. Delft (?), pachter van het Klein Zegel te Delft,

begr. ald. 5.11.1638, tr. ald. 25.4.1610
6641. Trijntgen Aeriens van Pufvtiet, geb. Delft (?), overl. ald. 6.3.1647.
6644. Franciscus Villerius, rector van de Latijnse School te Briellc (sinds sept. 1609),

overl. vóór 20.5.1625, tr.
6645. Maertge Claesdr.
7540. Jacob Kruesen.
7542. Gijsebert Egberts.
7544. Hendrik Jordens, zeemsmaker en Bergenvaarder; luitenant der borgerij en

gemeensman van Deventer; provisor van de Ewolt Keijsersplaats ald., overl.
vóór 28.7.1581, tr. ald. Pasen 1559

7545. Hilleken Lambertsdr Becker.
7546. Gerrit Arents Brouwer.
7548. Hendrick Muijlman, tr.
7549. Anna van der Linden.

(Wordt voortgezet) W. ENTER MAN
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DE WAPENS VAN VLADERACKEN

Door schenking berust sedert het jaar 1946 het familie-archief van het
bekende Noordhollandse regeringsgeslacht Van Vladeracken in het gemeente-
archief van Alkmaar. En thans is de plaatselijke gemeente-archivaris, de
heer W. A. Fasel ertoe overgegaan om deze vrij omvattende én interessante
collectie te inventariseren. Jammer is daarbij alleen maar, dat de opgemaakte
inventaris tot dusverre slechts in handschrift verschenen is. Laten wij echter
hopen, dat zij nog eens en dan binnen niet al te lange tijd in druk zal uit-
komen. Immers, het door de Archivaris nu verrichte werk verdient alle lof,
in het bijzonder omdat het ons inzicht in het wijd vertakt geweest zijnde
geslacht1 aanmerkelijk verdiept heeft, maar zeker ook omdat de heer Fasel
in de inleiding van zijn inventaris de oude vraag aangaande de beweerde
verwantschap, hetzij uit wettige- hetzij uit onwettige afstamming, van het
Noordhollandse geslacht met het oude adellijke geslacht van dezelfde naam
uit Brabant scherp en critisch heeft bezien.

In zijn betoog wees de Alkmaarse Archivaris op het feit, dat leden van de
Noordhollandse Van Vladeracken's bij herhaling in conflict zijn geraakt met
houtvester en meesterknapen in verband met de uitoefening van de jacht,
waartoe zij staande hielden onder aanvoering van getuigenissen als edelen
gerechtigd te zijn. Ook wees hij op hun verzoeken om adels-erkenning of -ver-
heffing, die zij steeds volkomen tevergeefs volgehouden hebben ten tijde van
het Koninkrijk der Nederlanden tussen de jaren 1815 en 1891.2

Wat hiervan echter zijn moge: bij de verifiëring van menige oude af-
stamming kan in tal van gevallen een belangrijke steun gevonden worden in
het voorkomen van het gevoerde familiewapen. Juist omdat de hier ter sprake
gebrachte Van Vladeracken's zich niet bij voortduring van een gelijk wapen
bediend hebben, kunnen wat de werkelijke afkomst van het geslacht betreft
hieruit belangrijke aanwijzigingen voortvloeien, zelfs in negatieve zin . . .

In samenhang hiermee moge ik thans een opsomming van de door deze
familie gebezigde wapens laten volgen.

De oude adellijke Van Vladeracken's uit de Meyerij van 's-Hertogenbosch
voerden in zilver drie rode molenijzers, 2 en l.2

Nu overgaande naar de Noordhollandse Van Vladeracken's valt het op,
dat door de leden van dit laatste geslacht in de loop van de tijd maar liefst
vijf verschillende wapens gebruikt zijn geweest. Deze reeks is daarvan op te
stellen:

1. Een verlaagde keper overtopt door een kruisje hetwelk de boven-schild-
rand raakt; helm met wrong en dekkleden. Helmteken mogelijk een banieren-
vlucht. Dit wapen, waarvan de kleuren onbekend zijn, bevindt zich met als
randschrift in romeinse kapitalen: SGHERRI(T) ANTHVENISZ op een
afhangend, weinig geschonden zegel van rode was aan een perkamenten

Voor een overzicht zie Ned. Patr. XXTTI (1937), p. 297 e.v.
J. B. RIETSTAP, De wapens van den tegenwoordigen en vroegeren Nederlandschen
Adel, Groningen 1890, p. 409.

294



charter van het gerecht van Baccum van 7 Juni 1 5 9 1. De man, die zegelde
was schout van Baccum en van hem, die zich slechts van een patronymicum
bediende, stamt het Noordhollandse regerings-geslacht Van Vladeracken af.3

Dit stuk bevindt zich in origineel in het familie-archief.

2. Drie vierbladen, 2 en 1; gekroonde helm en dekkleden. Helmteken een
uitkomende vogelkop; uit de bek hangt iets af, hetwelk op een lint zou kunnen
gelijken. Dit wapen komt voor in relief in medaillon op de grafsteen van
Gerrit Vinck van Vladeracken Gerritsz, de oudste zoon van de sub 1 hier-
boven genoemde schout van Baccum4 en diens vrouw Eva Jans, gelegen in
het noorder transept van de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar. Hij werd
daar begraven 15.7.1652, zijn weduwe in juli 165? Gelet op zijn bijnaam
Vinck is het niet onmogelijk, dat het helmteken een herinnering aan het ge-
slacht Vinck levendig houdt. De wapenkleuren zullen geweest zijn wanneer
wij de aanwijziging van Rietstap kunnen volgen rood op goud.

3. Gevierendeeld: 1 en 4 drie vijfbladen, 2 en 1; 2 en 3 het wapen met
de drie molenijzers, zoals gevoerd door het Brabantse adellijke geslacht (zie
boven). Gekroonde helm; dekkleden. Helmteken: een obelisk, overtopt door
een vijfblad. Dit wapen werd gevoerd door jr. Gerrit van Vladeracken als
schepen van Alkmaar 1660-1664, door jr. Geldolf van Vladeracken, schepen
ald. 1665-1682 en door jr. Geldolf van Vladeracken, junior, schepen als voren
1708-1719.5

4. Hetzelfde wapen als sub. 3, met dien verstande, dat dit met twee
klimmende leeuwen als schildhouders is vermeerderd. Aldus komen deze
schildhouders voor het eerst voor op het contrazegel van het schepenzegel
van jr. Ysbrand Jacob van Vladeracken, die van 1711/2 als schepen der
stad Alkmaar in functie was.

5. Hetzelfde wapen als sub 4, maar met dit verschil, dat het is aangevuld
met een tweetal banieren voerende klimmende leeuwen. Merkwaardig is
hierbij, dat het voorkomen van banieren in familiewapens een wijze van ver-
siering was, die vooral in de zuidelijke Nederlanden en speciaal in geheel
Brabant populariteit genoot. De banieren zijn naar gebruik volgens de kwar-
tieren respectievelijk beladen, derhalve is de rechter banier getooid met het
wapen der vijfbladen en de linker met dat van de Brabantse adellijke Van
Vladeracken's. Aldus werd het wapen gevoerd door jr. Jan Antony van Vla-
deracken als schepen van Alkmaar op zijn ambtszegel tussen 1730 en 1740
en door jr. Gerard Cornelis van Vladeracken als schepen dier stad van 1786-
1788.

3 Ned. Patr. a.v., p. 279, 280 sub 1IT.
4 Zie mijn Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uil de Kerken der

Provincie Noord-Holland I, Utrecht 1928, p. 170 sub 632 (aanvulling hierop).
5 G. A. Alkmaar, coll. schepenzegels.
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Wapen van de secretaris-rentmeester van het voorm. dijkscollege van
de Hondsbossche en Duinen lot Petten Jr. Hendrik van Vladeracken,

zoals dit voorkomt op de officiële gedrukte kaart van dit li-
chaam.

6. Hetzelfde wapen als sub 5, maar thans met dit verschil, dat de schild-
houders banieren voeren of enkel als (gouden) leeuwen zijn voorgesteld. De
vijfbladen komen nu voor als rozen, doch met onveranderde kleuren (rood
op goud). En het helmteken bestaat uit een rood vijfblad, geplaatst op een
groene bladerloze stengel.6 De beide varianten van dit wapen werden gevoerd
door jr. Hendrik van Vladeracken als schepen van Alkmaar op diens zegel
(1760/1) en als secretaris-rentmeester van het (Hoog-)Heemraadschap van
den Hondsbossche en Duinen tot Petten op de wapenstrook der officiële
kaart van dit lichaam.

Ter illustrering van het een en ander reproduceer ik hierbij het ambtszegel

0 Zie noot 2.
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Schepenzcgel, gevoerd door Jr. Gerard Cornelis van
Vladeracken.

gevoerd als schepen door jr. Gerard Cornelis van Vladeracken en dat van
jr. Hendrik van Vladeracken als secretaris van genoemd dijkscollege. Wat valt
uit het een en ander nu af te leiden?

