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waartoe de Nederlandse ingenieur
en uitvinder Gerhard Maurits

Roentgen (1795-1852) behoort en
waarvan nakomelingen thans nog in

Zuid-Afrika woonachtig zijn

INLEIDING

Op 28 okt. jl. was het 120 jaar geleden dat de grote Nederlandse ingenieur
Gerhard Moritz(?) Roentgen overleed. Hij was een kleinzoon van Abraham
Roentgen, stichter van het beroemde kunstschrijnwerkersgeslacht Roentgen
uit Neuwied. Voor deze gelegenheid volgt hier een nieuwe ontdekking op
genealogisch gebied.

De meubels van de hand van de beroemde schrijnwerkers Abraham en
David Roentgen zijn zoals bekend mag worden verondersteld thans bijna
uitsluitend nog in musea en heel weinig in particuliere handen te vinden.
Alle zijn ze, ook die in privébezit, nauwkeurig geregistreerd of in catalogi
opgenomen. Desondanks duiken er zeer zelden nog steeds onbekende nieuwe
vondsten op, vaak omstreden, die dan telkens een zekere sensatie bij de
deskundigen en in de kunsthandel teweegbrengen.

Een nieuwe vondst van geheel andere aard deed de auteur van deze
bijdrage. Deze keer gaat het niet om meubels, dus om uit artistiek en histo-
risch oogpunt waardevolle, maar toch dode voorwerpen, maar om thans in
Zuid-Afrika levende directe nakomelingen van de befaamde kunstenaars uit
Neuwied. Van de laatsten had men tot nu toe aangenomen dat er van hen
geen mannelijke nakomelingen meer bestonden omdat immers ook een van
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de kleinzoons, de bekende Nederlandse ingenieur en uitvinder in 1852 kinder-
loos gestorven was. Door een toevallige vondst kan de auteur nu het tegen-
deel bewijzen.

In het Duitse Röntgen Museum in Remscheid-Lennep dat gewijd is aan
leven en werken van de beroemdste, maar met de Neuwiedse Roentgen niet
direct verwante naamdrager, de stralenontdekker prof. dr. Wilhelm Conrad
Röntgen, staat in het gastenboek de inschrijving van een Louis Wilhelm
Röntgen (VIb, 5d) uit Johannesburg (Z.A.) die enkele jaren geleden het
museum bezocht terwijl er in het museumarchief correspondentie bewaard
wordt met de eveneens in Johannesburg wonende advocaat Konrad Martin
Röntgen (VIb, 5c). Uit navraag bleek dat deze twee naamdragers broers zijn
wier voorouders niet, zoals aanvankelijk vermoed, tot de Röntgen's uit het
Bergische Land met als bekendste vertegenwoordiger prof. dr. W. C. Rönt-
gen behoren, maar afstammen van de Neuwiedse meubelkunstenaars Abra-
ham en David Roentgen: Een zoon van de laatste, de Hernhutters predikant
Philipp Jakob Roentgen, een neef van de Nederlander Gerhard Maurits
Roentgen (Illb, 6), had een zoon Paul Ludwig (Va), die in 1811 in Neuwied
geboren werd. Van hem was tot nu toe alleen bekend dat hij indertijd in
Afrika gestorven was, terwijl verdere bijzonderheden ontbraken. Thans is
gebleken dat hij in 1843 na een medische studie in Kiel en Würzburg ge-
ëmigreerd was naar Zuid-Afrika waar hij achtereenvolgens op verschillende
zendingsposten als zendingsarts werkzaam was en in 1886 overleed. Hij werd
de stamvader van een nu nog in Zuid-Afrika gevestigde familietak waartoe
nog ongeveer twintig naamdragers behoren, inclusief de minderjarige kinde-
ren en de getrouwde of aangetrouwde vrouwen. Deze Zuidafrikaanse naam-
dragers die in tegenstelling tot hun voorouders uit Neuwied hun naam niet
als Roentgen maar als Röntgen schrijven, waren de onjuiste mening toege-
daan dat ook de befaamde professor Röntgen van de straling tot hun familie
behoorde. Zo kregen de twee bovengenoemde broers uit Johannesburg de
voornamen Wilhelm en Konrad van hun vader als herinnering aan gedachte
beroemde familielid. Dit familieverhaal kon de auteur nu rechtzetten en de
daarover ietwat teleurgestelde familieleden zeggen dat een directe verwant-
schap niet bestaat, al leidt het spoor van hun voorouders, de Neuwiedse
Roentgen, vermoedelijk toch naar het Bergische Land en daarmee naar een
ver achter ons liggende tijd. Het zou op een of andere manier en in een
of andere tijd misschien toch kunnen uitmonden in de groep voorouders
van de professor van de straling, maar dat valt met documenten niet meer
te bewijzen.

Aan de hand van de door de heer Louis Wilhelm Röntgen uit Johannes-
burg. verstrekte genealogische gegevens over de Zuid-afrikaanse familietak
was het de auteur mogelijk een tamelijk volledige stamboom van het geslacht
Roentgen uit Neuwied van het begin tot de huidige tijd samen te stellen.
De stamboom begint met de oudste bewijsbare voorouder, de vader van
Abraham Roentgen, van wie echter in de literatuur tot nu toe alleen bekend
was dat hij in Mülheim aan de Rijn als schrijnwerker woonde en waar zoals
bekend in 1711 zijn zoon Abraham geboren werd. De juiste namen van de
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ouders werden tot nu toe in de literatuur niet vermeld. De auteur heeft ze
echter al enige tijd geleden in oude akten van de evangelische gemeente
Keulen-Mülheim gevonden: Gottfriecl Röntgen (ook Röndgen, Röhngen en
andere varianten) en Elisabeth Hermanns.

In samenhang met deze vondst bleek ook dat het bij de in de tot nu toe
verschenen literatuur genoemde herkomst van de Neuwiedse familie uit de
'Pfalz' wel om een verwisseling moet gaan. Deze aanduiding heeft waar-
schijnlijk geen betrekking op de Pfalz in engere zin, maar op het toendertijd
soms ook 'Bergische Pfalz' genoemde voormalige hertogdom Berg dat in de
17e/18e eeuw door een personele unie met het heersershuis van de Palz ver-
bonden was. (Hertog Johann Wilhelm (Jan Wellem) van de Pfalz die zijn
residentie in Düsseldorf had.) Ook Mülheim aan de Rijn behoorde indertijd
tot het hertogdom Pfalz-Berg.1

Maar zelfs als de bewering van 'herkomst uit de Pfalz' voor de Neu-
wiedse familie staande zou houden, zou dit niet in regelrechte tegenspraak
met hun afstamming uit het Bergische Land staan. Het kan namelijk ook
om de terugkeer van een eerder naar de Pfalz getrokken familie uit het
Bergische Land gaan. In de Pfalz zijn in de bewuste tijd inderdaad Roent-
gen's geweest die uit het Bergische Land stamden. Zo leefde er bijv. aan
het begin van de 18e eeuw in de Saar-Pfalz in de buurt van Scheidt (tussen
Saarbrücken en Dudweiler) een smid Johannes Roentgen uit het Bergische.
Deze familietak uit de Saar-Pfalz kan wel niet door gebrek aan documenten
zonder meer in verband gebracht worden met de latere Neuwiedse Roent-
gen's die naar Mülheim aan de Rijn trokken, maar alleen het feit dat er in
die tijd in de Pfalz uit het Bergische Land afkomstige Roentgen's waren,
rechtvaardigt de conclusie dat het bij de Neuwiedse Roentgen's eveneens
een uit de Pfalz teruggekeerde familie uit het Bergische Land betreft. Hoe
dan ook kan dus wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ge-
zegd worden dat de Neuwiedse Roentgen's uit het Bergische Land stammen,
hoewel er geen nauwkeurige, met documenten te bewijzen genealogische
relatie met een bepaalde afstammingslijn uit het Bergische Land tot op
heden opgesteld kon worden.

GENEALOGIE:

I. Gottfried Röntgen (soms ook geschreven Röndgen, Röhngen e.d.), geb.
ca. 1675/1680, burger en schrijnwerker in Mülheim a.d. Rijn, luthers, overl.
ald. 8.9.1751, tr. vermoedelijk ald. 1707/1708 (lutherse kerkboeken over die
periode niet bewaard gebleven) Elisabeth Hermanns, gereformeerd.

Uit dit huwelijk geb. te Mülheim a.d. R.:
1. Judith Sophia, ged. (geref.) 24.3.1709.

Zie ook van de hand van schrijver dezes: Zur Herkunft der Neuwieder Kunsttischler-
familie Roentgen, en het tijdschrift Romerike Berge (aug. '71) en Heimat-Jahrbuch
für den Landkreis Neuwied 1972, Aus der Geschichte des rheinisch-bergischer Ge-
slechtes Röntgen, in Archiv für Sippenforschung, 37. Jg., Heft 44 (zie G.N. XXVII
(1972), p. 89), 38. Jg., Heft 46 (zie G.N. XXVII (1972), p. 345) en Röntgen Nach-
kommen in Südafrika entdeckt, in Mitteilungen des Westdeutschen Gesellschaft für
Familienkunde e. V., Bd. 25., Jg. 60, Heft 8 (zie G.N. XXVIII (1973), p. 90).
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2. Abraham, volgt Ha.
3. Catharina Margaretha, ged (geref.) 13.11.1712.
4. Anna Maria Eva Röntgen, ged. (geref.) 6.11.1715, tr. Mülheim a.d. R.

(geref.) Johann Caspar Horst.
5. Maria Adelheid, ged. (geref.) 26.3.1719.
6. Sara (doop zal vermoedelijk in het ontbrekende lutherse kerkboek gestaan

hebben), leefde sinds ca. 1775 ongehuwd in het gezin van haar broer
Abraham in Neuwied.

Ha. Abraham Röntgen, geb. (ged.) Mülheim a.d. R. 30.1.1711, luthers,
artistiek schrijnwerker (kabinetmaker); leertijd als schrijnwerker bij zijn
vader in Mülheim a.d. R.; vanaf ca. 1731 leer- en gezellentijd als kabinet-
maker in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam; werkt dan als graveur, mo-
zaiekvakman en monteur bij kabinetmakers in Londen; ging ald. over tot
de Broederschap van de Hernhutters en keerde terug naar Duitsland, nl. de
vestigingsplaats van de Hernhutters op het slot Mariënborn (Wetterau);
opleiding tot zendeling; in 1740 schipbreuk op de reis naar Egypte (Nubië);

Abraham Röntgen (lla)
(1711-1793)

liet daardoor het plan om in de zending te gaan varen; na kort verblijf in
Holland in 1741 terugkeer naar Duitsland; vestiging in Herrenhag (Hessen)
als schrijnwerker; na verdrijving van de broedergemeente ald. verhuizing naar
de pas gestichte broedergemeente in Neuwied (ca. 1750) en stichting van
het later beroemd geworden atelier voor artistieke meubels; overl. Herrnhut
1.3.1793, tr. Herrenhag (Hessen) 18.4.1739 Susanna Maria Bausch uit Frank-
fort a.d. Main, overl. ca. 1776.

Uit dit huwelijk:
1. Dochter, geb. en overl. Texel ca. 9/10.5.1740.
2. Elisabeth, ged. Heerendijk 19.7.1741, overl. Herrnhut 13.6.1757.
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3. David, volgt lila.
4. Johann Renatus, geb. Herrenhag 5.5.1749, schrijnwerker in het atelier

van zijn broer David, ongeh. overl. 21.11.1774.
5. Johann Georg, geb. Neuwied 1752, artistiek schrijnwerker; 1778/1781

leermeester aan het Kon. Deense Meubel magazijn in Kopenhagen, ongeh.
overl. Kopenhagen 1803.

6. Ludwig, volgt Illb.
7. Friedrich Heinrich, geb. Neuwied 14.10.1758; voor hem wilde zijn vader

in Norden (Oost-Friesland) rond 1781 een atelier inrichten; daar hij zich
aber zu ungeschickt zeigte und seinen Vater schlecht behandelte kwam
er niets van dit plan; later koopman in Lübeck, ongeh. overl. ca. 1797.

8. Wilhelm, geb. Neuwied, ca. 1783, koopman in Londen.

lila. David Roentgen, geb. Herrenhag 11.8.1743, artistiek schrijnwerker
in Neuwied; lid van de broedergemeente van de Hernhutters; zijn school-
opleiding genoot hij in het opvoedingstehuis van de broedergemeente in
Niesky (Silezie) en zijn vakopleiding bij zijn vader; al tijdens het leven van

David Roentgen (lila)
(1743-1807)

Gottfried Leonard August Roentgen
(lila, 5) (1781-1865)

zijn vader werd in 1772 de leiding van het atelier op zijn schouders gelegd;
hij breidde het tot een onderneming van internationale faam uit; hij leverde
zijn artistiek gevormde meubels aan bijna alle koninklijke en vorstelijke
hoven van Europa; een filiaal van zijn bedrijf was in Parijs; later werd hij
door de koning van Pruissen tot Geheim Kommerzienrat benoemd, overl.
Wiesbaden 12.2.1807, tr. Sandhofen (Elzas) 1773 Catharina Schemer, geb.
Frankfurt 1749, overl. Brunswijk 25.5.1825, dr. van ds. Scheurer uit Sand-
hofen. Zij hertr. de Brunswijkse fabrikant Johann Heinrich Stobwasser.

Uit dit huwelijk geb. te Neuwied:
1. Emanuel, geb. 20.1.1774, overl. 28.9.1781.
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2. Philipp Jakob, volgt IVa.
3. Johann Abraham, geb. 13.3.1776, overl. 31.12.1776.
4. Maria Salome, geb. 27.1.1780, overl. 29.1.1780.
5. Gottfried Leonhard August Roentgen, geb. 10.6.1781, 1809 Nassaus zaak-

gelastigde bij het groothertogdom Berg; 1810 Nassaus diplomatiek agent
in Parijs; 1814/15 begeleider van de Nassause minister von Marschall bij
het Weense Congres; 1816 Nassaus minister-resident in den Haag, dan
Nassaus gezant in München; 1833 Nassaus en Brunswijks afgevaardigde
naar de Bondsdag; 1844 pensioen, maar verder op speciale missies werk-
zaam; buitengewoon en gevolmachtigd gezant in Zweden en Noorwegen;
1825 door de Pruisische koning in de adelstand verheven {von Roentgen)
onder verlening van een adellijk wapen 2, overl. in zijn landhuis bij Neu-
wied 5.8.1865, tr. Kopenhagen Carolina Oliva von Trepka, geb. Kopen-
hagen 17.4.1815, overl. Neuwied 27.10.1851, dr. van de Deense overste
en koninklijk kamerheer von Trepka; uit dit huwelijk geen kinderen.

6. Catharina, geb. en overl. 1783, tweeling met
7. Dorothea, geb. en overl. 1783.
8. Georg Heinrich, geb. 27.1.1787, bioloog en Afrika-onderzoeker; onge-

huwd; werd op een expeditie in Afrika op 7.12.1814 bij Mogador door
zijn blanke begeleider beroofd en vermoord.

IVa. Philipp Jakob Roentgen (Röntgen), geb. Neuwied 19.12.1777, stud.
theologische school te Niesky (Silezië) (1795), leraar te Neuwied (1798), secr.
van de Conferentie te Berthelsdorp (1803), predikant en inspecteur van het
onderwijs te Gnadenfeld (1804), beroepen als leider van de missie van de
Herrnhutters-Broedergemeente naar Zuid-Afrika, welke post hij wegens ziek-
te van zijn vrouw niet heeft aanvaard, predikant te Neuwied (1818), Chris-
tiansfeld (1827) en Königsberg (1851), overl. ald. 16.4.1855, tr. (1) 15.8.1804
Henriette Stobwasser uit Brunswijk, overl. 1841; tr. (2) 23.10.1842 Christiane
Schmerz.

Uit het eerste huwelijk:
1. David Theodor, geb. Neuwied 12.4.1805, overl. ald. 8.5.1805.
2. Philipp Heinrich August, geb. Neuwied 1807, overl. 1844.
3. Carl Jeremias, geb. Neuwied 3.12.1809, ingenieur machinebouw, uitvinder

van de „Dampfschiffs-Sector3", stichter van de Russische Wolgascheep-
vaart, overl. Rybinsk (Rusland) 1854.

4. Paul Ludwig, volgt Va.
5. Marie Louise Henriette Roentgen, geb. 12.11.1812, overl. 30.7.1858, tr.

Christian Christiansen uit Petersburg.
6. Philipp August, volgt Vb.
7. Emilie Roentgen, tr. zendeling Hauser in West-Indië.

1 Dit wapen is in de jongste tijd dikwijls door andere naamdragers Röntgen, onder
weglating van de adelskroon als burgerlijk familiewapen aangenomen, ofschoon een
direkte verwantschap niet bewijsbaar is.

' R. Schmidt, predikant van de Zuidafrikaanse Broedergemeente schreef in een ms.
levensloop van Philipp Jakob Roentgen: „Zy oudste seun Karl was by Moritz Roent-
gen 'n neef, wie in Rotterdam Direkteur van stoombootbau was (Karl het rieur 'n
uitvindsel van stoomskepe, wat die skepe veel verbeter het, 'n baronskap k ) "
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Dr. Paul Ludwig Röntgen
(1811-1886)

Va. Paul Ludwig (Louis) Röntgen*, geb. Neuwied 24.9.1811, apotheker te
Christiansfeld, stud. in de medicijnen te Kiel, vertrok als zendelingsarts naar
Zuid-Afrika (1843), werkzaam te Genadendal, Calvinia, O'Kiep, Stellen-
bosch, werd lid van de Ned. Herv. Kerk, overl. Stellenbosch 24.10.1886, tr.
Durbanville 15.1.1849 Rachel Hendrina Petronella Louw uit Koeberg (Dur-
banville), geb. 1824, overl. Stellenbosch 6.11.1889.

Uit dit huwelijk:
1. Philipp Karel August, landbouwer, diamantgraver, voortrekker, ongeh.,

overl. 72 j . oud.
2. Petrus Johannes Louw, volgt Vla.
3. Paul Louis, volgt VIb.
4. Adriaan Johannes.
5. Heinrich Leonhard, doctor in de medicijnen, vertrok voor studie naar

Duitsland, ongeh. overl. ald. of 'op terugreis naar Zuid-Afrika.
6. Elisabeth Johanna Röntgen, tr. predikant Louw.
1. August Leonhard Gottfried, landbouwer te Potchefstroom,, ongeh. overl.
8. Andries Abraham Röntgen, huwt tweemaal.
9. Henrietta, ongeh. overl.

Vla. Petrus Johannes Louw Röntgen, geb. ca. 1851, landbouwer te Steyns-
burg (Kaapprov.), overl. ald. 1909, tr. Susanna van Wijk.

Uit dit huwelijk geb. te Steynsburg:
1. Magdalena, geb. 24.7.1898.
2. Paul Louis Röntgen, geb. 31.10.1900, gepens. bankdirekteur, tr. Maria

Elisabeth Brink.

Hij schreef zich i.p.v. Roentgen Röntgen, welke schrijfwijze door de Zuidafrikaanse
naamdragers is behouden.
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Uit dit huwelijk:
a. Lorna Ann Röntgen, geb. Johannesburg 30.10.1938, tr. Daniel Lourens van

Niekerk.
b. Pieter Röntgen, geb. Kaapstad 3.1.1941, landbouwer, tr. Adriana van der

Merve.
Uit dit huwelijk:

aa. Paul Louis, geb. 22.7.1969.
bb. Adriaan, geb. 22.1.1972.

c. Johannes, geb. Kaapstad 3.8.1944, overl.
d. Louis, geb. Bloemfontein 26.11.1947, stud. in de pharmacie.

3. Hendrina, geb. 8.11.1903.
4. Ellen, geb. 8.1.1906.

VIb. Paul Louis Röntgen, geb. Kaapstad 23.7.1854, onderwijzer, boer,
nam onder pres. Krüger deel aan de Boerenoorlog, weigerde de eed van
trouw aan de Engelse Kroon af te leggen en werd met andere Boeren op
St. Helena gevangengezet, waar velen van honger en ontbering stierven, overl.
Steynsrus (Oranjevrijstaat) 22.12.1929, tr. Elsie Dorothea Herbst, geb. 22.6.
1879, overl. 16.11.1960.

Uit dit huwelijk:
1. Gertruida Katrina Johanna, geb. Heilbron (Oranjevrijstaat) 12.3.1894.
2. Louis Paul Röntgen, geb. Heilbron 14.11.1896, electricien, overl. Van-

der-Byl-Park (Transvaal) 20.11.1958, tr. 22.3.1921 Johanna Catharina
Viljoen.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna Catharina Röntgen, geb. 6.1.1922, overl. 5.5.1963, tr. Charles Watts.
b. Paul Louis, geb. 14.6.1925.
c. Paulus Philippus Röntgen, geb. Vereeniging 1.12.1928, electro-ingenieur, tr.

Miemie Du-PIessis.
Uit dit huwelijk:

aa. Paul Louis, geb. Vereeniging 25.6.1951.
bb. Herman, geb. Vereeniging 14.9.19...
cc. Paulus Philippus, geb. Vereeniging 18.11.1958.
dd. Helene, geb. Vereeniging 3.3.19...
ee. Wildrig, geb. Durban (Natal) 28.5.1971.

3. Rachel Hendrina Petronella Röntgen, geb. Heilbron 18.10.1898, overl.
21.11.1962, tr. John Keogh.

4. Johannes Gerhardus Röntgen, geb. Heilbron (in het open veld tijdens de
vlucht voor de Engelsen) 11.1.1900, (door slechte voeding etc. tijdens deze
oorlog bleef hij lichamelijk achter en werd als volwassen man niet groter
dan ca. 1.20 m), landbouwer, tr. Maria Senekal.

Uit dit huwelijk geen kinderen; een geadopteerde zoon:
David Johannes Röntgen, tr. Ria Taljaard. v

Uit dit huwelijk:
aa. Johannes Gerhardus, geb. 3.10.1958.
bb. Hendrik Albertus, geb. 24.11.1964.

5. Philippus Karel Christiaan Röntgen, geb. Boshoff 7.9.1903, landbouwer,
werd gedurende de Tweede Wereldoorlog, evenals velen van duitse af-
komst, in Oranjevrijstaat geïnterneerd, daarna in de mijnbouw werk-
zaam, later weer landbouwer, overl. 13.11.1964, tr. Lea van Eynsbergen,
geb. Kaapstad 8.3.1905, overl. 23.12.1970.

Uit dit huwelijk geb. te Francfort (Oranjevrijstaat):
a. Margaret Röntgen, geb. 28.8.1928, overl. 1953, tr. Johan van der Watt.
b. Phillis Winifred, geb. 3.1.1931, werkzaam aan de Universiteit van Zuid-Afrika.
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c. Konrad Martin Röntgen, geb. 13.6.1933, advocaat te Johannesburg, tr. Preto-
ria Lucy Jakoba Olivier.

Uit dit huwelijk:
aa. Konrad Martin, geb. Johannesburg 13.2.1961.
bb. Margaret Edith, geb. Johannesburg 7.4.1963.
cc. Elze Lucy, geb. Johannesburg 13.6.1969.

d. Louis Wilhelm Röntgen, geb. 6.4.1937, stud. geologie, als geoloog werkzaam
in Tanganyika en Zuid-Afrika, stud. in de rechten, tr. Pretoria Suritha Hop-
kins, sociaal werkster te Johannesburg.

Uit dit huwelijk:
aa. Mariene, geb. 11.6.1961.
bb. Louise, geb. 29.3.1964.

6. Elsie Sophia Dorothea Röntgen, geb. Heilbron of Boshoff 11.8.1905, tr.
Pieter Saaiman.

7. Elisabeth Röntgen, geb. Heilbron of Boshoff 18.10.1907, tr. William
Roeland.

Vb. Philipp August Roentgen, geb. Gnadenfeld 23.6.1817, onderwijzer te
Christiansfeld, later predikant der Herrnhutters in Göteberg (Zweden), Gna-
denfeld, Zeist (Nederland) en Neuwied, overl. Halle/Saale 2.3.1878, tr. Ida
Maria Auguste Matthiessen, geb. Udevalla (Zweden) 4.12.1822, overl. 15.6.
1897.

Uit dit huwelijk:
1. Emilie Auguste, geb. Göteberg 4.2.1850, ongeh., overl. 3.6.1874.
2. Hermine Elisabeth, geb. Göteberg 13.10.1855, ongeh., overl. 5.3.1900.
3. Ida Marie Henriette Roentgen, geb. Gnadenfeld 23.5.1858, tr. N. Wenck.
4. Louise Caroline Roentgen, geb. Zeist 13.5.1860, overl. 3.2.1903, tr. N.

Roemer.

Illb. Ludwig Roentgen, geb. Neuwied 29.11.1755, luthers predikant te
Neuwied, dan te Petkum (Oost-Friesland); laatstelijk superintendent in Esens;
lid van de Emdense vrijmetselaarsloge „Pax et Concordia"; hij had in
zijn jeugd eerst het horlogemakersvak geleerd; de vriend van Goethe,
Johann Caspar Lavater uit Zürich (protestants theoloog en auteur), maakte
hem toen echter de theologische studie mogelijk; overl. Esens (Oost-Fries-
land) 7.12.1814, tr. Petkum 1783 Sophia Tischbein, geb. Lübeck 1761, dr.
van de Lübeckse portret- en landschapschilder Johann Jakob Tischbein en
nicht van de schilder J. H. W. Tischbein (begeleider van Goethe op diens
reis door Italië en schepper van het bekende Romeinse portret van Goethe
uit de Campagna).

Uit dit huwelijk:
1. Johann Carl Heinrich, volgt IVb.
2. Magdalena Wilhelmina Christiana, geb. Petkum 21.12.1786, overl. ald.

18.3.1787.
3. Johann Georg Julius Roentgen, geb. Petkum 28.4.1788, koopman te Parijs,

overl. ald.. ca. 1870, tr. N.N., welk huwelijk kinderloos bleef.
4. Bernhard Frederik August, geb. Petkum 9.6.1790, koopmansbediende te

Hamburg, ongeh. overl. ald. 26.18.1832.
5. Christiana Jeanette Louise, geb. Esens 9.2.1793, ongeh. over]. Witgen-

hausen 1.6.1863.
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Gerhard Moritz Roentgen
(1795-1852)

6. Gerhard Moritz (Maurits) Roentgen0, geb. Esens 7.5.1795, nadat Oost-
Friesland in 1807 bij het koninkrijk Holland werd gevoegd," werd hij tot
zeeofficier opgeleid bij de Marineopleiding Feyenoord; bij het weer Duits
worden van Oostfriesland bleef hij Nederlands staatsburger, diende bij de
marine en werd voor studie van de scheepsbouw naar Engeland gezonden,
verliet de Marine in 1824 en werd benoemd tot commissaris voor het
ingenieurswezen, werd de bekende uitvinder op het gebied van scheeps-
en machinewezen, stichter van de Nederlandse Stoomscheepvaart, scheep-
vaart- en scheepsbouwdirekteur van de Nederlandse Stoombootmij, te
Amsterdam, en adviseur van Koning Willem I, overl. Bloemendaal (huize
Meerenberg) 28.10.1852, tr. Southampton 1821 Georgine Louise Bennet,
geb. Crawford (Sussex) 1795, overl. Engeland als wed. Het huwelijk bleef
kinderloos.

7. Johanna Cornelia Elisabeth Christine, geb. Esens 19.6.1797, onderwijzeres
aan de door haar moeder gestichte „Töchterschule" in Aurich, ongeh.
overl. ald. 2.3.1887.

8. Wilhelm Christian Ludwig Roentgen, geb. Esens ca. 1798, koopman, overl.
Ned. Indië 1822, tr. N.N., welk huwelijk kinderloos bleef.

IVb. Johann Carl Heinrich Roentgen, geb. Petkum 7.1.1785, porselein-
schilder en tekenleraar te Berlijn, overl. ald. 1842, tr. Johanna Peters, overl.
1840.

Uit dit huwelijk:
1. Jong overl. zoon.
2. Antonie Roentgen, geb. Berlijn, overl. ca. 1894, tr. Aurich 18.7.1852

Alexis Frederik Funck, „Collaborator" aan het gymnasium te Aurich.

5 Zie Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. IV. p. 1160—1164; M. G. DE BOER, Leven
en bedrijf van Gerhard Moritz Röntgen, Rotterdam. 1923.
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Zo is dus de oude familie Roentgen uit Neuwied heden in Duitsland en
Nederland0 in mannelijke lijn al sedert lange tijd uitgestorven. Ze leeft nu
nog voort in de Zuidafrikaanse tak. De familie daar spreekt van huis uit
geen Duits meer, maar hoofdzakelijk Afrikaans. Bijna 130 jaar na de immi-
gratie van hun Duitse voorvader Paul Ludwig Röntgen uit Neuwied, zijn de
Roentgen afstammelingen volkomen opgenomen in de Zuidafrikaans-angel-
saksische gemeenschap. Desondanks zijn zij, bewust van hun europese afstam-
ming, nog trots op hun voorouders, de beroemde meubelkunstenaars Abra-
ham en David Roentgen uit Neuwied aan de Rijn en op hun door gelijke
afstamming, verwante beroemde Nederlandse uitvinder Gerhard Maurits
Roentgen.

ERNST BÖNNEKEN

De nog in Nederland levende Röntgen stammen niet van de schrijnwerkersfamilie uit
Neuwied, maar behoren tot een tak van de „Bergische" Röntgen uit Lennep (o.a.
nakomelingen van Nederlandse komponist en prof. in de muziek Julius Röntgen
(1855-1932), en verre verwant van de Duitse uitvinder der X-stralen prof. dr. Wilhelm
Conrad Röntgen. Zie N. A. H. VAN WYLICK, Röntgen en Nederland, Utrecht 1966;
Natuur en Mensch LI, afb. 7 en LII afb. 2; Sibbe 1943, p. 394; Ewiges Volk.
Schriftreihe des Verbandes Deutschen Sippenforscher in den Niederlanden III, p. 18).

STAMREEKS KOKKE

Een laat antwoord

INLEIDING.

De vragensteller in „De Navorscher" LXXXVI (1937), p. 131, die nadere
gegevens verzoekt omtrent leden van het geslacht Kokke, krijgt uiteindelijk
na 25 jaar antwoord van ondergetekende. Wel laat, maar beter laat dan
nooit! Toen ik bij mijn speuren naar de familie Kokke op de door de vragen-
steller van 1937 verstrekte gegevens stuitte, kon ik deze alleen maar beves-
tigen en gelukkig op tal van punten aanvullen.

Genealogisch onderzoek betreffende families uit het Schependom van Nij-
megen1 is, vooral wanneer het katholieke geslachten zijn, nog weinig ver-
richt: althans publikaties van dergelijke geslachten heb ik niet aangetroffen.
„Het platteland rondom Nijmegen was naar alle kanten heen overwegend,
vaak bijna volstrekt katholiek", aldus prof. dr. L. J. Rogier2. Vanuit de stad
Nijmegen werden de bewoners van het platteland bediend3: de Augustijner

N. A. HAMERS, Bronnen voor het genealogisch onderzoek in Nijmegen en het sche-
pendom, in Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?, Jubileum-
uitgave 1961 van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, p. 66 e.v.
L. J. ROGIER, Over de ontwikkeling van de procentuele verhouding der gezindten te
Nijmegen, Numaga IV (1957), p. 37 e.v. ook opgenomen in de bundel, Terugblik en
Uitzicht 2, Hilversum-Antwerpen 1965, p. 679 e.v.; J. A. DE KOK o.f.m., Nederland
op de breuklijn Rome-Reformatie, Numerieke aspecten van Protestantisering en
Katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen 1964, p. 422.
ROGIER, t.a.p., p. 710—711.
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zielzorg — tot 1800 verweg de grootste te oordelen naar het aantal dopen —
strekte zich uit over de Ooij en de Dominicanen missioneerden Neerbosch4,
waar zij kort na 1672 een statie vestigden. Tot slot zij vermeld, dat de vol-
ledige optekening van de katholieke dopen pas sinds 1679 plaats gevonden
heeft5.