Het wapen, zoals dat in het ambtszegel van de schout van Baccum Gherrit
Anthuenisz, daterende uit 1591 voorgesteld is, biedt geen enkele aansluiting
op zijn Brabantse afkomst, laat staan op zijn verwantschap met de adellijke
Van Vladeracken's uit die landstreek. De familie-traditie heeft op hem klaar-
blijkelijk dus in het geheel geen vat gekregen, hetgeen slechts bevestigd wordt
door het feit, dat hij zich tont court van een patronymicum en geenszins van
de achternaam Van Vladeracken bedient.

Anders wordt de situatie bij zijn oudste zoon: Gerrit Vinck, voor wie aan-
gezien hij de achternaam Van Vladeracken introduceerde, de traditie stellig
betekenis gekregen heeft. Opmerking verdient evenwel, dat Gerrit Vinck van
Vladeracken zich wat het door hem gebezigde wapen betreft toch niet als
een nazaat van de adellijke Van Vladeracken's uit het Hertogdom kan heb-
ben beschouwd, want hun molenijzers zoekt men in zijn blazoen nog tever-
geefs.

De volgende generaties daartegenover introduceerden het wapen met de
molenijzers zonder een enkele uitzondering, wél echter onder deze merk-
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waardige reserve, dat zij het wapen, hetwelk men het hun eigene zou kunnen
noemen (ik heb hier het oog op dat der driebladen, vijfbladen dan wel rozen)
steeds in het éérste (tezamen met het vierde) kwartier van hun inmiddels ge-
vierendeelde wapen handhaafden! Een conclusie ligt nu wel zeer voor de
hand.

Ofschoon de Noordhollandse Van Vladeracken's — zoals dit laatstelijk
door de Alkmaarse Archivaris nogmaals is bevestigd — van Brabantse af-
komst geweest zijn en de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat zij werkelijk
en door bastaardij — een verschijnsel, dat bij dit geslacht allerminst zeldzaam
is geweest — samenhingen met de adellijke naamdragers uit die streek, dan
nog zou er ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden in beginsel alle aan-
leiding bestaan kunnen hebben om een verzoek tot verheffing in de adelstand
toe te staan. Immers, méér dan drie generaties in de rechte lijn had deze
familie in de stemhebbende stad Alkmaar aan te wijzen.7

Dat dit laatste desondanks op een mislukking uitgelopen is, kan daarentegen
verband hebben gehouden met de omstandigheid, dat de stamvader in de
beginjaren der XlXe eeuw werd afgezet als secr.-rentrnr. van de Hondsbossche
en Duinen tot Petten.8

Dr. J. BELONJE

De Hoge Raad van Adel, Geschiedenis en Werkzaamheden, 's-Gravenhage 1966,p.
63.
Zie Ned. Patr. a.v., p. 280 sub X; G. A. Alkmaar, gedrukte notulen van het
algemeen bestuur van dat dijkcollege, de requesten aan schepenen der stad; idem,
Not. Arch., inv. 778, not. C. van Oostveen, Alkmaar, d.d. 29.5.1806.

FAMILIENAMEN OP URK.
Het boek Geschiedenis van het eiland Urk door wijlen de heer C. DE VRIES

geeft ons een boeiend verslag over het ontstaan en de maatschappelijke ont-
wikkeling van het voormalige eiland in de Zuiderzee.

Stamboom reeksen ontbreken waarschijnlijk doordat een notariaat op Urk
niet gevestigd was en de doop- en trouwboeken eerst in 1711 beginnen, het
grafregister in 1755. In de eerste helft van de 18de eeuw komen familienamen
sporadisch voor. Toch kunnen wij door latere aantekeningen zeker 28 (Ur-
ker?) geslachtsnamen tot 1711 herleiden, t.w. de Baas, Backer, van den Berg,
Boot, Brands, Brouwer, Buijs, Camper, Capitein, Cleijn, Coffeman, Coot,
Corf, Cramer/Cremer, Croon (variant op deze namen weggelaten), van Dok-
kam, Jong, Loosman, Mars, Nentjes, Portius, Post, Romkes, Schouten, Snoek,
Timmerman, Wakker, Weerstand.

De vraag doet zich voor welke geslachten autochtoon of vanwaar deze her-
komstig zijn.
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VAN DEN BERG

I. Seger Aersz., geb. ca. 1593, overl. vóór 22.10.1641, tr. (1) N.N.; tr.
(2) Kampen 17.4.1631 Marrichien Aertsdr.; tr. (3) Kampen 4.6.1634 Trijntje
Stevensdr. De laatste echtgenote verschijnt 22.10.1641 voor schepenen van
Kampen met twee onmondige kinderen en kiest tot voogden over hen: Johan
Steenberg en Jan Aertsen Bosch.

Uit het eerste huwelijk:
1. Dijrkje, ged. Kampen 1.4.1625.
2. Aaltje, ged. Kampen 14.5.1627.

Uit het tweede huwelijk:
3. Stenten, ged. Kampen 27.10.1633.

Uit het derde huwelijk:
4. Steven, in 1641 6 jaar oud, volgt II.
5. Merrigjen, in 1641 3 jaar oud.

IL Steven Segersz-, geb. ca. 1635, tr. Kampereiland 9.4.1665 Geertje Jansdr.
Uit dit huwelijk ged. Kampereiland:

1. Jan, ged. 31.12.1665.
2. Zeger, ged. 6.9.1667, verm. jong overl.
3. Hendrik, volgt III.
4. Zeger, ged. 25.9.1670.
5. Trijn, ged. 6.10.1672.

III. Hendrik Stevensz (van den Berg)* ged. Kampereiland 26.5.1669, on-
dertr. Kampen 19.4.1700 Taetia Cantor, verm. geb. Langweer 1674/1681, dr.
van ds. Suffridus Cantor en Sara Antonides.

Suff. Cantor predikant te Langweer van 1674-1681 daarna beroepen te Urk
1681-1710. Echtpaar Cantor-Antonides kwam met att. Febr. 1674 te Langweer
vanuit Leeuwarden, waar dit echtpaar niet werd gevonden. Suff. Cantor tr. (2)
Enkhuizen 20.1.1686 Anna Oukema.

Uit dit huwelijk geb. te Urk:
1. Sara Hendriksdr. van den Berg, geb. ca. 1702, belijdenis bij haar oom ds.

van Diepen (pred. Urk 1711-1720), tr. ald. 22.8.1734 Pieter Jansz. Faber,
wedn.

2. Steven Hendriksz. van den Berg, geb. ca. 1707, tr. ald. 30.11.1732 Marritje
Maartensdr. Uit dit huwelijk tien kinderen.

3. Dirk Hendriksz. van den Berg, ged. 11.2.1714, tr. (1) ald. 12.4.1738 Zeijtje
Jansdr. (Mars); tr. (2) ald. 15.1.1763 wed. A. Luijts. Uit het eerste huwelijk
vier kinderen.

A. P. VAN DER VEER-DE BOER.

* Zie over de herkomst van deze naam vooral: Driemaandelijkse Bladen voor Taal en
Volksleven in het Oosten van Nederland XXII (1970), p. 29. (Red.)
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„IN DE DRUE PAPEGAEIJEN"
(Vervolg van pag. 246)

Het rad der historie draait onstuitbaar verder. Ouden verdwijnen, nieuwen
komen op met andere belevenissen, andere zorgen en andere moeiten.

Op 25.6.1618 koopt Dirck Cornelisz Langerak (nimmer: van) de „drije
papegaeijen". Hoewel een uitvoerig onderzoek naar deze man mij wel be-
langrijke feiten uit zijn leven deed kennen, bleef om hem zelf toch een
ietwat geheimzinnige waas hangen. Hij trouwt op 27.3.1611 te Rotterdam
als jongeman van Schiedam met Ariaentgen Pietersdr., jongedochter van
Geertruidenberg. Een onderzoek naar hem te Schiedam had geen resultaat.
Haar juiste naam was vermoedelijk Boot4. Bij zijn huwelijk krijgt hij gelijk-
tijdig attestatie naar Gorinchem, waar hij op 23.6 d.a.v. de poorterseed aflegt.
Dit laatste kan inhouden dat hij al minstens 6 jaren te Gorinchem heeft ge-
woond of gewerkt. Vóór het Avondmaal van 7.8.1611 dient hij te Gorinchem
zijn attestatie in, waarbij in de lidmatenregisters wordt aangetekend, dat hij
woont op de Langedijk naest Kerckwijck. Die laatste toevoeging maakt het
mogelijk aan de hand van Emcks' handschrift precies te bepalen waar hij
introk, namelijk in het pand waarvan Jan Claesz- „bocxmaeker" eigenaar
was. We zullen Jan de bocxmaeker in de loop van het verhaal nog tegen-
komen. Dirck's vier kinderen: Cornelia, Anneke, Marijke en Arend zijn hier
geboren; we komen hen nog wel tegen. In ieder geval is „de drije papegaijen",
als hij het pand in 1618 betrekt, vol gerucht van kinderstemmen.