Het dorp Hatert bij Nijmegen, dat wel als de Nederlandse bakermat van
de familie Kokke kan gelden — de Duitse afkomst is niet bewezen al komt
de naam te Kleef en Wiesbaden voor — en waar ook thans nog leden van
genoemde familie wonen, had een volledig agrarische bevolking. Een afspie-
geling van dit beeld treft men in de stamreeks Kokke aan. Daarnaast oefen-
den de generaties II, III en IV het beroep van tapper en herbergier uit in
't Zwaantje, laatstelijk kadastraal bekend en gelegen aan de Berg en Dalse-
weg 353 te Nijmegen. Toen in de eerste helft van de 19e eeuw het toerisme
de omgeving van Nijmegen begon te ontdekken, liet ook 't Zwaantje dit
niet onberoerd. Een van de stamgasten maakte op Jan Kokke (1788-1855)
het volgende gedicht6:

„Aanschouw deez' beeltenis van Gode goed gemaakt
Die welbespraakte mond met fijn gegriefde trekken
Vaak kluchtig iets verhaalt,
Des Vondels poëzie geen eedier lust kan wekken
't Is Kokke Antons zoon, die in het huis „De Zwaan"
zijn verzen, honderdtal uit het hoofd kan citeren.
Een landman van bedrijf, een man van kloek bestaan,
van wie nog menigeen veel goeds en schoons kan leren.
Een wandelaar die zijn weg neemt door het Schependom
langs dit bekoorlijk oord en deze stille woning,
hij wordt er goed onthaald,
hij vindt er schuimend bier,
en verzen voor een koning."

Utrecht/Nijmegen Prof. Dr. Kist'
Zomer 1830

De naam Kokke — vermoedelijk een patronimicum — treft men buiten de
omgeving van Nijmegen alleen in het gebied van de Liemers aan. De spelling
in de retroacta is zeer variabel: Kokke, Cock, Cocks, Kok, Koken, zelfs
Cogghe! Vermelding verdient dat bij het huwelijk van Jan Kokke en Theo-
dora Bar ten getuigen in 1838 verklaarden: dat de wezenlijke geslachtsnaam
des Bruidegoms is Kokke en niet Cocken, zooals bij zijn doopaantekening
abuisievelijk is te boek gesteld*

Het onderzoek is vastgelopen bij Gerard Kokke (ca. 1720-ca. 1786), wiens
eerste huwelijk (zonder nadere plaatsaanduiding) wordt ingezegend door de

4 G. A. MEIIER o.p, Katholiek Nijmegen, Nijmegen 1904, p. 116 e.v.; dezelfde, Domini-
kaner klooster en statie te Nijmegen, Nijmegen 1892, p. 151 e.v.

5 Zie over de daaraan voorafgaande periode: J. A. SCHIMMEL, Het Katholicisme te
Nijmegen na de reductie 1592-1672, Numaga XVI (1969), p. 71 e.v.

0 Deze tekst dank ik aan G. J. Kokke (1884-1973) te Nijmegen; oorspronkelijk was deze
aangebracht onder een portret van J. Kokke, dat echter verloren gegaan is.

7 Vermoedelijk: Prof. Dr. N. Ch. Kist (Zaltbommel 1793-Leiden 1859): NNBW IX,
Leiden 1933, p. 519—520.

8 G.A. Nijmegen, Retroacta, inv. no. 1211. Zijn vader staat daar evenals bij zijn eigen
huwelijk als Cogghe vermeld.
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Augustijnen te Nijmegen, die eveneens zijn oudste zoon, Petrus, op 14.2.1745
dopen. Hypothetisch zou men kunnen stellen, dat zijn vader Peter geheten
moet hebben. Op 17.11.1745 wordt een zekere Peter Koks in de St. Steven te
Nijmegen begraven.9 Een afdoend bewijs voor de afstamming van Gerard
Kokke van deze Petrus Koks heb ik echter niet kunnen vinden.

GENEALOGIE

I. Gerard Kokke™, geb. ca. 1720, woont in het Schependom van Nijmegen,
rond 1750 te Weurt, 1752 aan de Broerdijk op het Hoogveld en tenslotte
in het dorp Hatert, landbouwer, vermeld 10.8.1757 als potentiële pachter van
de naweide op een perceel gelegen in de Heerlijkheid Ubbergen; als borg
vermeld bij de verpachting van de Heesenveltsen Thient en de tiend op het
Hoogveld in 1763; vermeld als borg bij de verpachting van weilanden en
rietbanen onder Ubbergen; pachter van het hooigras o.a. op de langen-camp
1769, de achterste peppelencamp 1773, 1780 en Havencamp 1774 gelegen
binnen de Heerlijkheid Ubbergen; vermeld als borg bij de verpachting van de
stadskoorntiend op het Hoogveld 1769, 1770, 1772 en 177711, overl. Hatert
bij Nijmegen ca. 1786, tr. (1) Nijmegen (Augustijnen) 2.5.1744 Wilhelmina
de Jager, overl. vóór 10.4.1774, dr. van Jan de Jager; tr. (2) Neerbosch 10.
(kerkelijk 11.) 4.1774 Geertrui] Kloosterman, wed. Dirk Engelen te Hatert,
begr. Nijmegen (St. Steven) 29.12.1790.

Uit het eerste huwelijk werden acht kinderen geboren.

II. Antoon Kokke, ged. Neerbosch (Dominicanen) 18.5.1752, landbouwer,
tapper en herbergier sinds 178612 in 't Zwaantje op het Hoogveld te Hatert,
pachter van het hooigras gelegen op een perceel binnen de Heerlijkheid Ub-
bergen (1782, 1787) en van de naweide binnen de Heerlijkheid Ubbergen
(1790), vermeld als borg en pachter van de stadskoorntiend op het Hoogveld
(1804, 1805, 1806 en 1810)13, overl. Hatert bij Nijmegen 22.4.1832, tr. (1)
ca. 1777/1778 Hendrina L(e)unisse(n), overl. vóór 28.2.1784; tr. (2) Neer-
bosch 28. (kerkelijk 29.) 2.1784 Hendrina Jansen, geb. Heumen 1758, overl.
Hatert bij Nijmegen 24.9.1819, dr. van Jan Jansen en Jacomina Rijnen.

Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen uit het tweede vijf kinderen
geboren.

III. Jan Kokke, ged. Nijmegen (Dominicanen) 8.3.1788, landbouwer, tap-
per en herbergier in 't Zwaantje op het Hoogveld (Cleefsche weg later Kleef -
sche baan) te Hatert, overl. Hatert bij Nijmegen 2.6.1855, tr. Nijmegen 15.2.
1838 Theodora Barten, ged. Cuijk (N.Br.) 13.2.1805", overl. Hatert bij Nij-

* Idem, inv. no. 1190; inv. no. 1178 Wed. van Peter Coks.
10Idem, inv. nos. 1181, 1182, 1197, 1211, 1212, 1224, 1226, 1264, 1270, 1273 en 1275.
"G.A. Nijmegen, Inv. de Jong, nos. 2003, 2091, 2155, 2156, 2157, 2213.
"G.A. Nijmegen, Inv. Delahaye, nos. 2095, f. 177 en 2126.
13 Zie over een civiel proces tussen H. Reijnen, Rentmeester der Stad ca Toon Kokken:

G.A. Nijmegen, Inv. Delahaye, no. 1772 (1809).
" R.A. 's-Hertogenbosch, Inv. Kruijff, no. 1.
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megen 12.2.1879, dr. van Cornelis Barten en Johanna Brouwers.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

IV. Cornelis Johannes Kokke, geb. Hatert (Nijmegen) 30.5.1842, land-
bouwer, tapper in 't Zwaantje op het Hoogveld (Berg en Dalseweg) te Hatert,
overl. Beek bij Nijmegen 11.7.1920, tr. Ooij (Gem. Ubbergen) 3. (kerkelijk 8.)

Cornelis Johannes Kokke
(1842-1920)

Maria Kroes
(1844-1919)

5.1866 Maria Kroes, geb. Ubbergen 15.2.1844, overl. Berg en Dal bij Nijme-
gen 10.10.1919, dr. van Paulus Kroes en Geertruida Willemse.

Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.

V. Paulus Pius Kokke, geb. Hatert (Nijmegen) 19.6.1871, landbouwer eerst
te Meerwijk (gem. Groesbeek) en later sedert 20.3.1911 op. De Weezenhof te
Hatert, mede-oprichter van de coöperatieve melkerij „Lent" te Nijmegen,
voorzitter van de Teerse sluispolder, lid van de Geldersche waterschapsbond,
overl. Alverna (gem. Wijchen) 10.4.1943, tr. Groesbeek 3.5.1904 Mathilda
Christina Lamers, geb. ald. 25.4.1871, overl. Alverna (gem. Wijchen) 19.12.
1950, dr. van Willem Lamers en Catharina Hermsen.

Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.

V. A. M. VAN DER BURG
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WIJZIGING IN HET BEGIN VAN DE 18e EEUW TE
SCHIEDAM VAN DE GESLACHTSNAAM

"STRICKERS" IN "BIJLO(O)"

Reeds gedurende enkele eeuwen komt te Schiedam de naam Bijlo(o) veel-
vuldig voor. Een onderzoek naar de herkomst van deze naam, alsmede naar
de samenhang van de verschillende te Schiedam geleefd hebbende en thans
nog levende families Bijlo(o) leek interessant, te meer waar — voor zover
bekend — daarover tot nu toe niets is gepubliceerd.

Een uitgebreid onderzoek van de registers van de Burgerlijke Stand en
van de te Schiedam berustende DTB-gegevens wees al spoedig uit, dat de
afstamming van alle voorkomende families Bijlo{o) zonder moeite was terug
te brengen tot twee dragers van de naam Bijlo t.w. Pieter Bijlo, die te Schie-
dam werd gedoopt op 25.12.1707 en op 11.8.1734 te Schiedam trouwde met
Annetje Claes den Oude en diens broer Andries Bijlo, die te Schiedam werd
gedoopt op 21.5.1716 en te Schiedam op 10.9.1738 trouwde met Henderijntje
Pieters Cool.

In dit artikel zal niet verder worden ingegaan op de afstammelingen van
evengenoemde Pieter Bijlo en die van diens broer Andries Bijlo. Zoals ge-
zegd stammen alle na hen te Schiedam geleefd hebbende en nog levende
dragers van de naam Bijlo(o) van deze twee broers af. Mede stammen daar-
van af een groot aantal dragers van de naam Bijlo(o), die thans niet meer te
Schiedam wonen of er in het geheel niet gewoond hebben, maar waarvan
vaststaat, dat een vroegere generatie uit Schiedam afkomstig was.

Wel zal in dit artikel de vraag worden onderzocht, wat nu de afstamming
was van deze Pieter Bijlo en Andries Bijlo.

Uit de doopinschrijvingen blijkt, dat genoemde broers behoorden tot een
gezin waarin zeven kinderen werden gedoopt, t.w. op:
6.12.1705, Annetie, vader Lambrecht Andriessen, moeder Annetie Pieters;

25.12.1707, Pieter, vader Lambregt Andries, moeder Anna Pieters;
18. 9.1709, Francijntje, vader Lambregt Andriesz, moeder Annetje Pietersd;
2. 9.1712, Andries, vader Lambregt Andriesse, moeder Annetje Pieters;

30. 9.1714, Jan, vader Lambregt Andriesse, moeder Annetje Pieters;
21. 5.1716, Andries, vader Lambregt Andriessen, moeder Anna Pieters;
23. 7.1719, Jannetie, vader Lambregt Andriessen, moeder Annetie Pieters.

Het valt op, dat in geen dezer doopinschrijvingen de naam Bijlo(o) voor-
komt Er blijkt slechts uit, dat de (voor)naam van de vader Lambrecht was
en dat hij een zoon van Andries was.

Op dit moment is het noodzakelijk om te vermelden, dat de naam Bijlo
al reeds lang vóór de geboorte van de zo juist genoemde zeven kinderen van
Lambrecht Andriesz en Annetje Pieters in Schiedam herhaaldelijk voorkomt.
In de eerste jaren van de 17e eeuw woonde te Schiedam een familie Bijlo,
die zich volgens de beschikbare gegevens rond de wisseling van de 16e in de
17e eeuw uit Maaseyck (in het huidige België) te Schiedam heeft gevestigd.
Het is niet de bedoeling, dat de geschiedenis van deze familie Bijlo hier nader
wordt onderzocht, hoewel dit bepaald een aantrekkelijk onderwerp voor on-
derzoek zou zijn. Volstaan wordt met de vermelding, dat — in hoofdzaak uit
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de notariële archieven te Schiedam — is gebleken, dat deze familie Bijlo
„leerbereiders" of „looiers" waren. Mede kan worden vastgesteld, dat zij
oorspronkelijk welgesteld waren, maar dat zij omstreeks 1670 in geldelijke
moeilijkheden zijn geraakt. Verschillende leden van deze familie, waarvan
sommigen belangrijke functies bekleedden, hebben Schiedam verlaten om zich
elders te vestigen. Wellicht leven er ook thans nog afstammelingen van deze
zich elders gevestigd hebbende Bijh's, doch dit is tot nu toe niet met zeker-
heid kunnen worden vastgesteld. Te Schiedam is de betreffende familie Bijlo
echter uitgestorven en kan worden gesteld, dat leden van deze familie na
± 1680 te Schiedam niet meer voorkomen.

We keren thans echter tot onze vraagstelling: „wie was Lambrecht Andriesz
en wie waren zijn ouders" terug.

Uiteraard lag het voor de hand om de vader van Lambrecht, dus Andries
te zoeken bij de familie Bijló, waarover zoeven is gesproken en welke familie
afkomstig was uit Maaseyck.

Dit onderzoek leidde echter niet tot een resultaat, omdat de naam Andries
niet in de bedoelde familie werd aangetroffen. In feite was daarmede het
onderzoek op een dood spoor geraakt en kon slechts worden geconcludeerd,
dat, zo genoemde Andrirs al had behoord tot de uit Maaseyck afkomstige
familie Bijlo, hij bepaald niet te Schiedam was gedoopt. Voor de beantwoor-
ding van de vraag waar dit dan wel had plaats gehad bestond in dit stadium
van het onderzoek geen enkele aanwijzing. Een omstandigheid, welke de op-
lossing van het probleem extra bemoeilijkte was het feit, dat de naam Andries
in de uit Maaseyck afkomstige familie Bijlo nooit is gebruikt geworden, doch
dat de naam Lambrecht daarentegen in deze familie vele malen voorkwam,
hetgeen het vermoeden, dat Lambrecht Andriesz van deze familie zou kunnen
afstammen versterkte. Toen echter ook een onderzoek van de DTB-boeken
betreffende Maaseyck in België tot geen enkel resultaat leidde moest nood-
gedwongen naar andere wegen worden gezocht.

In dit verband werden de notariële archieven te Schiedam geraadpleegd,
waarbij bleek, dat met betrekking tot het gezin van Lambrecht Andriesz en
Annetje Pieters in één geval een testament voorkwam en wel van de oudste
dochter uit dit gezin, Annetie (ged. Schiedam 6.12.1705). die op 18.4.1766
haar testament maakte. Zij liet daarin haar huis en erf staande aan de Zijl-
straat te Schiedam na aan haar broeder Pieter Bijlo. Verder blijkt, dat in dat
huis haar zuster Francijntje Bijlo (ged. Schiedam 18.9.1709) woont, terwijl zij
mede als erfgenaam haar broeder Andries Bijlo noemt. Drie van de kinderen
uit het oorspronkelijk uit zeven kinderen bestaande gezin waren op jeugdige
leeftijd overleden, hetgeen dus in overeenstemming is met de personen, die
in het testament worden genoemd. Met bovenstaande wetenschap was het
probleem nog niet verder tot een oplossing gekomen. In het testament komt
echter nog één informatie voor, welke uiteindelijk de oplossing gaf. Er wordt
nl. vermeld, dat Annetie Lambrechts Bijlo de weduwe is van J. J. Koningh,
terwijl mede is opgenomen, dat Francijntje Bijlo de weduwe is van Arent van
den Tempel. Naar aanleiding van deze vermeldingen werden — bij wijze van
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routine — de betreffende huwelijksinschrijvingen opgeslagen, waaruit blijkt,
dat op 6.4.1732 trouwde (trouwboek N.H. Gem. inv. nr. 54):

Jan Jacobse Coning laest wedr. van Trijntje Vermeulen ... ende Annetje Lam-
bregts Strikkers jd. beide geboortig van Schiedam, wonende alhier; geads. met
Annetje Pieters wed. Lambregt Slrikkers, haar moeder.

De huwelijksinschrijving van Francijntje Bijlo geeft aan, dat op 12.3.1732
trouwde (trouwboek N.H. Gem. inv. nr. 54):

Arent van den Tempel wedr. van lmmetje Jans van Leeuwen, geboortig van
Schiebroek wonende alhier en hebbende laest gewoond te Portugaal... ende
Francijntje Lambrechts Strikkers jd. geboortig van Schiedam, wonende alhier;
geads. met Annetje Pieters wed. Lambrecht Strikkers, haer moeder.

Uit deze huwelij ksinschrij vingen blijkt, dat de familienaam van Lambrecht
Andriesz niet Bijlo was, doch dat hij Strikkers heette.

Dit feit was niet naar voren gekomen bij de reeds in een eerder stadium
geraadpleegde huwelijksinschrijvingen van de twee zoons van Lambrecht
Andriesz t.w. Pieter Bijlo en Andries Bijlo. In de inschrijving van Pieter Bijlo
wordt aangegeven, dat op 11.8.1734 trouwde (trouwboek N.H. Gem. inv.
nr. 54):

Pieter Lambregtse Bijlo jm. geads. met Annetje Pieters wed. Lambregt Bijlo
sijne moeder.. . ende Annetje Claes den Oude jd. beyde geboortig van Schiedam,
wonende alhier geads. met Lijsbet Jacobs wed. Claes Engel den Oude haer
moeder.

De inschrijving van Andries Bijlo geeft aan, dat op 10.9.1738 trouwde
(trouwboek N.H. Gem. inv. nr. 54):

Andries Bijlo jm. geads. met Annetje Pieters wed. Lambregt Bijlo sijn moe-
der . . . ende Henderijntje Pieters Cool jd. beyde geboortig van Schiedam, wo-
nende alhier geads. met Cornelia de Jager wed. Pieter Cool haer moeder.

Uit de vier genoemde huwelijksinschrijvingen kan worden geconcludeerd,
dat tussen 6.4.1732 (huwelijksinschrijving oudste dochter) en 11.8.1734 (huwe-
lijksinschrijving eerst getrouwde zoon) in het onderwerpelijke gezin het besluit
moet zijn genomen om de naam Strikkers te wijzigen in Bijlo.

Behoudens één uitzondering wordt — voor zover is kunnen worden na-
gegaan — na 1734 steeds de naam Bijlo(o) gebruikt en komt de naam Strik-
kers te Schiedam niet meer voor. De evenbedoelde ene uitzondering betreft
de doopinschrijving op 11.1.1739 van Lambregt, zoon van Andries Bijlo en
Henderijntje Kool, waarvan in het doopboek nr. 18 van de N.H. Gem. is
vermeld: „Ged. 11.1.1739 Lambregt. De vader Andries Lambregse Strikkert,
de moeder Heijnderijntje Pieters, de getuigen Annetje Klaes Engelbregs,
Pieterneüetje Pieters Kool".

Gezien deze éénmalige vermelding na 1734 van de naam Strikkers mag niet
worden geconcludeerd, dat het voornemen heeft bestaan om deze naam op-
nieuw te gaan gebruiken. Wellicht zal de doopaangever — de vader — bij
degeen, die de doop inschreef nog bekend zijn geweest als afkomstig uit de
familie waarin 5 a 7 jaar tevoren de naam Strikkers nog als familienaam in
gebruik was.

Ongetwijfeld zal Lambregt Andriesz tot zijn overlijden (hij werd te Schie-
dam begraven op 14.10.1719) de naam Strikkers hebben gedragen.

Naar aanleiding van het hierboven vastgestelde komen enkele vragen naar
voren, waarvan de voornaamste zijn:
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1. Wat was de reden om tussen 1732 en 1734 afstand te doen van de naam
Strikkers en de naam Bijlo aan te nemen?

2. Waarom werd de naam Bijlo als familienaam gekozen?
3. Wie was Andries Strikkers en wat was zijn afstamming?

Met betrekking tot de eerst gestelde vraag kan zonder meer worden gezegd,
dat op geen enkele wijze is gebleken of er zelfs ook maar een aanwijzing werd
gevonden, welke de reden was, dat tussen 1732 en 1734 de naam Strikkers
werd gewijzigd in Bijlo.

Ten aanzien van de tweede vraag kan slechts worden opgemerkt, dat het
kiezen van de naam Bijlo niet willekeurig, doch bewust zal hebben plaats
gehad en dat er overwegingen moeten hebben bestaan om juist deze naam te
kiezen. Bedoelde overwegingen zijn niet vastgesteld kunnen worden aan de
hand van duidelijke feiten. Er zijn slechts enige vage vermoedens, dat er een
familierelatie in de vrouwelijke lijn kan hebben bestaan tussen de zich later
Bijlo noemende familie Strikkers en de eerder in dit aritkel genoemde uit
Maaseyck afkomstige familie Bijlo, die reeds in de eerste jaren van de 17e
eeuw te Schiedam woonde. Wellicht mag in dit verband de veronderstelling
worden geopperd, dat de naam Bijlo te Schiedam veel meer bekend zal zijn
geweest dan de naam Strikkers. Bovendien was, zoals in het voorgaande is
gebleken, ten tijde van de naamswijziging de uit Maaseyck afkomstige familie
Bijlo te Schiedam uitgestorven, dan wel naar elders vertrokken, welke feiten
tezamen met een mogelijke familierelatie in de vrouwelijke lijn wellicht be-
palend zijn geweest voor de keuze van de naam Bijlo.

Blijft tenslotte de derde vraag: „Wie was Andries Strikkers en wat was zijn
afstamming? Voor de beantwoording van deze vraag heeft het onderzoek de
volgende feiten opgeleverd.

Uit een notariële actedd. 10.4.1670 te Schiedam (ONA inv.nr. 774, blz. 115)
blijkt, dat een Andries Stricker, vrijgezel en Catalijna Leendersdr, weduwe,
beide wonende te Schiedam een huwelijk wensen aan te gaan, in verband
waarmede zij wederzijds bepaalde wensen stellen met betrekking tot hun
nalatenschap. Op grond van de vermelding in deze acte ten aanzien van
Andries Stricker: „leggende alhier" kan worden aangenomen, dat hij militair
was en gelegerd was te Schiedam.

Het bovengenoemde voorgenomen huwelijk wordt inderdaad te Schiedam
op 12.4.1670 gesloten. De betreffende huwelijksinschrijving vermeldt:

Andries Stricker jm. uyt de Meyerij van den Bosch, geass. met Jacob de Groot
sijn goede bekende... ende Catalina Leenders, wed. van Schiedam beide won.
alhier, geass. met Aeffje Andries, haar goede bekende.

Voor zover is kunnen worden nagegaan blijkt, dat te Schiedam — en even-
min elders — uit dit huwelijk geen kinderen zijn gedoopt.

Eerst ruim acht jaar later komt de naam Andries Stricker te Schiedam op-
nieuw voor, omdat hij voor de tweede maal trouwt. Uit de betreffende in-
schrijving blijkt, dat Andries Stricker, die thans wordt vermeld als: „weduw-
naar van Weert" te Schiedam op 10.7.1678 ondertrouwt en te Kethel op
7.8.1678 trouwt met Annetje Franss, weduwe van de Klundert.

Uit dit huwelijk wordt te Schiedam een zoon gedoopt op 29.3.1680, die de
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naam Lambrecht krijgt en de Lambrecht Andriesz is, die vermeld wordt in
het begin van dit artikel, doch in wiens gezin enige tijd na zijn overlijden de
naam Strickers wordt gewijzigd in Bijlo.

Een nadere bevestiging van het voorgaande is nog te vinden in een testa-
ment (ONA Schiedam inv.nr. 782 blz. 831) op 3.6.1681 gemaakt door Maer-
ten Erkens, soldaat wonende te Schiedam. In dit testament wordt tot zijn
universeel erfgenaam benoemd Annetje Franse, gehuwd met Andries
Strickers. In datzelfde testament worden aan Lambrecht Stricker, zoon van
Annetje Franse enige zilveren voorwerpen vermaakt.

Op geen enkele wijze is gebleken, dat er uit het gezin van Andries Strickers
en Annetje Franse te Schiedam — of elders — meer kinderen gedoopt zijn,
zodat de in dit onderzoek naar voren gekomen Lambrecht als het enige kind
moet worden beschouwd.

Rest nog te vermelden, dat Andries Strickers te Schiedam op 17.2.1699
werd begraven. In de betreffende inschrijving wordt hij vermeld als: „gega-
geerd soldaat".

Ook Annetje Franse is te Schiedam overleden en wel op 26.2.1709 als
weduwe wonende: „Op de Brand Erve".

Uit het voorgaande blijkt, dat Andries Strickers bij zijn eerste huwelijk
wordt vermeld als: „jm. uyt de Meyerij van den Bosch", terwijl hij bij zijn
tweede huwelijk wordt aangegeven als: „weduwnaar van Weert". Deze twee
vermeldingen zijn niet met elkaar in overeenstemming omdat Weert niet tot
de Meyerij van den Bosch behoorde. Omdat tot de Meyerij van den Bosch
vele gemeenten behoorden waar Andries Strickers gedoopt zou kunnen zijn,
werden uit praktische overwegingen eerst de doopinschrijvingen van Weert
(Limburg) geraadpleegd en wel met een gunstig resultaat.

Uit de doopboeken van Weert (R.K.), welke beginnen op 5.4.1636 blijkt,
dat vele inschrijvingen voorkomen onder de naam Strickers. Deze inschrij-
vingen beginnen op 3.12.1636 en gaan door tot 1.12.1752. Eén dezer inschrij-
vingen geeft aan, dat op 27.4.1645 wordt gedoopt Andreas zoon van Lam-
bertus Strickers en Catharina N. Ongetwijfeld is hiermede de doopinschrijving
van Andries Strickers gevonden. Op grond van deze inschrijving lijkt een
redelijke verklaring te zijn gevonden voor de naam Lambrecht, welke Andries
Strickers en Annetje Franse aan hun zoon gaven, omdat deze zoon kennelijk
naar zijn grootvader werd genoemd, die Lambertus heette.

Over Lambertus Strickers, die tussen 1610 en 1620 zal zijn geboren is niets
bekend. Mogelijk is ook hij in Weert geboren, doch de doopregisters, welke
eerst in 1636 beginnen geven daarover geen informatie. Wel kan worden ge-
steld, dat evengenoemde Lambertus Strickers tot nu toe als de vroegst be-
kende stamvader kan worden beschouwd van alle te Schiedam in de 18e, 19e
en 20e eeuw geleefd hebbende en nog levende dragers van de naam Bijlo(o),
alsmede van ettelijke dragers van die naam, die niet meer in Schiedam ge-
vestigd waren of zijn, doch waarvan een vroegere generatie uit Schiedam
afkomstig was.

Uiteraard blijven er ten aanzien van het in het voorgaande behandelde
nog vele vragen open. Het artikel ware dan ook te zien als een eerste poging
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om het betreffende onderwerp te belichten. De samensteller zal het zeer
weten te waarderen, indien hem reacties dan wel nadere gegevens bereiken
en wel in het bijzonder ten aanzien van het te Weert aangetroffen geslacht
Strickers. Hierbij verdient nog aandacht, dat de naam Stricker(s) in de genea-
logische literatuur onderscheidene malen wordt genoemd, doch het is onder-
getekende nog niet mogen gelukken zodanige verbanden te vinden, welke
een relatie tot stand brengen met het geslacht Strickers uit Weert (Limburg).

J. BTJLOO

VINCENT VAN GOGH EN JOSINA BIJLEVELT

Stamouders van vele kunstenaars

Te 's-Gravenhage trouwden op 16.9.1696 in de Hoogduitse kerk Vincent
van Gogh en Josina Bijlevelt; een huwelijk dat voor de tijdgenoten noch
opwindend, noch opmerkelijk zal zijn geweest. Een jong paar, als zo vele,
dat wellicht vol illusies hun huwelijk zal zijn begonnen; een huwelijk dat in
ieder geval met negen kinderen werd gezegend. Van de omstandigheden
waaronder dit echtpaar hun huwelijk begon, van de omstandigheden waar-
onder zij hebben geleefd, weten wij weinig of . . . niets. Ongetwijfeld terecht
wordt door Van Toll in zijn artikel over Vincent van Gogh in Sibbe 1941
opgemerkt, dat de familie van Gogh tot de kleine burgerij van 's-Gravenhage
behoorde. De genealogie van Gogh in Ned. Patr. 1964 zet wellicht meer de
puntjes op de i's, maar het beeld dat wij van de oudste generaties tot het
midden van de achttiende eeuw verkrijgen verandert er eigenlijk niet door.

Slaan wij de genealogie van Gogh in Ned. Patr. na, dan blijkt dat wij van
deze Vincent van Gogh (gen. III) zelfs het beroep niet kennen, evenmin
als dat van zijn vader Gerrit Gerritsz. van Gogh, gehuwd met Anna van
Duynevelt. Van laatstgenoemd echtpaar weten wij al heel weinig, doch zij
leefden in ieder geval nog in jan. 1713. Zij hielden toen een kind van het
echtpaar Vincent van Gogh en Josina Bijlevelt ten doop. Vermoedelijk woon-
den zij in de onmiddellijke nabijheid van de stad, doch wel daarbuiten, want
hun overlijden werd te 's-Gravenhage niet aangegeven. Iets beter zijn wij
ingelicht over de grootouders, tevens de oudst-bekende generatie: Gerrit van
Gogh, soldaat, tamboerijn der Cloveniersdoelen in 1635, bottelier en zilver-
bewaarder van de Prinses Royaal (Maria Stuart, de vrouw van stadhouder
Willem II) in 1642 tot zijn overlijden in 1648; hij trouwde als weduwnaar te
's-Gravenhage 11.3.1631 Aeltje Centen, dr. van Vincent Barendsz. en Bar-
bara Blaris Jansdr.

Tot zover de oudste generaties in Ned. Patr., enigermate aangevuld, waar-
aan wij nog iets kunnen toevoegen. Gerrit van Gogh was dus in 1631 reeds
weduwnaar; zijn tweede vrouw Aeltje Centen (ook wel Vincents) heette
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Sommers, zoals blijkt uit een testamentaire beschikking d.d. 25.8.1662 van
Barbara Blaris Jansdr., waarbij zij enkele legaten maakt aan haar zoon Berent
Centen Sommers en aan de met name genoemde kinderen van Gerrit van
Gogh (prot. not. J. Beeckman, no: 457, f. 30). Aeltje Centen was toen blijk-
baar ook al overleden.