5.10.1625 gaat Dirck Cornelisz. een tweede huwelijk aan en wel met Bar-
bera Jansdr., de dochter van Jan Claesz., de schoenmaker, en Josina Jans.
We zijn niet ver mis als we dus vaststellen, dat hij na de dood van zijn eerste
vrouw trouwde met de dochter van zijn vroegere kostbaas, huisbaas en ver-
moedelijke werkgever. De familierelatie leren we kennen uit een akte voor
schepenen van 24.4.1630, waarin Dirck optreedt als universele erjjgenaem
ex testamento van Barbera Jansdr. sijne huysvrou zaliger tezamen met de
overige kinderen van Jan Claesz. zal. Uit andere aklen voor schepenen laat
zich vaststellen, dat Jan Claesz. van Hennep heette.

Lang heeft de eenzaamheid van Dirck niet geduurd, want op 16.9.1631
trouwt hij te Schoonhoven met Geertjen Pietersdr., een weduwe. Op Pinkster-
dag 1636 wordt hij gekozen tot diaken der kerk en op 20.5.1646 tot ouderling.
Bij deze laatste benoeming vermeldt de scriba hem als Dirck Cornelissz. Lan-
gerack alias Arekel. Daar het kohier der verponding van 1649 hem vermeldt
als Dirck van Arckel moet het aannemen van de naam Arkel tussen 1636 en
1646 liggen. Wat bracht hem er toe deze te Gorinchem zeer algemene naam
aan te nemen? Wist hij zich een nazaat van de Arkels die eens Gorinchem
bezaten? Heeft hij zich met deze naam een status willen geven tegenover de
bastaarden Arkel, die in zijn dagen een grote lepel in de Gorcumse pap had-
den? Of was zijn derde vrouw een Arkel uit Schoonhoven? Allemaal mo-

4 Dit is een derde mogelijkheid waarom Esaias Dircksz. de na?m Boot kan hebben
aangenomen.
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gelijkheden die vragen moeten blijven. In 1653 verschijnt hij in de kohieren
als cl' Ar kei.

Als de familie hem op 18.12.1663 ter ruste legt in graf 8 van de 10e regel
van het middenpand der Grote Kerk, is het niet zijn weduwe, maar zijn doch-
ter Anneke die in de „drije papegaeijen verder de scepter zal zwaaien en de
winkel zal drijven. Geertgen Peters Jans., de weduwe die 32 jaren lief en
leed met hem deelde, verhuist na maart 1664 naar het pand De Vergulde
Posthoorn naast de „drije papegeijen".

Als Anneke de teugels van het bewind overneemt, is ze nog oude vrijster.
Ze blijft het middelpunt van de familie. Herhaaldelijk komen we haar tegen
als doopgetuige bij de kleinkinderen van Dirck Cornelisz. van Arkel. Haar
broer Arend, enige zoon van Dirck, trouwt 28.1.1657 te Gorinchem met
Sara Simons de Gapert, j.d. van Amsterdam, die hem een dochtertje schenkt
dat jong sterft. Het geslacht van Arkel uit Dirck Cornelisz. nam dus al spoe-
dig een einde.

Het is uiteraard niet de bedoeling in dit drie-papegaijen-verhaal volledige
genealogieën te geven van de geslachten die het pand hebben bewoond. Slechts
hier en daar kan worden aangestipt op welke wijze er verband bestaat tussen
de opvolgende bewoners die het kohier der verponding vermeldt.

Zoals reeds vermeld, had Dirck Cornelisz. Langerack alias Arckel, vier
kinderen namelijk de dochters Cornelia, Anneke en Marijke en een zoon
Arend. Van Arend was hiervoor al sprake. Marijke Dircksdr. trouwde op
24.9.1651 te Gorinchem met Hendrik Huyberts Muyr(s) een weduwnaar en
notaris te Gorinchem. De rest van het verhaal zal nu spelen rond de dochters
Cornelia en Anneke en uitkomen op de laatste eigenaar die het kohier der
verponding vermeldt, namelijk Johan van Meerhout.

Cornelia Dircksdr. Langerak (Arckel) huwde op 5.6.1646 te Dordrecht
met Esaias Dircksz-, een scheepstimmerman, als hoedanig hij op 24.9.1642
in het scheeptimmerliedengilde te Dordrecht wordt ingeschreven. Slordige
en onvolledige optekening in de doopboeken te Dordrecht is oorzaak, dat
zijn geboorte slechts kan worden benaderd op 1620 als zoon van Dirric
Dyrickx en Anneke Crijnen, welke laatste weer een dochter was van Crijn
Segersz, een schippersgezel van Alblasserdam en Pieterke Esajas, een dochter
van Esaias Aertsen van 's-Hertogenbosch. (Met vermelding van deze gegevens
rond Cornelia Dircksdr. Langerack en Esaias Dircksz, worden twee genera-
ties toegevoegd aan de in 1914 en 1956 in het Ned. Patr. opgenomen genea-
logie Boot.) Of de man Boot heette of zich later zo noemde blijft daarmee in
het duister, maar ik houd het op het laatste; en daarmee het in het Ned. Patr.
opgenomen wapen als geannexeerd.5 Mijn indruk is, dat het dit gezin niet
voor de wind gegaan is. Na hun huwelijk wonen ze nog vier jaren in
Dordrecht om op 1.4.1649 naar Menheerse (Middelharnis) te vertrekken. In
dec. 1651 is het gezin weer te Dordrecht terug. Zijn zoon Dirck Boot is in
Middelharnis geboren in 1651, terwijl de dochter Pieternel Esaiase op
12.1.1655 te Gorinchem is gedoopt. Tussen deze beide jaren is het geziii

5 Zie noot 1.
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dus in Gorinchem gekomen. Uit het verloop der verdere gebeurtenissen laat
zich vaststellen, dat men intrek nam bij Anneke Dircksdr. Langerack (Arckel)
in „de drije papegaeijen".

Na deze noodzakelijke uitstap nemen we de geschiedenis van het huis
weer op.

De optekening der bewoners en van de overdrachten van de „drije pape-
gaeijen" vanaf 1584 tot 1805, die ik U in het eerste stuk van het verhaal gaf,
bevat weinig anders dan rustpunten of mijlpalen. De werkelijkheid achter
deze data is echter veel boeiender dan de cijfers. Maar men moet dan wel de
moeite nemen de levens van de bewoners na te gaan uit alle mogelijke andere
bronnen. Wanneer Esaias Dircksz. (Boot) met zijn vrouw Cornelia Dircksdr.
Langerak alias Arkel tussen 1651 en 1655 zich te Gorinchem vestigt, is hij
vermoedelijk al niet meer in staat geweest zijn werk te doen. Hij komt in
de gilderegisters niet voor. In 1658 leent hij van zijn schoonvader ƒ500,—
oud guldens, die later met zijn erfdeel uit de nalatenschap van Dirck Cornsz.
van Arkel worden verrekend. Hij komt in de kohieren der verpondingen niet
voor, noch als eigenaar noch als huurder van een huis. Vetpot zal het dus
voor hem en de zijnen wel niet zijn geweest. Zowel hij als zijn vrouw sterven
in het jaar 1667 tijdens de laatste pestepidemie die te Gorinchem heeft ge-
heerst. Het is daarom begrijpelijk, dat het grafboek der kerk niets over hen
vermeldt. Ze verdwenen naamloos in de kalkput in de hoek van het kerkhof,
welke put een tiental jaren terug werd uitgegraven voor het maken van een
waag. Op goed 42 m2 bij een diepte van 2l/2 m, meer dan 360 doden, vaak
moeders en kinderen in één kist. Dit familiedrama moet zich in de „drije
papegaeijen" hebben afgespeeld, waar de familie inwoonde.

Het obligatieregister der stad bevat op 11.6.1668 de vermelding, dat er
voor de achtergebleven minderjarige kinderen een stadsschuldbrief van
ƒ 1200,— werd genomen. Hendrik van Hoey, de weesmeester, werd tot voogd
benoemd. De schuldbrief zal wel genomen zijn uit het bedrag dat de minder-
jarigen toekwam uit de erfenis van hun grootvader.

Anneke van Arkel, de tante van de weesjes, verloren we maar even uit het
oog. Voor de kinderen treedt tante Anneke als pleegmoeder op. Ze zorgt
voor een goede opvoeding van Dirck, Pieternella en Ariaent je Esaiasse (Boot).
En hoewel reeds oude vrijster (ca. 50 jaren) geeft ze door haar huwelijk op
15.1.1668 me Adriaen Anthonisse van Tricht, de kinderen nog een oom en
pleegvader. Als Anneke van Tricht (de derde naam in haar leven) wordt ze
in de kerk begraven in het familiegraf (zie hiervoor) in 1693. Ze noemt zich
in haar eerste testament van 4.1.1682 wed. van Adriaan van Tricht, die dus
daarvóór moet zijn gestorven. Ze vermaakt de „drije papegaeijen" aan haar
nichtje Pieternella, dan nog ongehuwd, die ook haar beste bed met peluw,
kussens en dekens krijgt en verder alle winkelwaarden en het huisraad. Bij het
vóóroverlijden van Pieternella zal alles komen aan haar neef Dirck Boot, Ma-
rijken Dircks haar zuster, echtgenote van notaris Muyr, en aan eventuele
kinderen van Pieternella. Van haar zuster Ariaentje Dirksdr. die op 21.11.1677
gehuwd was met Zacharias Dykmans, de jongere, een schilder van 's-Graven-
hage, wordt in het testament niet gerept. Ik krijg het gevoel, dat het huwelijk
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met de Haagse schilder bij tante Anneke niet in goede aarde is gevallen.
Ook niet het huwelijk van Pieternella op 5.5.1686 te Gorinchem gesloten met
de schilder en glazenier Johannes van Meerhout Hendriksz. Gegevens over
deze van afkomst Vlaamse schildersfamilie zijn te Gorinchem na te speuren
tot ongeveer 1573. Is ook dit huwelijk tante Anneke niet welgevallig geweest
en verandert ze daarom haar testament op 1.5.1688 zodat haar gehele bezit
naar portie moet worden toebedeeld aan de kinderen van Esaias Dircksz.
Boot?

Bij toedeling van de erfenis na 1693 moeten Jan van Meerhout en zijn
vrouw Pieternella Boot het pand in eigendom hebben verkregen. De vermel-
ding in het kohier van 1699 met Anneke van Arkel als eigenares is dus wel
fout en kan hoogstens betekenen, dat haar nalatenschap wellicht op dat tijd-
stip nog niet verdeeld was.

De lotgevallen van het huis zijn na 1699 dus wel wat onzeker, maar toch
is er wel uit te komen. Zo staat vast dat Pieternella na 1696 is gestorven en
Johannes van Meerhout een tweede huwelijk heeft gesloten. Hij trouwde de
weduwe van zijn gildebroeder Amolien, Hendrina Kolmert, wier vader even-
eens tot het gilde der glazeniers en schilders behoorde. Dit huwelijk is na
1722 gesloten, want op 9.5.1722 verkoopt Johan van Meerhout het pand aan
Hendrina Kolmert, wed. Amolien. Dat het pand in 1734/48 weer op zijn
naam staat is verklaarbaar door zijn huwelijk met de weduwe. Ook de ver-
melding in het kohier, dat de Meerhouts nog in 1798/1805 eigenaars van het
pand waren, is duidelijk foutief. Blijkens een schepenbrief van 1.5.1781 ver-
koopt Leendert van Dijk „de drije papegaeijen" aan de Wed. van Diederik
van Bleijswijck. Leendert van Dijk de koekbakker uit Rotterdam was daar op
2.8.1750 geboren als zoon van Dirck en Pleuntje den Besten. 29.10.1773 doet
hij te Gorinchem zijn poorterseed. Tot 30.1.1780 worden te Gorinchem kin-
deren van hem gedoopt, zodat de verkoop van het huis in 1781 op zijn vertrek
naar elders zou kunnen wijzen. Zijn huwelijk op 2.7.1775 is vermoedelijk te
Schoonhoven gesloten. Zijn vrouw is Agatha van Slingelandt. Zij krijgt daar
op 4.7. d.a.v. haar attestatie naar Gorinchem.

Zo hebben we dus de lotgevallen van een huis gevolgd over een tijdvak
van bijna 250 jaren en dat aan de hand van het reeds meerdere malen ge-
noemde handschrift van wijlen de Heer W. F. Emck. Uit de aard der zaak
kon, zoals bovenvermeld, niet worden ingegaan op uitvoerige genealogieën
van alle bij het betreffende pand betrokken families, maar mijn dossiers be-
vatten vaak over hen uitvoerige bijzonderheden die ik gaarne voor onze leden
open stel.

Het pand zelf bestaat in zijn oude vorm helaas niet meer. Het werd in
1852 door Corstiaan Wilhelmus van der Beek achter één winkelpui met een
noordelijk ervan gelegen pand verenigd. Het kreeg toen de naam van „'t
Spinnewiel" en was een laken- en stoffenhandel. Wie in de Keiestraat te
Gorinchem zoekt, vindt zelfs van deze late glorie niets meer terug, daar het
pand wacht op de moker van de sloper die ruimte zal maken voor een bank-
gebouw. Sic transit gloria mundi!

H. VAN HOOGDALEM.
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NEDERLANDERS AAN BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN
Nederlanders aan de universiteit Freiburg/Breisgau, vermeld in Dr. HER-

MANN MAYER, Die Matrikel der Universiteit Freiburg im Breisgau 1460—1656,
Freiburg 1907.

Datum der
inschrijving

Andreas Hennaimi, ex Harlem (geestelijke) (Dr. theol. 14S9) 13. 7.1489
Frater Johannes de Mera, Nijmegen (Dr. teol. 10.10.1498 9.11.1491
Theodericus Ulsenius, Fries, „artium et medicine Doctor" (Opleiding bij 12. 3.1504

Alex. Hegius in Deventer; „Arzt u. Stadtphysikus in Nürnberg;
Mitglicd der Tafelrunde bei Abt. Joh. Trithemius in Köln 1505;
Leibarzt der Herzöge von Mecklenburg 1507)

Galienus Galcks, uit Westfriesland „iurus utriusque baccal." eind .3.1504
Frater Johannes de Colle, 's Hertogenbosch 10. 8.1510
Hieronymus Phrisig, Groningen 5. 2.1522
Desiderius Erasmus, Rotterdam, theologie professor, („Ehreninskription 5. 8.1533

des berühmten Humanisten, der vor den Wirren der neuen Lehre
aus Basel 1529 hierher gcflohen war u. eine Zeit lang in Freiburg,
1535 wieder in Basel lebte, dort + 11/12.7.1536. Für seine Be-
ziehungen zu Freiburg vgl. SCHREIBER, Geschichle der Univ. Frei-
burg, und STINTZING, Ulrich Zasius). 4.11.1533

Quirinus Hagius, ex Hollandia, geestelijke bisdom Utrecht 4.11.1533
Heinricus Alberti, Delft - Holland 1. 4.1555
Tilmannus Dickius, Delft 5. 4.1555
Heinricus Rorda, Fries 10.10.1555
Asuerus Allinga, Fries 22. 5.1556
Adamus Dunius, Utrecht - Holland 14. 5.1562
Nicolaus Grapheus, Nijmegen 27. 4.1564
Johannes Suffridius Rorda, edele, Fries uit Henhart 28. 8.1564
Egidius Rischius, Sittard, geestelijke 1.10.1566
Sibrandus a Kaminga, edele, Fries 10. 7.1568
Upcco (?) Burmania, Fries 20. 6.1569
Sibrandus Burmania, Fries 20. 6.1569
Homerus Feitzman, Fries 20. 6.1569
Guidardus Nannius, Fries 21.11.1569
Adrianus Blyenburg, Batavus 31.10.1571
Hermannus Ortenbergus, Nijmegen 30.10.1574
Cornelius Gnopius, Utrecht 1. 3.1576
Henricus a Wieringen, Geldrensis de Harder-Wickh 27. 8.1579
Anus Wiering, broer van bg. 27. 8.1579
Rudolphus de Mepsche, edele uit Friesland 24.11.1584

Nederlanders aan de (vroegere) universiteit Altdorf (bij Neurenberg), ver-
meld in ELIAS VON STEINMEYER, Die Matrikel der Universiteit Altdorf 1575—
1809, Würzburg 1912-

Datum der
inschrijving

Johannes Paulius, Holandus 14. 3.1583
Theodorus Sandemus, Holandus 14. 3.1583
Johannes de Han, Delphensis (als J. Theodorici de Haen, Delphensis

Batavus 28.7.1580 in Genève geimmatr.)
Damasus a Bleienburg, nobilis (edele) (als Dordracensis en stud. jur. 25. 4.1583

11.6.1586 in Leiden geimmatr. - Blienburg - geb. 1558 als zoon van
de 1579 overleden Heyman; eerste raadsheer v. d. vice-koning van
Virginie, schrijver van meerdere geleerde en poëtische schriften,
overleden na 1616; MATHIAS BALEN, Beschrijvinge der Stad Dor-
drecht (1677), 210, 992).
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Henricus Fyeckius, Delphensis (ook Fieckyus) (als H. Fyck, Delphensis,
19.10.1583 al stud. jur. in Leiden geimmatr.) 25.4.1583

Isaacus Lussius, Dordracenus Holandus (17.9.1591 als Stud.jur. in Leiden juli 1588
geimmatr.)