Gerrit van Goch, bottelier van de Princesse Roiael kocht 27.4.1643 een
huis aan de oostzijde van de Korte Kranestraat, welk huis 16.2.1662 door
Cent Gerrits van Goch en Willent Joost en de Grande, gehuwd met Adriana
van Goch, kinderen en erfgenamen van wylen Gerrit van Goch, bottelyer van
de princesse roiale, voor hun selven en als voochden over hun onmondige
broeders en susters te samen erffgenaemen van voornoemde Gerrit van Goch
werd verkocht. De „oude" Gerrit van Goch vinden wij nimmer met een pa-
troniem. Tenzij hij identiek is met Gerrit Gerritsz. van Goch, die 9.12.1631
een kind liet dopen in de Kloosterkerk, de naam van het kind, noch die van
de moeder worden genoemd. Op diezelfde dag liet ook Jan Gerritsz. van
Goch een kind in de Kloosterkerk dopen. Daar Gerrit van Goch en Aeltje
Centen begin 1631 huwden kan dit dus inderdaad een kind van dit echtpaar
zijn, bovendien was de Kloosterkerk wel de kerk waar men de doop van een
kind mag verwachten, waarvan de ouders later deel zouden uitmaken van
het stadhouderlijk personeel! Een onderzoek naar mogelijk oudere generaties
is nog gaande.

Van Gerrit van Goch, bottelier en zilverbewaarder van de Princesse-Roiale
mogen wij in ieder geval aannemen, dat hij het vertrouwen van de princes-
royaal genoot en oog zal hebben gehad voor het kostbare zilverwerk, hem
toevertrouwd.

Veel is het intussen nog niet, wat wij weten van Vincent van Gogh in 1696
gehuwd met Josina Bijlevelt. Niet veel gelukkiger zijn wij met de geslachten
van Duynevelt en Bijlevelt. De namen komen in de zeventiende eeuw spora-
disch te 's-Gravenhage voor, personen echter die zich voornamelijk buiten
's-Gravenhage, wellicht in het Westland, hebben opgehouden.

Oppervlakkig beschouwd lijkt het dan ook, dat het jonge paar van Gogh x
Bijlevelt anno 1696, behorende tot de kleine burgerij, .het nageslacht weinig
opmerkelijks heeft te bieden. De tijd heeft anders uitgewezen, want op dit
paar gaan terug twee kunstenaars van een wereldnaam: Vincent van Gogh
en Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan.

Maar dit is dan nog lang niet alles, teruggaande in de genealogie blijkt
dat in de oudere generaties bij herhaling personen optreden, begaafd met
een meer dan gewoon artistiek talent, waardoor als het ware de weg ge-
wezen wordt naar meergenoemd stamouderpaar. Maar er is nóg meer, want
ook de familie van de Sande BakhuyzenjBakhuyzen stamt af van de familie
van Gogh, en ook in deze familie treft men verschillende verdienstelijke
kunstenaars aan met een meer dan locaal talent.

Mijns inziens wordt dan ook al te zeer bij Vincent van Gogh de nadruk
gelegd op het artistiek talent, dat hij geheel van zijn moeder zou hebben ge-
ërfd, want van vaderszijde moet hij deze inslag evenzeer hebben meegekregen.

In Sibbe 1941 vinden wij de kwartierstaat van Vincent van Gogh afgedrukt,
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V/l 16 V/2 17

JOIIANNES
MONOMAAN

zn. v. Gerrit
en Maria

Tret

« 's-Graven-
hage (N.k.)

19.8.1759

t / D 's-Gra-
venhage/
Rijswijk
28.7.1794

HENDRINA
ABDON

dr. v. Ferdi-
nand en

Josina van
Gogh

v̂. 's-Graven-
hage (Gr.k.)
23.10.1759

t 's-Gravcn-
hage •

25.1.1832

, 's-Gravenhage (Kl.k.)
Dtr- / 0° 5/19.5.1782

IV/1 8
GERRIT

MONDRIAAN

Kapper en pruiken-
maker

^. 's-Gravenhage (Gr.k.)
11.6.1783

t Ommerschans
17.4.1840

V/3 18

FREDER1K
WAGN(A)ER

zn. v. Herman
Eckhart en

Johanna
Boelaert

Beeldhouwer

v̂ 's-Graven-
hage (Gr.k.)

19.6.1756

t 's-Graven-
hage

15.1.1827

V/4 19

WILLEMINA
BO(O)GERT

dr. v. Jan en
Martijntje

van den Bergh

•v* 's-Graven-
hage (N.k.)

31.3.1754

t 's-Gravcn-
hage

28.3.1827

's-Gravenhage (Hd.k.)
o t r - / o ° 15/29.12.1776

IV/2 9
WILHELMINA

WAGNER

*/^. 's-Gravenhage (Hd.k.)
15/20.3.1785

t 's-Gravenhage
20.11.1868

III/l 4
WILLEM FREDERIK MONDRIAAN

Kapper en parfumeur
*/,~ 's-Gravenhage (N.k.) 22/31.1.1809

t 's-Gravenhage 8.1.1878

V/5 20

PETRUS
, VERMEN(T)

zn. v. Lodevicus
en Eisabeth

Beuker

.w Amsterdam
('t Boompje)

9.11.1735

t / d Amster-
dam (A.k.h.)

19.1.1804

V/6 21

JOHANNA
STEUREN-

BERO

dr. v. Hermanus
en Anna

Steurenberg

v*. Amsterdam
(Ev. Luth.)
20.2.1733

t / n Amster-
dam (A.k.h.)

4.2.1780

Amsterdam/Weesp
O t r ' 7.9.1764

IV/3 10
HERMANUS
VERMENT

Boekhouder

«^ Amsterdam (Luth)
22.6.1768

t 's-Gravenhage
14.2.1839

V/7 22

HANS
HENDRIK
RÜSSAU

zn. v. (Jasper,
Hollander-
knecht auf
Cörnick te

Grömitz in
Holstein)

Koopman

• Grömitz
ca. 1740

t Amsterdam
6.2.1813

V/8 23

SARA
OASTMAN

dr. v. Martinus
en Dirkje
van Rooij

-w Amsterdam
(Z.k.)

20.10.1754

• Amsterdam
(K.k.h.)
8.7.1790

Amsterdam
Otr- 22.6.1777

1V/4 11
DIRKJE
RUSSOU

•^ Amsterdam
1.3.1778

t 's-Gravenhage
2.6.1835

oo Amsterdam 17.2.1811

1II/2 5

PETRONELLA HENDRIKA VERMENT

*/.~ Amsterdam (W.k.) 23.4/10.5.1811
t 's-Gravenhage 6.12.1856

oo 's-Gravenhage 26.10.1836

n / l

PIETER CORNELIS MONDRIAAN

Hoofdonderwijzer, lithograaf

* 's-Gravenhage 18.6.1839

i

* Amersfoort 7.3.1872

2

t Arnhem 10.2.1921

°° 's-Gravenhage

PIETER CORNELIS
Kunst

Samenstelling: H. L. Kruimel, met aanvullingen van redactiewege.
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V/9 24

mncK
DE KOCK
(DE COCQ)

zn. v. Abra-
ham en
Grietje

Bregman

Mr. Metse-
laar

•A~ Maas-
landsluis/

Wateringen
1 Q 1 T)"7J.O.l IL 1

• 's-Graven-hage (N.k.)
19.10.1781

V/10 25

COKNEMA
GANS WIJK

dr. v. Pieter
en Maria
Steegman

•«. 's-Graven-
hage (N.k.)

16.4.1730

• 's-Graven-
hage (N.k.)

26.4.1787

's-Gravenhage
O t r 7 o ° 24.2/10.3.1754

1V/5 12
PIETER
DE KOK

Mr. Metselaar

•*. 's-Gravenhage (Gr.k.)
25.9.1757

t 's-Gravenhage
11.5.1838

V/11 26

JO1IANNES
UJDOVICUS
CONSTAN-

TINUS
STOKCK

zn. v. Jacob en
Walburgis

Stahl

Mr. Schoen-
maker

•v~ Duisburg
(Salvatork.)
20.10.1731

• 's-Graven-
hage (Gr.k.)

30.4.1803

V/12 27

JOHANNA
STANS

dr. v. Ary en
Neeltje van

Achelen

•vv. Maasland
14.11.1734

n 's-Graven-
hage (Gr.k.)

13.9.1805

's-Gravenhage/
Zegswaard

O t r- / C C 18.6/2.7.1758

IV/6 13
CORNELIA MARIA

STORCK

*/,~ 's-Gravenhage (Hd.k.)
16/17.4.1759

t 's-Gravenhage
17.4.1838

otr./oo 's-Gravenhage (N.k.) 3/17.9.1786

m/3 6
PIETER DE KOK

Steenhouwer
* / ~ 's-Gravenhage (Kl.k.) 6/13.4.1800

t 's-Gravenhage 2.12.1846

V/13 28

IIENDUIK
S(CH)NEL-

TJE(N)S

zn. v. Peter
en Geertruy

Schonenbergh

Mr. Timmer-
man

Burger van
Nijmegen
28.7.1756

^ Cuijk
26.1.1727

• Nijmegen
23.8.1806

V/14 ' 29

MAUIA
BROUWER

dr. v.

* Nijmegen

a Nijmegen
24.4.1797

Nijmegen
Otr- 15.5.1763

1V/7 14
JACOBUS
SNELTJES

Koopman

^, Nijmegen
14.6.1776

t Nijmegen
22.3.1858

V/15 30

MATTHIJS
VERBEET

zn. v. Arnoldus
Carselius en
Anna Lamers

Koopman
Burger van
Nijmegen
24.7.1771

Grootburger
19.12.1777

* Wassenberg
(Gulik)
ca. 1749

t Nijmegen
27.5.1815

V/16 31

ANNA
CATHARINA
V. ELLEKOM

dr. v. Johannes
en Geertruy
Schoenmaker

„ Nijmegen
8.4.1753

• Nijmegen
5.10.1804

Nijmegen
ntr 'onO t r - / 18.10/1.11.1772

1V/8 15

ANNA
VERBEET

^ Nijmegen
27.8.1780

t Nijmegen
29.7.1862

otr./oo Nijmegen 24.7/8.8.1803

111/4 7
ANNA CATHARINA SNELTJES

V ~ Nijmegen 9/18.11.1804
t 's-Gravenhage 12.11.1876

co Nijmegen 22.12.1825
11/2

JOHANNA CHRISTINA DE KOK

* 's-Gravenhage 16.6.1839

12.5.1869

MONDRIAAN
schilder

t

3

Arnhem 8.1.1909

ï

t New York 25.1.1944
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\

| Vincent van Gogh
( - 1720)

(mogelijk identiek met de
Vincent van Gogh opgenomen

in het Beeldhouwer.sgilde te
•s-Gravenhagc. 1756)

Hendrik Vincent Vincent
van Gogh van Gogh

(1814-1877) (1820-1888)
kunstschilder te lid Fa. Gou pil en

Brussel Gimp.. later Fa.

\ incenl van Gogh
(1674-1746)

David van Gogh
(1697-1740)

gouddraadtrekker
~ (1716)

Alida Vermeulen
(1691 (?)-177O)

Jan van Gogh
(1722-1806)

gouddraadtrekker en
passem ent werker

>J (1784J
Maria Stal vis
(174( 1821)

1 Johannes van Gogh 1
(1763-1840)

gouddruadtrekker
-^(1786)

(1750 1821)

1 Ds. Vincent van Gogh '
(1789-1874)

N.H. predikant te Breda
^ (1811)

FJisabeih Hubena Vrijdag
(1790-1857)

Ds. Theodorus CorneUs Marinus
van Gogh van Gogh

(1822-1885) (1824-1908)
N.H. predikant kunsthandelaar

ie Nuenen en Ger*en te Amsterdam
Boussod en Vahdon. ~ (1851) tv (2) (1862)

kunsthandelaren
te Parijs

1 Vincent H'ilhtn
van Gogh

(1853-1890)
kunstschilder

Anna Corncha Johanna
Carbentus Franken

(1819-1907) (1836-1919)

Theodorus f | Vincent
van Gogh van Gogh

(1857-1891) (1866-1911)
kunsthandelaar kunsthandelaar

ie Parijs te Amsterdam

~ Josina Bijle* eii
(16%) 1676-1754)

1

Jtifina van Gogh
(1725-1806)

«•(1748)
Ferdinand Ahdon

(1720-1781)

1 Hendrina Abdon 1
(1759-1852)

~ (178?)
Johanncs Mondriaan

1 Gerrit Mondriaan ' ' Alexander Hiernnvni
(1783-1840)

.-(1811 •.•)
Wilhclmina Wagner

(1785-1868) Ma

1 1 Willem Frederik "Ah.
Mondriaan
(1809-1878)

kapper en parfumier
^(1836)

Petrnnella Hendrika
Vermeni

(1811-1856)

j 1 Pleur Cornelis r
Mondriaan
(1839-1921)

hoofdonderwijzer
en lithogruaf

~ (1869)
Johannj Chmtina Kok

(1839-1909)
1

1 Pieter Cornelis Mondriaan 1
(1872-1944)

kunsts hitder

BaUiuyzen

boekverkoper
^ (1816)

ia Jaccjuclina Stev
( 1794-1844)

ander Uieron\mu.
BaUutvren '
(I826-Ï878)
kunstschilder

rederik Hendrik
Mondriaan
(1853-1932)
kapper, later
kunstschilder

Gerrit van Gogh
(1700-1752)

-(1718)
Alida van der Krees

(1697-1768)
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ogenschijnlijk weinig verhelderend, vooral waar helaas vrijwel alle beroepen
onvermeld zijn gebleven.

Niet gelukkiger echter zijn wij met de kwartierstaat van Pieter Cornelis
Mondriaan, want ook daar vernemen wij omtrent de beroepen toch bepaald
nog te weinig van de rechtstreekse voorouders. Doch zelfs al kunnen wij bij
de 16 kwartieren alle beroepen vermelden, dan nóg zou ons dat onvoldoende
inzicht verschaffen, want evenals bij Vincent van Gogh, zijn wij bij de 16
kwartieren nog niet bij het echtpaar van Gogh x Bijlevelt.

Alleen een parenteel van dit echtpaar uitgaande kan ons voldoende inzicht
geven en recht doen wedervaren aan alle personen, bij wie deze kunstzin
vaststaat. Zo staat nog niet vast, wie bedoeld wordt met Ficent van Gogh,
die 11.10.1756 meester gemaakt werd in het Beeldhouwersgilde te 's-Graven-
hage (Aantekening van wijlen M. C. Sigal, archivaris van Vlaardingen). Hij
kan niet identiek zijn met Vincent van Gogh, vermeld in het artikel in Sibbe,
alwaar het heet dat hij in de Franse tijd in. militaire dienst ging en zich later
als beeldhouwer te Parijs vestigde.

Met de naam Vincent dient men voorzichtig te zijn, de stamvader Gerrit
van Gogh had uit zijn huwelijk met Aeltje Centen (Sommers) een zoon Vin-
cent Gerritsz. van Gogh, Mr. Handschoenmaker te 's-Gravenhage, ook deze
liet kinderen na en bij zijn nageslacht kan dus de voornaam Vincent op-
duiken.

Opvallend is zowel bij Vincent van Gogh, als bij Pieter Cornelis Mon-
driaan het grote aantal Haagse en Westlandse kwartieren. Over de afstam-
ming van deze beide grote kunstenaars en van hun vele verwanten is dan
ook het laatste woord nog niet gesproken.

H. L. KRUIMEL

GRAFZERKEN TE HEUKELUM (Z.H.)

In Gens Nostra XXII (1967), p. 274 e.v. verscheen een artikel over het
geslacht De Worm en enige verwante geslachten. De aanleiding hiertoe was
het te voorschijn komen van een grafzerk bij de restauratie van de Hervorm-
de kerk. Er zijn echter nog meer zerken bij het graafwerk in het vroegere
schip van de kerk aan de vergetelheid ontrukt. De plaats, waar al deze graf-
stenen gevonden zijn was voor het orgel gelegen terwijl enige zerken de
pilaren van dat orgel droegen. Aangezien hier hoogstens tot een diepte van
\]/2 tot 2 meter werd gegraven is het niet uitgesloten, dat zich hier op een
grotere diepte nog meer zerken bevinden.