Janus Newburger, Holandus, (ook Neüburger) (vlucht 1591 als onrust- 20. 2.1591
stoker); TAURELLUS noemt hem in zijn Emblemata physico-ethica
(1595): J. Neüburger, Alcmariens, Holl.)

Johan. Cammerlingus, Holandus (vlucht 1591 als onruststoker) 24. 2.1591
Reginaldus ab Oldenbarnevelt, „Dominus de Grönevelt et Roderijs" 28. 5.1607
Gulielmus ab Oldenbarnevelt, Dominus de Graelingerpolder et Wede" 28. 5.1607

(Deze twee zoons v. d. bekende nederl. staatsman Joh. v. O. wer-
den met hun gouverneur en reisgenoot Meursius 29.8.1606 in Hei-
delberg geimmatr. In Altdorf was Renatus Simplex uit de Touraine
hun famulus).

Joaimes Meursius (1579 - geb. Loosduynen bei den Haag - 1638, was 10 28. 5.1607
jaar lang gouverneur der zonen van Oldenbarnevelt en werd met
dezen 29.8.1606 te Heidelberg en 4.11.1606 te Leiden geimmatr.).

Ulpianus ab Adelen, Frisius Occidentalis (Westfries) 7. 7.1610
Rodolphus ab Adelen, Frisius (militair, en alleen op bezoek bij zijn broer 21.11.1610

Ulpian).
Guilhelmus Versteverius, Ambstelrodamus Batavus (31.3.1588 Gulielmus 14. 9.1611

Versterierius, Amstelrodamensis, als stud. med. in Leiden geim-
matr.).

Gerhard Menssinck, Zwollanus Batavus, Art. Pharmaceut. Studios. 28.12.1661
(ook Menssingk).

Adolphus Visscher, Amstelodam-Batavus 23. 4.1666
Christianus de Pomis, Amsterodam, „Judaeus conversus' („fan am- 27. 1.1669

schtillerdam", en met andere hand daarboven geschreven „Amster-
dam").

Jacobus Reiger, Amstelodamensis, art. Typograph. Cultor. (oorspron- 16. 5.1681
kelijk was Steiger vermeld).

Johannes Gregorius Renard, d'Amsterdam, „Lingg. Magister" (huwde 6. 2.1686
Anna Maria, weduwe „des Sprachmeisters" St. Trottost; oct. 1686
is zij overleden).

Jonas Eckardt, Haga Hollandus 14. 9.1687
Johannes Henricus Leopoldus de Ctermont, Batavus (6.5.1793 als J. H. 23. 4.1790

Leo.a Clermont, Vaels a-Batavus met zijn „ephorus" Chr. J.
Walther in Marburg geimmatr. In J. GB MÜIXERS, Stammbuch
staat zijn handtekening. L. Clermont v. Vaelsbruch aus dem Hol-
landischen.

M. S.-S.

HUISMERKEN

Huismerken van familieleden tonen vaak onderling een verband. Een dui-
delijk voorbeeld komt voor in het Weesboek der Stad Steenwijk (Recht.
Arch. 56 + ) bij een acte van 12.12.1648. Als broeders tekenen:

Jan Roelofs. Z A Wicher Roelofs:

Lucas Roelofs:

De vierde broeder kon (helaas in dit geval) schrijven en tekent Roelof
Roelofs.
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BOEKEN

De Vereniging Oud-Leiden. Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van
Leiden en Omgeving, 61e deel (1969) (Uitg. A. W. Sijthofs Uitg. Mij N.V. te Leiden).
203 blz., vele afb.

Bevat een schat van gegevens. Speciaal van genealogisch belang kunnen zijn: Jean
Gillot, een Leids ingenieur, 2e deel; Nog eens over de Franse Rentebrieven van het
echtpaar Boerhaave; Aantekeningen bij het Kasboek van mr. Jacob Adriaan baron Du
Tour.

Drs. E. P. POLAK-DE BOOY, Zorg voor het Familiearchief. (Uitg. Fibula — van Dis-
hoeck N.V. Bussum, 1969). 48 blz.

Bevat adviezen over het bewaren, ordenen, rangschikken, nummeren enz. van familie-
papieren. Een familiearchief is een combinatie van persoonlijke archieven.

Sinds 1965 registreert het Centraal Register van Familiearchieven (C.F.R.), p.a.
Rijksarchief, Alex. Numankade 201 te Utrecht, alle familiearchieven. Er zijn er al
meer dan 1000 ingeschreven. Door deze registratie kunnen ze ook voor derden nuttig
zijn.

Dr. PETRONELLA VAN HEERDEN, Geslagtregister van die Familie Van Heerden 1701—
1968 (Uitg. A. A. Balkema, Kaapstad, 1969, Rand 5,00). 463 blz. register op namen
der aangehuwden.

De nakomelingen van de in apr. 1701 met een schip van de O.I.C. aan de Kaap
gelande Pieter Willemsz van de plaats Heerde in Gelderland, geh. met Mechtild van
der Merwe, worden hierin beschreven. Haast allen woonden in Zuid-Afrika; de mees-
ten waren boer. „Niks het in ons land gebeur waar Van Heerdens nie bij was nie".
in de aanhangsels vele v. Heerdens, waarvan de samenhang met het beschreven ge-
slacht niet bekend is. De genealogische gegevens zijn vrij beknopt, geen data wel
jaren worden vermeld; ook ontbreken huwelijksdata en plaatsen. Een enorm werk is
echter verricht om dit alles bijeen te brengen.

Mr. W. DOWNER, Inventaris der Archieven van de Rechterlijke Colleges te Delft tot
1811. 65 blz. met registers.

Een uitgebreide inleiding over de stad Delft, de stadsrechten en het bestuur der
stad van ca. 1200—1811, gaat het eigenlijke werk vooraf. Van elk der 466 geïnventari-
seerde akten is een korte inhoudsbeschrijving opgenomen. De daarin voorkomende
persoonsnamen vindt men geklapperd op p. 23. In de afdeling Rol en Vonnissen (nrs.
48/53) bevindt zich een naamklapper over de jaren 1619—1811. Het Rijk heeft deze
rechterlijke archieven in 1957 aan de gemeente Delft in bewaring gegeven. Deze in-
ventaris was reeds in 1957 gereed gemaakt en in 1970 door het Gemeentearchief ver-
menigvuldigd. (De Delftse notariële archieven tot 1842 zijn eveneens in 1957 aan deze
gemeente in bewaring gegeven).

D. A. VISKER, Boek van het Geslacht Visker. Ie editie, 2e druk (1969). 97 blz., los-
bladig, familiewapen.

Door de familie-archivaris Derk Adriaan Visker (Vreelandsestraat 14, 's-Graven-
hage) en verschillende met naam genoemde medewerkers zijn de genealogische gege-
vens van alle vroeger en nu in ons land wonende personen met de naam Visker ver-
zameld. In bijna alle gevallen is er een onderling verband gevonden. De meeste naam-
dragers zijn afkomstig uit de provincie Groningen. Thans leven er in ons land ruim
300 personen ouder dan 15 jaar met deze geslachtsnaam. In de U.S.A. zijn er ook
enkele te vinden. De naamvoerders zijn ingedeeld in: Groep Nieuwe Schans, waar thans
geen Visker meer woont; Groep Rotterdam, met een stamvader overleden in Nieuwe
Pekela in 1788; Groep Terheijden (N. Br.), stamvader geb. ca. 1740 te Groningen;
Groep Beerta, stamvader geb. ca. 1740 aldaar; Groep Wedde, stamvader was timmer-
man te Blijham; Groep Delfzijl met als stamvader een Visker uit Bonda (= Bunde,
Oost-Friesland); Groep Slochteren, met stamvader Arend, geb. ca. 1775; Groep Fin-
sterwolde en enkele niet nader onder te brengen Viskers.

Enkele biografieën, vele schema's en korte kwartierstaten maken het boek onmisbaar
voor ieder die de naam Visker zoekt. Het register op de huwelijken, volgens de in-
houdsopgave 12 blz., was niet in het recensie-exemplaar aanwezig.
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W. L. en N. J. ZIJP, Het Geslacht Zijp, Nakomelingen van Lambert Michielsz
en Maretje Pieters (1970). 57 blz., 4 afb., 117 gezinnen, wapen en naamregister. (Te
bestellen door storting van ƒ 3,25 op girorek. 1956559 t.n.v. N. J. Zijp, Den Helder.)

Van de vier stammen Zijp, zonder aanwijsbaar familieverband publiceerde ir. C.
Koeman eerder de Twisker Stam; in G. N. van dit jaar werd op p. 195 de Beemstcr
Stam van bovenvermelde schrijvers besproken. Van de enige r.k., de Schermer Stam,
wonen nakomelingen vnl. in en om Alkmaar. In dit werk wordt de Purmer Stam be-
schreven. De stamhouders trouwden eind 1647 in Edam. Hun nakomelingen wonen
vnl. in Noord-Holland. Volgens de inleiding en een rondschrijven van 1.3.1970 bevat
het boekje hoofdzakelijk een opsomming van namen, geboorte-, huwelijks- en over-
lijdensplaatsen en data.

H. HEZEMANS, Vit hetzelfde Hout gesneden (1970). 69 blz., 21 afb., zegel van 1457,
geen naamregister. (Te bestellen door storting van ƒ6,— op girorek. 1136419 t.n.v.
P. H. A. Hezemans, Sprundel.)

Een genealogisch-biografische schets over naamdragers Hezemans, op velerlei wijzen
geschreven, tot Hayesman toe. Een goed gedocumenteerd boekje, waarin verschillende
Hezemans-en worden behandeld, zonder een aantoonbaar verband. Het bevat o.a. de
hoofdstukken: Oudste gegevens uit diverse plaatsen (gaan zeer ver terug: in Lommei
1408, in Helmond 1413); Verspreiding en verwantschap; Teuten (rondtrekkende koop-
lieden) en valkeniers; Karakteristieke eigenschappen; Bekende personen. Daar hees
betekent jong beukenbos of struikgewas, kan de familienaam Hezemans, hiervan af-
geleid, op vele plaatsen ontstaan zijn. Lommei (thans België) was een centrum van een
familie. Hoe de verspreiding van de familienaam over ons land en aangrenzende
landen is, wordt uitvoerig uit de doeken gedaan. In Eindhoven wonen thans 200, in
Maastricht 75 naamdragers Hezeman, in Lommei 75, in Vorst (België) 80 en Düssel-
dorf 75. Het werkje is zeer aan te bevelen indien men iets over Hezeman zoekt, hoewel
niet gestreefd is naar volledigheid en genealogisch verband.

H. J. ENGELS, Die Geschichte einer Stadt und einer Landschaft in der genealogischen
Forschung einer aachener Familie. 6 blz. (overdruk uit: Mitteilungen der westdeutschen
Gesellschaft für Familienkunde, Band 24 (1970), S. 141 ff.)

Het geslacht Falter uit Raeren (thans België) is via Kornelimünster naar Aken ge-
komen. Het begint met Leonard Fauter, geb. ca. 1610. De naam is afgeleid van ons
woord pauw. Het wapen met „Dornenkreuz" en „Zweifelsstrick", met helmteken een
„Pfauenstofs" werd in 1966 ontworpen. Zeer uitgebreide bronvermelding.

H. G. BLEIBAUM, Die Ahnen des Herzchirurgen Christiaan Barnard. (Overdruk uit:
Genealogisches Jahrbuch 9 (1969)).

Tien generaties kwartierstaat in tabelvorm, waarbij veel kwartierverlies. De voor-
ouders komen voor 70 pet. uit Duitsland en Nederland. De schrijver vraagt om aan-
vullingen der gegevens der immigranten.

Het Predikantengeslacht Carp. (Uitg. Stichting Familievereniging Carp, 1970.) 9 blz.
Aansluitend op de publicatie in Ned. Patr. 1927, p. 82 e.v. worden uitgebreide bij-

zonderheden vermeld van 13 predikanten; 5 hiervan stonden in Duitsland, 6 in Ne-
derland, een in Rusland en een in België. De voorlaatste werd later arts en direkteur
van het hospitaal in Kroonstad.

G. P. VAN DEN BERG, Gagelbosch na 1711 (1970). 39 blz.
De auteur beschrijft uitvoerig de onderzoekingen, uitgravingen, handtekeningen-

aktie te Gestel (Eindhoven) betreffende het oude kasteel Gagelbosch en het oude
adellijke geslacht Van Eijk. De laatste bewoners waren Cornelis van Eijk en zijn
echtgenote Anna Hester Steydlin. Na 1672 woonden zij elders. In 1718 is het toen
vervallen kasteel afgebroken. Bij de opgravingen was in het begin de werkgroep
Taxandria behulpzaam.

Y. C. SPYKSMA, Dutch-Americun Relations. Friesland 1845-1878. (Uitg. nr. 257 van
de Fryske Akademy (1965). 43 blz.

Staat van landverhuizing naar Noord-Amerika vanuit Friesland, met opgave der
volledige voornamen van de emigrant, plaats van herkomst, godsdienst, leeftijd, samen-
stelling van het gezin en in enkele gevallen nog meer bijzonderheden. Tn 1845 één
gezin, in 1865, 1866 en 1867 geen enkel. Ook een lijst van alle passagiers aan boord
van de Albatros en van de brik Vesta is opgenomen.

307



JACOB VOS Dzn., De Genealogie en de Levensgeschiedenissen van de Familie Vos
(1969). 87 blz., een 5O-tal afb., waaronder 3 wapens.

De afstammelingen van Dirk Vos, van Hattum, die in 1726 poorter van Amsterdam
werd, en zijn vrouw Eliesabeth van Westhoven worden beschreven. Het is een ge-
reformeerde (N.H.) familie. Ook bijzonderheden over aangetrouwde families zijn op-
genomen zoals in kwartierstaatvorm: van der Leeden (7 kwartieren), van Hassel (7),
Sijbrands (23), Van Lienen (71) en Morel (238). Verder bevat het werk de genealogie-
en Bahnmüller en Van Eldik, beide met wapens.

Ir. Th. P. E. DE KLERCK

VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die

met hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken,
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdiensl: kunnen worden verkre-
gen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen en de antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier
toegezonden te worden aan mevr. A. M. Beauchatnpet-Lorwa, Joh. Wage-
naarkade 77-1, Utrecht.

355. VECHTMAN(N) '
Contact gezocht met hen die over geneal. gegevens beschikken betr. dit geslacht.

Vanaf ca. 1650 heb ik gegevens over deze fam., die afkomstig is uit Bremen en Ost
Friesland (Duitsl.).

Mevr. P. VAN DELFT-VAN DER HOUT, 's-Gravenzande (Z.H.).

356. REICHARDT
Contact gezocht met hen die over geneal. gegevens beschikken over dit geslacht

dat sinds ca. 1765 in Nederl. woonachtig is.
C. A. REICHARDT, Rijssen (O.).

357. NUMAN
Kan iemand mij inlichten of er nog mannelijke afstammelingen zijn van Frederik

Eliza Numan, geb. 14.9.1832, waarsch. te Schagen. Hij was later apotheker te Schie-
dam.

J. J. A. HARBRINK NUMAN, Ees, post Borger.

358. WILBRINK
De kunstschilder Abraham Uijtenbogaart te Weesp heeft tijdens het leven van Pastoor

Bernardus Wilbrink overleden 1.1.1840 te Weesp van hem een geschilderd portret
gemaakt, hetwelk volgens testament vermaakt is aan het Roomsch Catholijk Gesticht
van Weldadigheid te Weesp. Enkele jaren geleden is dit bij een brand verloren gegaan.
In mijn familie-archiefje mis ik een eventuele afbeelding daarvan. Wie kan mij hier-
aan of aan een andere foto helpen. Kosten wil ik gaarne vergoeden.

Th. F. A. WILBRTNK, Utrecht.

359. ALMT (ALLEMT)
Gevraagd herkomst en betekenis van de meisjesnaam Almt of ook Allemt, gevon-

den in de doopboeken van Veendam.
B. SLATIUS, Katwijk aan Zee.

360. FRERTX, MIGCHIELS, JOANNIS
Hermen Frerix, ws. geb. Haskerhorne, overl. vóór 1811, tr. Joure 12.5.1762 Vogeltje

Meintes, ged. ald. 7.9.1739.
Hylke Hagchiels, verm. in de floreen en reëelcohieren, overl. of begr. onder St.
Nicolaasga (op de Heide) 29.3.1800, tr. Joure 29.4.1781 Martske Meintes.

Bruyn Joannis, tr. St. Nicolaasga 20.12.1730 Sjouke IJdes, overl. ald. 19.9.1792.
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Gevr. gegevens over de voorouders van Mermen Frerix, Hylke Migchiels en Bruyn
Joannis (allen r.k.).

T. L. DE JONG, Espel (N.O.P.)

361. DE W.ITT—VERMEER
Jacob Joosten de Witt, ged. Nieuw-Vossemeer 14.1.1663, tr. Crijntje Adriaans Ver-

meer. Zij lieten dopen te Dinteloord: 3.12.1690 Ariaantje (get. Cornelis Wittemse van
Haemstede, Claria Adriaens), 14.12.1692 Joost (get. Johannes de Bruyn, Caetje Claesen
de Jongh), 1.5.1695 Ariaen (get. Tanneke Ariaens, Adriaen Ariaensse), 23.2.1698
Claes (get. Marike Hermansse Vroon, Hendrick Claesse de Jongh) en te Fijnaart 25.7.
1700 Neeltje.