In de eerste plaats dient vermeld te worden een gave zerk met als opschrift
Hier leyt begraven Mathyas Havius in syn leven bedienaer des goddelycken
woort der stede Heuckelom ste(r)ft in t iaer onses heeren Jesu Christi 1629
den negen ende twintichsten november, nu Ex alto.
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Hoewel later in Heukelum de geslachtsnaam Exalto voorkomt moet men
er van uitgaan, dat deze Latijnse woorden de uitdrukking zijn van een be-
paalde verwachting. Het is dus beslist niet zo, dat de naam van de overledene
gewijzigd werd in Exalto. Aannemende, dat hetgeen de zerk vermeldt als
overlijdensdatum juist is, dan geeft ons deze datum aanleiding om nog iets
recht te zetten. In het boekje van ds. J. A. BARBAS, Beschrijving van Heuke-
lum, vinden wij namelijk van deze predikant vermeld, dat hij in 1614 kwam
van Crevecoeur (bij 's-Hertogenbosch) en dat hij te Heukelum stierf in 1630.
Dit laatste moet dan zijn 1629. Deze zerk heeft thans een plaats gevonden
in de vloer voor de preekstoel.

De pilaren van het orgel rusten op de hierna omschreven zerk, waarvan
niet met zekerheid is te zeggen of hiervan een gedeelte verdwenen is. De
zerk is lang en zeer smal en vertoont geen afgebroken kanten. Het opschrift
luidt: Dit grajt hort toe mester lan Diddiren met syn huysvrou.

In de stadsrekening van 1654 komt voor Jan Didderen, chirurgijn. De
vaststelling van deze rekening vond eerst plaats op 26.1.1658. Op 16.9.1657
verschenen voor de schepenen mr. Jan Didderen en zijn vrouw Anneken
Ghijsberts Valcks en maakten een testament. Uit een acte van 11.12.1658
blijkt, dat Anneken Ghijsberts Valcx destijds ongeveer 45 jaar was en het
beroep van vroedvrouw uitoefende. Bij gebrek aan meerdere gegevens is de
ouderdom van deze steen niet precies te bepalen.

Twee fragmenten van een zerk, kennelijk bij elkaar horende, vermelden:
P. N. Claessen obiit den 27 augustus 1794.

Dat dit een kleinkind is van de bekende ds. Johannes Claessen uit Leer-
dam moge blijken uit het volgende. Op 19.8.1794 heeft de eerwaarde heer
F. H. Klaasen, proponent, te Heukelum aangegeven het lijk van zijn kind
Petrus Nicolaus Klaasen. In de Hervormde kerk van Leerdam werd op
4.3.1771 ged. Frans Hendrik, zn. van Johannes Claessen en van Claessina
van Vlierden. In de kerkelijke administratie van Heukelum werd F. H. Klaa-
sen niet aangetroffen.

Tenslotte werden nog enkele fragmenten gevonden, die vanwege hun be-
knoptheid weinig opleverden. Het ene fragment vermeldt: hort toe... sz
Ver... leyt... soon... er. .. en het andere luidt: Clas... Ve... terft den
2...

Waarschijnlijk hebben beide fragmenten betrekking op dezelfde familie,
namelijk de familie Vermeulen, die men in de 17e eeuw te Heukelum veel-
vuldig aantreft.

BRONNEN:
G.A. Heukelum.
A.R.A. 's-Gravenhage, Recht. Arch. en doop-, trouw- en begraafboeken Heukelum.
Arch. Herv. Kerk Leerdam.

B. J. DE GROOT
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KWARTIERSTAAT DRINKWAARD

(Vervolg van pag. 187)

206. Jannis du Mez, geb. Prins Willempolder (Oostburg) 1710, begr. Groede 28.6.1763,
tr. (2) Groede 21.5.1746 Maria Colpert; tr. (1) Breskens 17.4.1734

207. Francina Catsman, geb. IJzendijke, overl. vóór 1746.
208. Michiel Karels (senior), tr.
209. Cornelia Cousement.
210. Joris van Male, tr.
211. Elisabeth Karels.
214. Michiel Bruijnooge, tr.
215. Elisabeth Ramat.
216. Johannis Risseeuw, landbouwer, tr. (2) 30.9.1780 Maria Malefas; tr. (1) Schoon-

dijke 29.12.1748
217. Maria Faro, overl. 3.4.1779. Zij hertr. (1) Isaac Poissonnier, overl. Schoondijke

1.4.1748.
218. Pieter Cappon, landbouwer overl. Oostburg 2.12.1764, tr. (2) 17.4.1751 Elisabeth

Guequiere, tr. (3) 1753 Levinia Albert; tr. (1) Oostburg 1743
219. Maria van Houte, overl. Oostburg 25.2.1750. Zij tr. (1) Danicl Ie Cocq.
220. Adriaan Dirckx, schipper te Breskens, tr.
221. Maria Jansse Yolent.
224. Jacob de Muynk, tr.
225. Levina de Luijn.
226. Jacob Beerens, tr.
227. Elisabeth Rosseel.
228. Pieter Beun, geb. 1705, tr.
229. Pieternella Luteijn.
230. Francois v. d. Plassche, tr.
231. Elisabeth Senechal.
236. Jan Leenhouts, tr.
237. Janna Slijke.
238. Izaak Steenhart, tr.
239. Sara Willemina Jansen Verplanke.
240. Johannes Rosseel, geb. Aardenburg 21.1.1689, landbouwer, overl. ald. 24.8.1770,

tr. ald. 24.8.1715
241. Suzanna Jacobsdr. v. Steenkiste, geb. Aardenburg 1687, overl. ald. 14.1.1748.
242. Abraham de Muijnk, landbouwer, tr.
243. Elisabeth Klaassen, overl. Aardenburg 1802.
244. Jean Baptiste Mullié, landbouwer Blauwe Hofstede te Heille, tr.
245. Esther v. Houte, geb. Cadzand 30.10.1730, overl. Aardenburg 14.2.1802.
246. Abraham v. Melle, geb. Cadzand 26.8.1749, overl. ald. 15.6.1797, tr.
247. Johanna Catharina du Bois, geb. Zuidzande 1750, overl. Cadzand 1778.
248. Jakobus Petillon, geb. Aardenburg 1738, overl. 1799, tr.
249. Maria Katerijna Bekue, geb. St. Kruis 1729, overl. 1808.
250. David Kotvis, tr.
251. Josijna Beheit.
252. Jacobus du Bois, tr.
253. Elisabeth Rose.
254. Willem de Visser, tr.
255. Jwuieke Braal.

256. Arien Drincksweert, tr.
257. Sijgje Dirksen.
258. Pieter Batenburgh, tr.
259. Annigje of Marigje.
260. Bastiaan, tr.
261. Aagje Theunisdr. Hoogwerf.
262. Jacob (Goethart) Ariensz.
21A. Teunis Jacobs Covel, tr, Goudriaan 20.1.1709
275. Pleuntie Pieters v. d. Wal.
280. Cornelis Bastiaans Zwijnenburg, j.m. van Graveland, ondertr. Groot Ammers

28.12.1709
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281. Pietertje Klaasse Goudriaan, j.d. van Graveland.
292. Aaiden Jansz. de Kleijne, tr. Hoornaar 16.8.1705
293. Annigje Ariens.
294. Huijbert Geerilz van Beusekom, tr. Hoornaar 1.2.1711
295. Annigje Tijsse Verweel.
300. Arie Claasz Karsse, tr. Hoornaar 14.4.1703
301. Ariaantje Jans Smidt.
305. Ariaantie Cornelisse Stuij.
306. Maarten Pietersz Vogel.
312. Willem Geerlof se, tr.
313. Gelewijn Gerrits Slraver.
320. Jan Bos, begr. Schiedam 10.4.1737, tr.
321. Ariaantje Willems.
322. Abram Arentse den Helt, tr. Schiedam 10.3.1708
323. Ariaentje Elias.
324. Arent Nanningh van Berkel, tr.
325. Maria Lambrechts.
326. Frank Janse van Dorp, ged. Vlaardingen 26.12.1677, tr. (2) Vlaardingen 19.11.

1718 Hilletje Ariens Hogerscheijt; tr. (1)
327. Annetje Crijnen Noordervliedt.
328. Leendert Cornelisse Maan, ged. Vlaardingen 4.2.1663, overl. ald. 19.12.1732, tr.

ald. 23.12.1691
329. Maartje Doeve Suijckers.
336. Jan Ariens Vermeer, „onder het Woud", tr. de Lier 14.3.1717
337. Grietje Ariens Groenewegen.
338. Cornelis Japiksz van der Eijk, tr.
339. Aefje Claasse van Bueren.
340. Leendert Willemse Boon, tr. Maasland 22.8.1734
341. Trijntje Pieterse Boekesteijn, ged. Maasland 25.12.1708.
342. Paulus Centen Noordam, tr. de Lier 17.6.1731
343. Pieternelletje Cornelisse v. d. Boom.
344. Pieter Doense Wittebol, ged. Maassluis 3.8.1689, tr. ald. 6.1.1715
345. Jannetje Sanders van Waeijen.
346. Ary (Arien) Siere(n) den Herder*, ged. Lekkerkerk 20.10.1675 (get. o.a. Abram

Ariense van der Mij), tr. (ondertr. Monster/Maassluis 16/18.4.) Maassluis 9.5.
1700

347. Grietje Engelsdr van der Val(c)k*, geb. Monster ca. 1675.
350. Barent Jorsiz v. d. Swet, ged. Maassluis 17.12.1690, tr. ald. 22.11.1711
351. Leentje Leenders de Bie (de Bi je), ged. Maassluis 27.1.1692.
352. Pieter H. Poot.
354. Dirk Jansz Houwaert, tr.
355. Maertje Jacobs Steenebelt.
356. Pleun Grabelsz van der Kooij, ged. Delft 10.2.1636, bouwman te Maasland tr.

ald. 11.8.1664
357. Marijtje Pietersdr Marelvelt, wed. van Jan Jacobs.
364. Pouwel Jacobs v. d. Spek, begr. Pijnacker 16.11.1736, ondertr./tr. Delft 9/21.9.

16792

365. Maartje Jacobs Reesloot, begr. Pijnacker 8.2.1727
372. Cornelis Maartensz Hogendam, woonde te Vlaardingen (hij of een naamgenoot

was een lidmaat in 't Woud en stierf ald. 25.4.1700), tr. ca. 1690
373. Ariaantje Dircks.
374. Jan Cornelisse Doelman, tr. Pijnacker 1.11.1693
375. Maertjen Abrams Luchtigheijt, wed. van Jan Adriaansz de Bruijn.
376. Arie Jansz Prins, ged. Schiedam 22.9.1684, begr. ald. 21.11.1721, tr. ald. 16.3.1709
377. Catharina Jansdr Rigters.
378. Jan Jopsz Metzelaar, tr.
379. Kaatje Otten.

Kwartieren aldus voorzien, zijn op verzoek van de redactie aangevuld door de heer
T. den Herder te Naarden, daardoor tevens aanvulling op de kwartierstaat Den
Herder in Gens Nostra XV (1960), p. 309 e.v., kwartieren 128 en 129 e.v.
Dit echtpaar en voorouders zijn vermeld in Ons Voorgeslacht XXII (1967) p. 12 e.v.
als nrs 296 en 297 e.v. in de kwartierstaat Van Schie.
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380. Jan Poort, tr. Schiedam 22.9.1684
381. Geertruijt Matthijsse Cool, ged. Schiedam 2.1.1650, begr. ald. 5.7.1725
382. Dirk Jansz Cocq, secretaris van Maasland, tr. ald. 16.6.1697
383. Adriana Duijvestein, j.d. van Maasland.
396. Jacobus Feijlingius, werd 14.10.1669 te Aalst tot schoolmeester benoemd, later

president-schepen, overl. ald. 7.11.1727, tr.
397. Janneken de Bercker, geb. Helmond ca. 1648, overl. Aalst 15.2.1684.
480. Adriaan Rosseel, geb. Moerkerke (België) ca. 1636, was in 1672 één der verdedi-

gers van Aardenburg, overl. Aardenburg 6.2.1694, tr. ald. 9.9.1687
481. EHzabeth Standaart, geb. Groede 1663, overl. Aardenburg 4.11.1721.
486. Aarnout Claassen, geb. 1707.
488. Antoine Multié, geb. Guines (bij Calais), overl. 1732, tr. 1727
489. Marie Rose Ie Soffre.
490. Izaak van Houte, tr.
491. Esther Albert.
492. Corneüs v.'Melle, geb. Zuidzande 1701, overl. Cadzand 1766, tr. Sint Anna ter

Muiden
493. Marie Nuet, overl. Cadzand 18.12.1758.
494. Pierre du Bois, tr.
495. Catharina Tienpond.
496. Merkus Petillon, tr.
497. Jacomina Woddart.
498. Jan Becu, tr.
499. Pieternella Luteijn.

516. Reijer Batenburgh, wever.
652. Jan Dircks van Dorp, ged. Vlaardingen 13.9.1648, overl. ald. jan. 1710, ondertr.

Vlaardingen 6.12.1670"
653. Lijsbeth Bruijnen Valkenburg, geb. de Lier (?), overl. 1.8.1683/1686.
656. Cornelis Cornelisz Maan de Jonge, geb. ca. 1630, overl. 1716, tr. vóór 1663
657. Maartje Jansdr v. d. Ende, overl. jan. 1716.
682. Pieter Ariens Boekesteijn, tr. Maasland 15.5.1708
683. Trijntje Jansdr v. d. Velde.
688. Doe Willemsz Wittebol, ged. Maassluis 17.12.1659, tr. Maassluis 25.11.1685
689. Agnietje Pieterse v. d. Eik.
692. Zier Pouwelse (de Harder)*, tr. (ondertr. Lekkerkerk inschr. 3.6.) Moordrecht

3.6.1668
693. Annitge Ariens (van der Mij)*, ged. Moordrecht 24.11.1647.

Zier Pouwels moet ca. 1640 geboren zijn. Zij lieten in Lekkerkerk 11 kinderen
dopen, waarbij hij afwisselend wordt genoemd Sier Pouwelse, Zier Pauwelse,
Syrach Pouwels of Sier Pouwels(e) (de) Harder en zij slechts Annitge Ariens.

694. Engel Pieterszn (van der) Val(c)k*, tr. (ondertr. Schipluiden 14.1) Maasland 1674
695. Arjaentje Jacobsdr (Zuijdervliet).
700. Joris Jansz v. d. Zwet, tr. Maassluis 28.4.1680
701. Geertje Barents.
702. Leendert Jansz de Bije, tr.
703. Marijtje Pouwels Snijderend.
712. Gabriel Pleunen v. d. Kooij, geb. Delfgauw ca. 1598, bouwman op de Carthuiser-

woning buiten de Watersloot te Delft, begr. ald. (N.K.) 6.1.1668, tr. ald. 21.1.1624
713. Machtelt Claesdr, begr. Delft 5.8.1643.
728. Jacob Pouwelsz Verspeckt bouwman over ca. 45 ha, gezworene van Ruiven,

overl. Delfgaauw na 1679, ondertr. (1) Delft 29.4.16452

729. Maartje Abrahams.
730. Jacob Willemsz Reesloot, overl. Pijnacker vóór 1679, tr. 16542

731. Maartgen Huijgen van der Houff, overl. Hof v. Delft na 1679
752. Jan Ariens Prins, geb. Schiedam ca. 1660, bezemmaker, tr.
753. Maria Pieters, begr. Schiedam 29.12.1688.
762. Matthijs Cornelisse Cool, geb. Rotterdam, gerechtsbode, begr. Schiedam 19.12.

1701, ondertr. (2) Schiedam 24.8.1667 Neeltje van Vleuten; ondertr. (1) ald.
1.5.1638

Dit echtpaar en voorouders zijn vermeld in Ons Voorgeslacht XXIII (1968), p. 110
e.v. als nrs 436 en 437 e.v. in de kwartierstaat Troost.
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763. Catharina A'dronsdr Noorwks, geb. 's-Gravesande 1604, begr. Schiedam 10.3.1661
792. Jacobus Feijlingius, predikant te Sluchteren in het graafschap Hanau, gevangen

genomen in de 30-jarige oorlog, ontsnapte 1639, werd in 1648 predikant te Mierlo,
overl. vóór 20.12.1654, tr.

793. Elisabeth de Roode, overl. tussen 3.1.1676 en 16.6.1682
794. Cornelis Jansz de Berker, tr.
795. Catharina Roefs.
960. Johannes Rosseel, geb. Brugge 1583, overl. Moerkerke (België) 4.1.1652, tr.
961. Josijntje Caroens.

1304. Dirk Vranken van Dorp, leenman Vlaardingen 26.5.1645 tot 7.4.1679, overl.
1678/'79, tr.3

1305. Annetje Jans van Opmeer.
1306. Bruine Cornelisz Valkenburg, overl. na 17.2.1664 (doopget. de Lier), tr. (l)3

1307. Ariaantje Vranken.
1312. Cornelis Cornelisz Maan de Oude, overl. 1697, tr.
1313. Trijntje Leenderts, overl. 1667.
1376. Willem Arentsz Wittebol, tr. Maassluis 10.12.1656
1377. Neeltje Doen.
1384. Paulus Cornelis Harder (of Herder)*, tr.
1385. Annetje Sier*.

Zij woonden ca. 1640 te Hardinxveld. Lidm. reg. Hardinxveld — opgeno-
men door belijdenisse de 4 okt. 1643 Pauwels Cornelisse 'glasemaker op
Giessendam — is vertrocken op Giessendam buytendams'.

1386. Arijen Claessez (van der Meij)* te Moordrecht, tr.
1387. Necltgen Dircx*.
1424. Pleun Michielsz v. d. Kooy, geb. ca. 1557, bouwman te Delfgauw, overl./begr.

Delft (N.K.) 28.10./1.11.1646, ondertr. Delft 12.10.1584
1425. Neeltgen Claasdr, overl. ca. 1608, tr. (1) Jacob Gerrits.
1456. Pouwel Jacobsz Verspeck, geb. ca. 1585, bouwman te Ruiven, schout ald. (1662),

overl. vóór 19.9.1662, tr. vóór 16203

1457. Jaapgen Adriaans Overgaauw, overl. Delfgauw 1669.
1462. Huijg Pietersz van der Houjf, van Maasland.
1504. Arie Jansz Prins, tr. (1) Schiedam 2.4.1655 Aeltje Sijbrants, won. in de Zijlstraat,

begr. ald. 16.2.1658; tr. (2) Schiedam 20.9.1658 Lijntje Reijniers.
1505. Een dezer twee echtgenoten.
1526. Mr. Aaron Heyndrix Noonvits, woonde tot 1632 te 's-Gravenzande, later binnen-

vader van het weeshuis te Schiedam, ondertr. (2) ald. 3.1.1637 Moertje Jacobs;
tr. (1) ca. 1600

1527. Elisabeth Jansdr, weesmoeder Schiedam, testeerde ald. 23.7.1636.

2610. Jan Jansz van Opmeet3, overl. 1635/36, leenman te Vlaardingen (20.10.1625 tot
24.10.1636).

2612. Cornelis Mesen Valkenburg, won. Hof van Delft, overl. vóór 1651, tr.3

2613. Lijsbeth Bruinen van der Morsen.
2624. Cornelis Meeusz, schepen van Zouteveen (bij Schipluiden), bijgenaamd „Het

mannetje in de maan", overl. 1630/31, tr.
2625. Neeltje Alewijns.
2848. Michiel Harmensz van der Kooy, geb. ca. 1524, bouwman in de polder Schie-

veen, schepen van Overschie (1599), overl. ald. tussen 6.6.1616 en 30.4.1618,, tr.
2849. Aefgen Grabelsdochter.
2912. Jacob Pouwelsz Verspeck (de hoosef, geb. Rijswijk 1546, bouwman te Delf-

gauw, overl. 18.12.1628, begr. Rijswijk.
2914. Adriaan Harmensz Overgaauw, geb. ca. 1550, overl. Delfgauw vóór 1620, tr. ca.

15702

2915. Geertgen Jacobs de Loose, overl. vóór 29.2.1610.

C. DRINKWAARD m.m.v. A. W. E. DEK
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ENIGE NAKOMELINGEN
VAN DE ABBEGA'STER BUMA'S WAARONDER

DE FAMILIE LEMSTRA VAN BUMA

(Vervolg van pag. 161)

4. Enkele afstammingsreeksen.

A. LEMSTRA VAN BUMA EN GATSE DOUWES BUMA.

Het heeft er alle schijn van dat enkele van de in de inleiding genoemde
families Buma afstammen van de door de Vries2 genoemde Homme Birdes
Buma waaraan door deze auteur verder geen aandacht werd besteed.

In de Stem- en Floreencohieren van Wymbritseradeel vindt men de
nakomelingen van Sybolt Birdes Buma vele malen terug, maar van de kinde-
ren van Homme Birdes ontbreekt daar ieder spoor. Wel vinden we in de
stemcohieren van de aangrenzende vroegere Grietenij Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde in 1640 personen die, gezien de naam, kinderen of klein-
kinderen van hem kunnen zijn. Daar komt nog bij dat Birde Sybolts, de
vader van Homme Birdes, in deze Grietenij land bezat te Koudum.

Het is daarom vast geen toeval dat we mogelijke nazaten van Homme
Birdes aantreffen in Koudum en omgeving. Hoewel een en ander dus aan-
nemelijk is, mede op grond van de naam Buma, die bepaalde afstammelingen
voeren, is het strikte bewijs van verwantschap bij de oudste generatie tot nu
toe niet geleverd. Met alle beperkingen voor de vroegste generatie komen
we tot de volgende genealogieën.

I. Homme Birdes (Buma) is in 1605 curator over de kinderen van zijn zuster Rieme
Birdedr, weduwe van Wopke Iges (Wonseradeel C3, acte 4.5.1605). In het weesboek
van Wymbritseradeel Q2 (3.6.1606) wordt hij nogmaals genoemd in die kwaliteit.

Over de kinderen van Birde Hommes hebben we tot nu toe geen zekerheid. Op grond
van overeenkomst in naam, noemen we de volgende mogelijke kinderen:
1. Burde Hommes, volgt II.
2. Tjeerd (Tjaerd) Hommes, in 1640 eigenaar van Molkwerum no. 56 (Stemcohier

H.O.N.). In 1698 is Wybren Sybolts eigenaar.

II. Burde Hommes (Buma). In de stemcohieren van H.O.N, staat, dat in 1640 huis-
stede no. 95 te Koudum in eigendom en gebruik is bij Burde Hommes. Dit pand is in
1698 van Rinck Hessels, wed. van Bote Burdes en in 1728 van Hessel Bottes, hun zoon.

Kinderen:
1. Homme Burdes, geb. 1644(?) wordt genoemd in het weesboek van Lemsterland 13

(acte van 12.5.1702) waarin verwezen wordt naar een acte van ontscheidinge van
9.3.1669, vermoedelijk ter gelegenheid van zijn meerderjarigheid, vandaar het ge-
boortejaar 1644.

2. Bote Burdes (of Birdes), overl. tussen 1691-1698, tr. met Rinke Hessels vóór 1667,
want in 1667 kopen zij een stukje land (Proclamatieboek H.O.N. Ml). Dit herhaalde
zich in mei 1687. In 1691 is Bote Burdes curator over de kinderen van zijn zuster
Trijn Burdes (Lemsterland 13).

3. Trijn Burdes, volgt III.
4. Maeyke Burdes (?), zie slotbeschouwing.

III. Trijn Burdes (Buma), tr. vóór 1677 Roelof Piers (proclamatieboek Lemsterland
LI, p. 33). Zij woonden te Follega (gem. Lemsterland). Beiden overleden voor 1691.

Uit dit huwelijk (Weesboek Lemsterland 13, 14 en 15):
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1. Burde Roelofs, volgt IVa.
2. Wypk Roelofs, volgt IVb.
3. Trijn Roelofs, geb. ca. 1685, tr. vóór 1710 Wopke Sipkes, schooldienaar te Sand-

firden (Lemst. 14, p. 501).
4. Homme Roelofs.

IVa. Burde Roelofs Buma (Bouma), geb. 1677, want op 12.5.1702 vindt een boedel-
Scheiding plaats (weesboek Lemsterland 13), waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn
meerderjarig worden; Mr. Bakker te Bolsward, later genoemd als vroedsman en burge-
meester van die stad, tr. (1) Bolsward 12.3.1703 Anlje Pytters de Jonge van Bolsward;
tr. (2) Bolsward 16.7.1730 Hilligjen ter Stege, wed. van Workum. Verschillende keren
wordt vermeld: Burde Roelofs van Coudum. Vermoedelijk verbleef hij voor zijn huwe-
lijk en vestiging te Bolsward, in Koudum bij zijn tante Rinck Hessels.

Uit het eerste huwelijk geb. te Bolsward:
1. Grietje, ged. 4.3.1702, jong overl.
2. Roelof, ged. 9.11.1704, jong overl.
3. Roelof, volgt Va.
4. Grietje, geb. 4.12.1707, tr. Bolsward 23.6.1735 Lieuwe Pytters Hollander.
5. Pytter, geb. 6.4.1709.

Va. Roelof Burdes Bouma (Buma), ged. 22.12.1705, lid van de vroedschap van Bols-
ward, tr. (1) Bolsward 18.4.1728 Rixtie van Velzen; tr. (2) Bolsward 13.9.1733 Aafke
Poulis; tr. (3) Bolsward 25.1.1739 Thomaske Pytters Monsma.

Uit het eerste huwelijk:
1. Burde, geb. Bolsward 3.4.1729, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:
2. Burde, volgt Vla.
3. Grijtje, geb. Bolsward 2.5.1737.

Vla. Burde Roelofs Buma, geb. Bolsward 20.10.1734, burger Faandrik ald. (1761),
tr. Bolsward 8.2.1761 Elske Lemstra van Heeg, geb. 23.1.1735, dr. van Hanso Lemstra,
predikant te Heeg, en Reinskjen van Franckena.

Uit dit huwelijk geb. te Bolsward:
1. Hanso, geb. 29.12.1762, patriottisch boekdrukker en uitgever die in 1787 te Sneek

begon en in 1788 werd beboet. Hij gaf de Nieuwe Mercurius uit die in 1789 werd
verboden en moest in 1792 naar Gouda verhuizen. Daar gaf hij later de patriottische
Goudse Courant uit. Hanso Buma voegde de naam Lemstra er aan toe, om deze
niet verloren te laten gaan, aldus J. Lemstra van Buma in de Navorscher 1865,
p. 189.

2. Aafke Buma, geb. 8.10.1765, overl. Benschop 14.7.1856, tr. (1) Sneek 27.11.1789
Willem Bark te Amsterdam; tr. (2) L. Huysinga.

3. Roelof, geb. 13.1.1768, vermoedelijk jong overl.
Volgens bovengeciteerd artikel woonden zowel Aafke en Hanso Buma voor hun
vertrek in 1794 naar Holland, te Sneek.

IVb. Wypk Roelofs (Buma), geb. 1684, gezien de acte van 10.5.1709 (Weesboek van
Lemsterland 14 p. 297 e.v.), overl. vóór 1751 (Wymbr. N2, 9.2.1751), tr. vóór 1709
Douwe Gatses, Mr. Timmerman te Oudega (Wymbr.).

Uit dit huwelijk:
1. Gatse Douwes Buma, volgt Vb.
2. Lysbert Douwes Buma (test. 2.3.1779, Wymbr. N2).
3. N.N. Douwes Buma, tr. Hessel Sytses te Heeg (Wymbr. N2, acte 9.2.1751).

Vb. Gatse Douwes Buma, woonde te Oudega (W), tr. Minke Jans van Idsega.
Uit dit huwelijk:

1. Douwe, volgt VIb.
2. Akke Buma, ged. Oudega 23.11.1748, overl. vóór 1806, tr. Abbega 15.1.1769 Sybren

Minnes, geb. Oosthem 25.7.1739, overl. ald. 1803.
3. Wypk, volgt VIc.

VIb. Douwe Gatses Buma, ged. Oudega 31.3.1747 was o.a. belastingontvanger en
dorpsrechter te Oudega (W) en later in het naburige Idsega, overl. Tdsega 10.6.1801,
tr. (1) Oudega 3.5.1772 Willemke Eeltjes van Tirns; tr. (2) Oudega 23.8.1778 Hylkje
Hiltjes (of Uiltjes) van Heeg, overl. Idsega 28.8.1812.
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Op de zilvertentoonstelling in 1927 te Leeuwarden werd een cachet getoond met
het wapen dat we elders in dit artikel hebben beschreven en dat was gemerkt
met de letters D . . . G . . . B . . . Wellicht heeft dit toebehoord aan Douwe
Gatses Buma.

Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje, ged. Oudega 21.7.1773.
2. Menke Buma, geb. Oudega 25.8.1775, tr. Jacob Gerrits, overl. na 1809.
3. Gatse, geb. Idsega 6.2.1777, ald. jong overl.

Uit het tweede huwelijk:
4. Gatse, geb. Oudega 1.11.1781, ald. jong overl.
5. Feike Buma, geb. Idsega 17.11.1783, deurwaarder te Oudega, tr. Wymbrytseradeel

5.10.1811 Reinskjen Hantjes Walda.
6. Tjaltje Buma, geb. Idsega 15.7.1785, tr. Heeg 5.10.1814 Jan Carel Oneidet.
1. Maria Buma, geb. Idsega 6.8.1788, tr. Wymbrytseradeel 20.5.1820 Durk Thewis

Hettinga.
8. Sipke Buma, geb. Idsega 26.5.1795, boer te Exmorra; tr. (1) Wymbritseradeel 15.5.

1818 Lolkjen Teedes Zandstra, geb. Jutrijp 6.11.1799, overl. Oudega 30.11.1824; tr.
(2) Wymbritseradeel 17.6.1828 Tietje Murks Abma, geb. Heeg 1798.

VIc. Wypk Gatses Buma, ged. Oudega 26.9.1750, tr. (1) Oudega 26.12.1775 Klaas
Douwes van Westhem, zij woonden te Wommels en later te Nieuwhuizen waar hun
kinderen werden geboren, die zich allen naar hun moeder, Buma noemden; tr. (2)
Ferwoude 10.8.1800 Sjoerd Ynses aldaar.

Uit het eerste huwelijk:
1. Douwe Buma, geb. Wommels 16.3.1778, arbeider te Nieuwhuizen, overl. Ferwoude

30.4.1813, tr. Gaast 18.10.1801 Ymkjen Wijtzes de Jong van Ferwoude.
2. Gatse Buma, geb. Wommels 22.10.1781, boer onder Molkwerum, overl. Dist 2.12.

1835, tr. Koudum 29.5.1819 Aafke Klazes Dijkstra.
3. Anske Buma, geb. Wommels 17.11.1783, huisman onder Ferwoude, overl. Ferwoude

9.7.1819, tr. 1811 (?) Wypk Wytzes de Jong.
4. Janke Buma, geb. Nieuwhuizen 21.5.1785, tr. (1) Johannes Aukes Pruim, boer te

Ysbrechtum; tr. (2) Koudum 21.11.1818 Sijmen Gerrits de Jong.
5. Lysbet, geb. Nieuwhuizen 27.12.1787.
6. Sipke, geb. Nieuwhuizen 6.2.1790, arbeider, ongeh. overl. Ferwoude 29.3.1830.

B. BUMA'S TE IJLST.

Rond 1811 troffen we in Dist enkele families aan die met vrij grote zeker-
heid afstammen van Birde Tjeerds Buma te Abbega. In 1733 worden onder
zijn kleinkinderen genoemd Birde Tjeerds en Gooiden Tjeerds huisman te
Abbega. (Zie p. 163).