Gevr. waar en wanneer Jacob Joosten de Witt en Crijntje Adriaans Vermeer huwden,
hun geb.- en overl.-data en plaatsen, alsmede de namen hunner ouders.

G. DE WIT, Willemstad N.Br.

ANTWOORDEN
332. DE VRIES-SCHAAP

Voor de namen van de ouders van Meinoutje Schaap (tr. Enkhuizen 11.10.1739 Mr.
Arnold de Vries) kan verwezen worden naar Gens Nostra XXI (1966), p. 70. Daar
is nog aan toe te voegen dat zij als vrouw van Abraham Fries te Enkhuizen is overl.
(in het kraambed) 14.11.1750. Zie Ned. Leeuw 1966, kol. 296. De doopdatum van
Arnold de Vries (zn. van Jan Dirksz (De Vries?) en Willemina Jans) op 4.9.1701,
berust waarsch. op een abuis, aangezien deze notaris en advocaat als zoon van de
hoofdofficier (schout) Arend de Vries en Theodora Semeyns ged. werd Enkhuizen
10.2.1702, overl. ald. 11.6.1745. Zie ook: „Het Privilege Semeyns" van P. J. Buyskes,
tabel 2.

Drs. A. G. VOSDINGH BESSEM, Rijswijk.

337. TIMMER-DE WIT
De „Passenger Arrival Lists" bevatten namen van de passagiers die in Amerika zijn

geariveerd. Er zijn lijsten van 1798, doch de meeste dateren van 1820-1945, die aanwezig
zijn in de Genealogical Records in de National Archives te Washington.

Ir. C. M. R. DAVIDSON, Den Haag.

339. TASELAAR
Neeltje Taselaar, ged. Numansdorp 7.6.1699, doopget. Aryaantje Pleune Houk, dr.

van Cornelis Aryeans Taselaar geh. Z. Beyerland 17.1.1694, j.m. van de Hitzaart en
Emmichje Cornelisdr. Zijderveld, j.d. van Nieuw Beijerland. Cornelis A. Taselaar is
waarsch. een zn. van Ary Cornelisse Taselaar en Neeltje Jans die te Z. Beijerland op
4.10.1673 hun dr. Anna lieten dopen, get. Aryaantje Pleune (Houk?). Het doopboek
begint in 1672.

Dr. R. A. BURGERS, Vught.
342. DOL(L)

Blijkens het archief der Herv. gem. Wijhe (O.), werd op 15.11.1729 uitbet. aan
Hendr. het bedrag van 10 stuivers.

Over het eerste halfjaar van 1809 leverden die broodbakkers Anna Doll (wed. B.
Havinga) en Arent Jans Mulder 312 roggebroden aan de Diaconie der Herv. gem.
van Haren.

J. G. J. VAN BOOMA, Gouda.
353. DE SNOO (SNO, SNOY)

Zie voor Snoy: Annuaire de la Noblesse beige (1857, 183; 1874, 281). De familie
Snoy is afkomstig uit het hertogdom van Gelder. Haar genealogie loopt tot de XVe
eeuw terug. Men kan voor deze familie ook verschillende handschriften raadplegen in
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel: o.a. Fonds Houwaert, Mss. no. 11-6539, 30;
no. 11-6595, 30.

B. W. VAN SCHTJNDEL, Brussel.

EYSERE BILLEN

Alle briefschrijvers die zo vriendelijk waren te reageren op mijn vraag naar de
betekenis van „eysere billen", wil ik hierbij hartelijk dank zeggen.

Inderdaad bezat de vader van Michiel Duijser een korenmolen te Aalburg, zodat nu
de aanwezigheid van de „bileysers" gemakkelijk te verklaren is.

J. L. E. M. W. DUYSER-OUBORG
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
4710. H. van Cutsen, Bosstraat 128, Driebergen.
4711. R. W. M. Zwanikken, Visotterstraat 54, Nijmegen.
4712. Mevr. J. G. de Bruin-Lodeesen, Betje Wolfflaan 3, Soest.
4713. K. van Louvezijn, de Ruyterkade 149-1., Amsterdam-C.
4714. B. de Munk, Stationsstraat 40, Nuth, Lb.
4715. J. A. M. Pijnenburg, Schoolstraat 1, Noordwijkerhout.
4716. W. B. de Warem, Kennedylaan 41, Beek, Lb.
4717. J. Brizee, Fred. van Eedenplaats 89, Capelle a. d. TJssel.
4718. D. C. van Geest, Aakstraat 62, Amsterdam.
4719. Mej. J. Kloosterman, Havenstraat 30, Waarde, Zld.
4720. Ir. H. J. C. Oud, Rubicondreef 214, Utrecht.
4721. J. A. W. Swane, Fuchsiastraat 13, Eindhoven-Stratum.
4722. L. Tibos, Frans van Dijckstraat 79, 2100-Deurne, België.
4723. J. H. Uiterwijk, Bergweg 28, Doorn.
4724. E. van Dillewijn, Cruz del Lavadero, El Sauzal, Tenerife, Spanje.
4725. W. M. M. Beijnen, Olijflaan 47, Rotterdam.
4726. T. Jager, Kievitspark 16, Voorhout.
4727. Tr. D. Kleis, Hastelweg 168, Eindhoven.
4728. W. A. London, Malvert 26-24, Nijmegen.
4729. Drs. J. B. Opschoor, Fred. van Eedenplaats 235, Capelle a. d. IJssel.
4730. W. J. D. Posthumus, Stadionkade 102, Amsterdam.
4731. C A . Siegert, Kalverstraat 12, Harmelen.
4732. H. Uil, Visstraat 10, Zierikzee.
4733. Mej. Chr. van Rees, Weiver 82A., Krommenie.
4734. P. A. H. van den Bergh, Langeweg 13, Blaricum.
4735. A. J. Dekkers, Bruijnings Ingenhouslaan 116, Voorburg.
4736. A. J. Flaes, Jan Kruijffstraat 29, Rotterdam.
4737. C. M. van Hoorn, Havenpark 35, Zierikzee.
4738. Mevr. Laagland, Dijkgraafplein 169, Amsterdam-Osdorp.
4739. Mevr. A. H. van der Linden-Fraenkel, p.a. Mevr. H. Jurrcs, Bloemvcldlaan

56, Haarlem.
4740. W. A. M. van Spanje, Rosendaalstraat 67 hs, Amsterdam.
4741. Ir. L. van Egeraat, Jozef Israëlslaan 7, Bosch en Duin, post Bilthoven.
4742. Mr. A. C. van Epenhuijsen, Parallelweg 90, Oosterbeek.
4743. Mevr. L. de Jong-Roobeek, Zijde 154, Boskoop.
4744. S. van der Linde, Tesselschadestraat 131, Zwolle.
4745. M. A. Visman, Schependreef 45, s-Gravenhage.
4746. J. Voragen, Jonkerstraat 21, Weurt, Gld.
4747. C. F. Damstra, van Ketwich Verschuurlaan 5, Groningen.
4748. M. Dekker, Kleingouw 56, Andijk.
4749. Dhr. Lammertink „De Kop-ren Snorre", Erve Hidding, Markelo.
4750. G. J. W. Steijns, Muiderslolstraat 7, Tilburg.
R.100. Redakce Heraldickeho Almanache, Herrn Karl Vysin, Davle c 174, Postamt

Dawle bei Prag, Czechoslowakia.
R.101. Cercle Généalogique du Centre, 81 Rue du Foix, Blois - Loir et Cher, France.

A dreswijzigingen:
155. Ds. F. C. Bosboom, Nassaukade 118T, Amsterdam.
367. Ir. C .Koeman, Geldeloseweg 56, Hoorn.
481. Mej. Mr. M. F. Drognat Doeve, Fahrenheitstraat 704, 's-Gravenhage.
792. J. Schoonoord, Waterweg 232, De Bilt.
903. N. A. Hamers, Vogelenzang 4, Malden.

1102. M. C. Wentzel, Brugstraat 22, Roosendaal, N. Br.
1206. W. H. Morel van Mourik, Hildegaarde 14, Maasland.
1591. D. Nederlof, Mariastraat 7, 's-Gravenhage.
1818. H. A. Schoonderwoerd, Sweder van Zuijlenweg 9, Utrecht.
2125. A. M. Bos van Doorneveld, van Oldeneelstraat 4, Deventer.
2130. A. de Vries, Mauritsplein 35, Leeuwarden.
2215. C. H. Beels, „Hoog Heelsum" appt. 51, Renkum.
2281. J. C. H. Eijkelenboom, De Sitterlaan 40, Veldhoven.
2312. Mevr. A. Pen-Kerkhoven, Rembrandtlaan 38, Scherpcnzeel.
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2418. Ds. A. van Santen, Zuidsingel 122, Middelburg.
2590. H. E. Maillette de Buy Wenneger, Chateau de Saint-Martin de las Oumettes,

Mauroux pas Saint Clar, Gers, France.
2748. P. J. A. van Castcren, Ruijsdaelseweg 4, Overveen - Bloemendaal.
2787. G. C. Kuntz, Prinses Beatrixstraat 26, Kaatsheuvel.
2844. T. van den Brink, Graaf van Lyndenlaan 53, Barneveld.
2857. Zr. H. Scheeringa, Sportlaan 36 I, Ermelo.
2939. A. Veldhuis, Sibeliusstraat 29, Zevenaar.
3008. W. A. N. Koetsier, Vosmaerlaan 4, Bussum.
3012. J. E. Camman, Luijnhorst 902, Ede.
3046. H. J. J. Link o.e.s.a., Dr. Rupertlaan 43, Soest.
3058. G. J. van Slageren, Cervauxlaan 3, Eindhoven.
3072. Mr. C. P. Briët, Keldermansstraat 72, Rotterdam.
3082. H. Rulophie, Pieterslaan 12, Ellecom, gem. Rheden.
3127. A. F. Burlage, Herculesstraat 103 hs, Amsterdam.
3144. E. Boer, De Dissel 26, Beetsterzwaag.
3184. Jos. Th. M. Bruins, Heuvellaan 36, Hilversum.
3195. W. Otten, Lieven de Keylaan 103, Hilversum.
3216. J. Wielinck, Verdistraat 287, 's-Gravenhage.
3245. Mr. C. J. van Heel, Postbus 203, Middelburg.
3262. G. Hesselink, Dr. Schaepmanlaan 75, Bussum.
3317. H. D. van Stipriaan, Gebr. Marislaan 14, Nederhorst den Berg.
3361. Dr. G. M. van Veldhoven, Badweg 19, Dordrecht.
3362. A. G. C. Reijers, Bej. Centr. „Leonardushof', Wouw, N. Br.
3392. A. F. Dieben, Schaek Mathonsingel 37, Nijmegen.
3493. S. van Daele, Bachstrasse 8, D 5880 Lüdenscheid, Dld.
3505. R. C. H. Gelderman, Roerdompstraat 89, Velp, Gld.
3573. Drs. B. C. Nagtglas, Marsdiepstraat 50, Den Helder.
3614. E. H. Sarderman, Postbus 1013, Arnhem.
3686. Mej. P. M Sas, Hugo de Grootstraat 348, Delft.
3694. L. Gombert, Sweelinckstraat 19, Utrecht.
3699. M. Kroeders, Zesstedenweg 158, Grootebroek.
3716. H. A. van Dijke, Arno 33, Amstelveen.
3750. W. J. C. van Schaik, Boterstraat 6a, Utrecht.
3760. R. Th. Luyckx, Dollardlaan 24, Den Helder.
3783. A. J. Hubregtse, Wilderen 46, Breda.
3897. J. S. Bontekoe, Top Naefflaan 40, Bussum.
4033. D. Pinkster, Schotenstraat 30, Terheijden, N. Br.
4045. Mej. H. A. Gijsbertse, Korendijk 6, Middelburg.
4056. Mej. J. E. Bernefeld, Crailoseweg 9, Huizen, N.H.
4146. W. H. Stoetzer, Prunuslaan 25, Oudorp, N.H.
4171. Mevr. H. M. Holtzer-Möller, Slikstraat 12, Hoeven, N. Br.
4187. J. J. M. Zwarthold, p.a. Vissersstraat 42, Volendam.
4197. Zr. P. N. van den Broek, Kapittelweg 274, Hilversum.
4206. Drs. A. D. de Jonge, Bergsingel 237, Rotterdam.
4247. Dr. W. J. Ouweneel, Wickenburglaan 38, Utrecht.
4294. P. J. Begheyn, Vondelstraat 23, Amsterdam.
4295. W. Baron van Heeckeren tot Overlaer, Pieter Breughelstraat 18, Utrecht.
4337. J. ]. Smedes, 't Harde 15, Haren, Gr.
4338. A. Hommes, Vondellaan 20, Haren, Gr.
4446. Mej. C. J. Augustijn, Oosterscheldestraat 62, Middelburg.
4451. Mej. H. C. van Dijk, p.a. C. van der Put, Thomsonlaan 4, 's-Gravenhage.
4468. H. D. Verijzer, p.a. Gortstraat 53, Middelburg.
4529. A. van Zoest, Vrouwe Machteldweg 12, Oostvoorne.
4557. P. G. Schellekens, De Wieken 92, Malden.
4634. A. L. Weenink, Hovenierstraat 15, Deventer.
A.54. Gemeentelijke Archiefdienst, Vriesestraat 115, Dordrecht.
R.99. Genealogiese Genootskap van Suid Afrika, Posbus 4839, Kaapstad, Zuid-

Afrika.

Correcties:
2176. W. van Leeuwen, Kompasstraat 32, Umuiden.
3391. H. J. van Dijk, Weemestraat 5, Oosterwolde, Fr.
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Overleden:
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden van de volgende leden melden:

3756. J. M. Martens, Stadionweg 141II, Amsterdam.
4008. H. G. W. Uselmuiden, Bachlaan 44, Arnhem.
4715. J. A. M. Pijnenburg, Schoolstraat 1, Noordwijkerhout.

ADRESVERANDERING EINDREDACTEUR
De eindredacteur N. A. Hamers is midden augustus verhuisd naar Vogelenzang 4 te

Malden. De P.T.T. heeft hem het tel.nummer (08896) 2707 toegewezen, toch tevens
medegedeeld dat aansluiting voorlopig nog niet plaats kan vinden, hoe onontbeerlijk
dit communicatiemiddel voor hem ook is. Het late verschijnen van deze aflevering
vindt mede hierin zijn oorzaak.

GEMEENTEARCHIEF APELDOORN
De mededeling op p. 264 van deze jaargang van verhuizing van het Gemeentearchief

Alkmaar is onjuist. De verhuizing betreft het Gemeentearchief Apeldoorn.

GEMEENTEARCHIEF HAARLEM
Het archief zal van 12 september 1970 tot en met 8 mei 1971 op zaterdagochtenden

voor het publiek geopend zijn met uitzondering van 26 dec. 1970 en 2 jan., 10 april en
1 mei 1971. De openingstijden zijn op deze zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur. Op de
overige werkdagen blijven de openingstijden voor het publiek van 9.00 tot 12.15 en van
13.30 tot 17.00 uur.

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor Genealogie

wordt op zaterdag 10 oktober a.s. in het Kurhaus te Scheveningen (blauwe zaal) een
symposium gehouden. Het programma luidt:
10.30 Ontvangst.
11.00 Lezing door Mevrouw Mr. E. C. M. Leemans geb. Prins: „Motieven in de Over-

heids-heraldiek".
12.00 Lezing door Prof. Mr. W. F. Prins: „Genealogie, inspanning en ontspanning".
13.00 Koffietafel.
14.30 Lezing door Jhr. F. G. L. O. van Kretschmar: „Hoe goed waren onze portrettis-

ten in de 19e eeuw?".
Na iedere lezing bestaat ruimschoots gelegenheid tot discussie over het behandelde

onderwerp.
15.30 Een forum onder leiding van de voorzitter, Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg,

zal trachten alle vragen van meer dan incidenteel belang op genealogisch,
heraldisch en ikonografisch gebied te beantwoorden.
Men wordt verzocht de vragen vóór 1 oktober schriftelijk in te zenden aan het
Centraal Bureau voor Genealogie,

pl.m. 16.30 Sluiting.
De kosten van inschrijving bedragen ƒ 15,— per persoon, inclusief koffietaffel, koffie

en thee. Men kan zich voor deelname uitsluitend opgeven door storting of overschrij-
ving van dit bedrag op girorekening 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag. Daar de plaatsruimte beperkt is, is omgaande inzending gewenst. Na ont-
vangst van de girokaarten, die in volgorde van binnenkomst worden behandeld, worden
bewijs van deelname en bonnen voor koffietafel en consumpties toegezonden.

Aan dit nummer werkten mede:

Dr. J. Belonje, Nassaulaan 39, Alkmaar.
W. Enterman, Hoekenburglaan 58, Voorburg.
A. W. Haks, Chasséstraat 5, Amsterdam-W.
T. den Herder, Laegieskampweg 4, Naarden.
H. van Hoogdalem, Kortendijk 6a, Gorinchem.
H. Kollis, Renbaanlaan 4, Bergen, N.H.
Drs. A. Schippers, Josef Israëlslaan 13a, Huis ter Heide, post Bilthoven.
A. P. van der Veer-de Boer, Rijnstraat 162'111*, Amsterdam.

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