Deze Birde Tjeerds Buma, geb. 1713 (Crim. Sent. 168), troffen we in de Floreen-
cohieren van Hennaarderadeel aan in 1748 en 1758 als pachter van een klein stukje
land toebehorend aan de kerk van Oosterend. Hij woonde in 1752 te Overdijmen
in Holland en was getrouwd met Ybeltje Jacobs Bootsma (Ijlst G). De doopboeken
van de kerk te Oosterend vermelden dat Burde Tjeerds en Ybeltje Jacobs daar lieten
dopen:
1. Ymkien, geb. 22.10.1744, jong overl.
2. Jacob, geb. 28.8.1749, overl. vóór 1752 (Ijlst G).
3. Bauck Buma, geb. 10.6.1750, tr. (1) Wytse Gerbens te Ijlst, tr. (2) IJlst 2.9.1804

Doede Ynses, doodgraver ald.; in de overlijdensacte van 1813 te IJlst genoemd als
de broodverkoopster (Revendeur de pain), Baukje Buddes Buma.

4. Ymkien Buma, geb. 11.8.1753, tr. IJlst 6.9.1772 Durk Jan Zijlstra van Kuinre.
Vermoedelijk had Birde Tjeerds Buma nog een zoon die geboren was voor hij domi-
cilie koos in Oosterend. In 1762 woonde namelijk in IJlst een Tjeerd Buddes Buma die
getrouwd was met Yke Roelofs en op 21.10.1760 te Oosterend een dochter Ybeltje liet
dopen. Ten huize van Tjeerd Buddes Buma (in de drie Nobels) werden op 27.10.1762
alle pastorielanden van de kerk van IJlst verkocht.

237



Voor zover we hebben kunnen nagaan, is deze tak van de Abbega'ster
Buma's uitgestorven. In ieder geval hebben we in de 19e eeuw geen nazaten
ervan gevonden in Friesland onder de naam Buma.

Wel vonden we in de 19e eeuw een uitgebreide schippersfamilie te Dist
die waarschijnlijk afstamt van Gooiden Tjeerds Buma, huisman te Abbega in
1733. Naar we aannemen was Jentje Gooitzens Buma die te IJlst op 16.7.
1747 trouwde met Feikje Jans, zijn zoon. De schippers Gooitsen en Jan
Jentjes Buma, die in 1811 onder deze naam werden ingeschreven, waren
kinderen van dit echtpaar. De kerkboeken van IJlst vermelden verder nog
een Tjeerd Gooitzens Buma, die aldaar op 14.3.1751 trouwde met Janke Jans
van Stavoren. Het is aannemelijk dat de gebroeders Jentje en Tjeerd Gooit-
zens Buma trouwden met de gezusters Feikje en Jancke Jans van Stavoren.
We komen daarom tot de volgende beperkte genealogie.

I. Gooiden Tjeerds Buma, huisman (kleine boer) te Abbega.
Kinderen:

1. Jentje, volgt Ha.
2. Tjeerd Buma, tr. 14.3.1753 Janke Jans van Stavoren.

II. Jentje Gooitzens Buma, tr. IJlst 16.7.1747 Feikje Jans van Stavoren.
Uit dit huwelijk ged. te IJlst:

1. Gooitzen, volgt lila.
2. Trijntje Buma, ged. 7.9.1751, tr. IJlst 11.1.1778 Djuwe Hankes Rijma, van Irnsum.
3. Jan, ged. 4.7.1754, jong overl.
4. Jan, ged. 24.4.1757, jong overl.
5. Jan, volgt Illb.

lila. Gooitzen Jentjes Buma, ged. IJlst 13.4.1749, schipper, overl. ald. 16.1.1833, tr.
(1) IJlst 31.5.1773 Sibbeltje (Sytske?) Simons van Abbega; tr. (2) IJlst 19.11.1797
Hendrikje Hanzes (Claases?) van IJsbrechtum; tr. (3) IJlst 1803 Feikjen Pieters, geb.
IJlst.

Uit het eerste huwelijk:
1. Feikjen Buma, geb. IJlst 15.5.1780, overl. ald. 29.7.1835, tr. ald. 26.5.1806 Hartman

Durks Talsma, boer te IJlst.
Uit het tweede huwelijk:

2. Jeitje Buma, geb. IJlst 25.9.1798, tr. vóór 1828 Piebe Jans Bergsma.
Uit het derde huwelijk:

3. Baukje Buma, geb. IJlst 13.2.1804, overl. Heeg 21.8.1834, tr. IJlst 18.11.1832 Simon
Symens van der Wal, arbeider te Heeg.

4. Jentje.
5. Jentjen Buma, geb. IJlst 6.3.1806, overl. ald. 20.1.1834, tr. ald. 15.12.1827 Hendrik

Pieters Hendriks, arbeider.
6. Pieter, geb. IJlst 20.11.1810, mastmakersknecht, ongeh. overl. ald. 7.9.1831.
7. Tjipke Buma, geb. IJlst 26.11.1813, tr. Wybritseradeel 18.5.1841 Wiepk Douwes de

Jong.

Illb. Jan Jentjes Buma, ged. IJlst 25.11.1759, turf schipper, woonde aanvankelijk te
Oosterend, later te IJlst, overl. Bolsward (in zijn schip) 23.1.1839, tr. IJlst 12.9.1784
Akke Ruurds van Wolsum.

Uit dit huwelijk geb. te IJlst:
1. Antje Buma, geb. 17.5.1786, overl. ald. 29.10.1873, tr. Douwe Annes Zondervan.
2. Jentje Buma, geb. 31.3.1795, schipper, later slager, tr. Dist 9.5.1819 Klaaske Sjouke

de Jong.
3. Trijntjen Buma, geb. 24.11.1797, tr. IJlst 7.10.1827 Jarig Tyses Jaarsma, scheeps-

timmerknecht.
4. Feikjen, geb. 26.11.1800, overl. ald. 13.12.1824.
5. Ruurd, geb. 4.10.1803.
6. Luitzen Buma, geb. 13.10.1806, schipper, overl. ald. 23.12.1864, tr. IJlst 4.12.1831

Sjoukjen Dirks Sijbersma.
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Vanaf begin 1800 woonde in Dist nog een andere familie Buma, die af-
komstig was van de naburige dorpen Jutrijp en Hommerts. Tot nu toe heb-
ben we niet kunnen vaststellen of ook deze Buma's, waaruit eveneens een
omvangrijke familie ontstond, verwant zijn met de Abbega'ster Buma's.
Over de families te Jutrijp-Hommerts hopen we een volgend artikel te schrij-
ven.

C. BUMA'S IN DE OOSTHOEK VAN FRIESLAND

In 1811 lieten zich onder de naam Buma inschrijven Sjoerd Jans te Noor-
derdragten en Goris Jans te Beetsterzwaag. Eerstgenoemde liet uitdrukkelijk
vermelden dat hij de naam Buma wenst te behouden. Zij waren zonder twij-
fel halfbroers en kinderen van Jan Goris, waarvan de levensloop niet precies
is na te gaan. Hun zuster Elisabeth Buma wordt eerst later in de registers
van de burgerlijke stand genoemd. Hoewel het niet strikt is te bewijzen, is
het toch zeer aannemelijk, dat zij nazaten waren van Goris Sjoerds (Buma)
te Joure. De voornamen wijzen reeds in deze richting, maar bovendien was
diens broer Wybe Sjoerds Buma getrouwd met Hinke Hansen van Beetster-
zwaag. De afstamming van Goris en Wybe Sjoerds Buma werd uitvoerig
beschreven door de Vries2. De naam Buma danken zij aan Antje Syboltsdr
Buma van Abbega.

We komen nu tot de volgende korte afstammingsreeks:

I. Sjoerd Riencks, ged. Joure 24.1.1655, overl. vóór 1728, tr. Joure 21.6.1685 Frouk-
jen Wybes (Buma) van Sneek.

Uit dit huwelijk:
1. Rienck, ged. Joure 13.5.1686, jong overl.
2. Rienck, ged. 6.11.1687.

'3 . Wybe, ged. 10.11.1689, mr. hoedemaker te Leeuwarden (zie verder art. de Vries).
4. Gorus, volgt II.

II. Gorus Sjoerds (Buma), ged. Joure 23.10.1691, tr. ald. 22.3.1716 Ietje Jans van
Joure.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Jan, volgt III.

III. Jan Goris Buma, woonde o.a. te Gorredijk en Noorderdragten, tr. (1) vóór
1756 Aukjen Harmens; tr. (2) Noorderdragten 18.7.1779 Antje Eelkes.

Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Buma, geb. 1756, overl. Noorderdragten 25.9.1827, tr. Albert Wietzes

Hager.
2. Goris Buma, geb. Gorredijk 25.7.1759, arbeider, overl. ald. 5.2.1830, tr. Grietje

Roels. Kinderen worden niet genoemd.
Uit het tweede huwelijk:

3. Sjoerd Buma, geb. Noorderdragten 4.12.1782, overl. ald. 27.4.1857, tr. Antje Y. de
Vries.
Uit dit huwelijk:
a. Antje Buma, geb. 1808, tr. 2.8.1834 O. S. Woudstra te Drachten.
b. Jan Buma, geb. 1812, overl. Drachten 24.10.1849.

We hebben sterk de indruk dat ook deze tak van de Abbega'ster Buma's
uitgestorven is. In ieder geval hebben we in de gemeenten Opsterland en
Smallingerland in de boeken van de burgerlijke stand van de 19e eeuw verder
geen nazaten van deze Buma's meer aangetroffen.
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5. Slotbeschouwing.

Tijdens ons onderzoek zijn we nog een aantal personen tegengekomen die
in de 17e en 18e eeuw de naam Buma droegen, maar waarvan we tot nu toe
geen verwantschap met bovenbeschreven Buma's hebben kunnen aantonen,
hoewel zij in hun omgeving woonden.

De meest verwarrende ontdekking was wel dat op 7.1.1720 te Workum
Eelke Piers Buma trouwde met Aaltje Minkes Postma. Dit was voordat we
vonden dat Burde Roelofs Buma zijn achternaam te danken had aan zijn
moeder Trijn Burdes (Buma) en niet aan Roelof Piers, zijn vader. Eelke
Piers Buma zal wel verwant zijn geweest met Eelke Douwes die vóór 1681
trouwde te Workum met Gatske Watjes Buma6.

Toen Burde Roelofs Buma in Bolsward woonde, kwamen daar nog andere
Buma's voor. Op 29.5.1718 trouwde aldaar Douwe Johannis Buma met Lip-
kjen Freerks Lantinga. Hij was een zoon van Johannes Douwes die 29.4.1677
te Bolsward trouwde met Maeyke Birdes Buuma, jongedochter van Hidaard.
Uit dit huwelijk werden verschillende kinderen geboren o.a. bovengenoemde
Douwe op 13.12.1683 gedoopt en zijn broer Bidde (of Birde of Budde), ged.
18.6.1686. Burde Johannis trouwde 20.1.1708 te Bolsward met Engeltie Ages.
Vermoedelijk is de in 1742 als burgemeester genoemde Douwe Bouma, de-
zelfde als Douwe Johannes Buma. Zijn zoon Hendricus Bouma was lid van
de vroedschap van Bolsward en getrouwd met Attje Wijbes. Kinderen: Dou-
we, ged. 9.9.1769; Marijke, ged. 19.4.1772; Hendrica, ged. 7.6.1775; Yttje,
ged. 26.5.1777 en Wybe, ged. 3.10.1778. De naam Buma of Bouma is bij deze
familie dus afkomstig van Maeyke Birdes Buma. Of zij een dochter was van
Birde Hommes weten we niet, maar het is mogelijk. In elk geval wordt zij
niet genoemd onder de kinderen van Birde Tjeerds Buma te Abbega. Het-
zelfde geldt voor Albert Burdes, die rond 1679 enkele kinderen laat dopen
te Bolsward.

Hoe misleidend namen kunnen zijn bleek uit het volgende. Te Bolsward
trouwde op 29.8.1779 Hessel Hommes Buma van Bolsward met Petronella
Giesbert van Nussing. Het is voor de hand liggend om, gezien de namen,
te denken aan een zoon van Homme Roelofs te Follega. Van deze laatste
hebben we echter geen gegevens gevonden. Genoemde Hessel Hommes Buma
werd 18.4.1751 geboren te Bolsward als zoon van Homme Jentjes (of Renties;
Fentiesl). Waar de naam Buma in dit geval vandaan komt hebben we niet
kunnen opsporen. Misschien was hij verwant met de Ulster Buma's.

Onzes inziens bestond er in de 17e en 18e eeuw in de Zuid-Westhoek van
Friesland een zeer omvangrijke familie Buma die verwant was met de Abbe-
ga'ster of zo men wil de Koudumer Buma's. Dat deze familie reeds in het
begin van de 17e eeuw over het westen van Friesland was uitgezwermd, blijkt
uit het voorgaande. Vertegenwoordigers ervan kwamen in die tijd reeds voor
in Franeker, Harlingen en Koudum. Het is zelfs niet onmogelijk dat de Beet-
gumer Buma's, die op hun beurt weer relaties hadden met naamgenoten te

" Gens Nostra XXIII (1968), p. 186.
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Westergeest, zoals we later hopen aan te tonen, verwant waren met de Abbe-
ga'ster Buma's. Hoe de Bonga's te Kimswerd in dit geheel passen is nog niet
duidelijk. De namen Bonga en Buma werden ook wel door elkaar gebruikt,
maar niet in die mate als bijv. Buma en Bouma of Buwama.

Vast staat dat verschillende nakomelingen van Buma's in de 17e en 18e
eeuw zich onder de naam Bouma of andere namen lieten inschrijven in de
periode 1811-1813. Anderzijds hebben we gepoogd aannemelijk te maken
dat van de 20 gezinshoofden en alleenstaanden, die zich in deze periode lieten
inschrijven onder de naam Buma, er minstens 7 hun naam te danken hebben
aan de Abbega'ster Buma's. Hierbij is dan inbegrepen de familie die afstamt
van Bernardus Buma, geb. 1770, burgemeester van Leeuwarden, en waarvan
de nakomelingen de naam Haersma Buma, Hora Buma of Hopperus Buma
voerden.

Wij danken de heer ir. G. L. Meesters, die ons wees op de acte van 13.4.
1717 (Wymbritseradeel Y14) en de heer A. de Vries te Leeuwarden die ons
attendeerde op het echtpaar Roelof Piers-Trijn Burdes.

T. J. BUMA

HUWELIJKEN
VOOR SCHEPENEN VAN OTERLEEK (N.H.)

In de Schepenrol van Oterleek (R.A. Noordholland, O.R.A., inv. nos
6268 t/m 6271) bevinden zich — verspreid tussen de andere akten — een
aantal tot dusverre niet opgemerkte akten van huwelijken, die voor de sche-
penen van Oterleek zijn gesloten.

In verkorte vorm volgt hieronder een lijst van deze 88 huwelijksakten;
voor aardrijkskundige namen is hierbij de thans gangbare spelling gebruikt.

22.11.1733 Willem Aarjensz. Claven, wedr., uit de Schermeer onder Oterleek,
Trijn Claas, j.d., uit de Schermeer onder Oterleek.

21.11.1734 Gerrit Teunisz., wedr., van Oterleek,
Lijsbeth Poulis, wed., van Oudkarspel.

12. 1.1738 Dirk Pietersz. Corver, j.m., uit de Schermeer onder Oterleek,
Jantje Aarjens, j.d., van Ursem.

12. 1.1738 Claas Claasz. Slap, uit de Schermeer onder Groot Schermer,
Aagt Pieters Corvers, uit de Schermeer onder Oterleek.

6. 9.1739 Albert Pietersz., j.m., van Noordeind onder Graft,
Trijn Gers, j.d., uit de Schermeer onder Oterleek.

22. 1.1761 N.N., j.m. van Grosthuizen,
Adriaantje Jans, j.d., uit de Schermeer onder Oterleek.
N.B. De datum en de naam van de bruidegom zijn niet ingevuld; de voor-

gaande akte is gedateerd 22 jan. 1761.
20.11.1791 Pieter Pooland, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,

Antje Jans van der Moolen, wed., van Warmenhuizen.
20.10.1793 Gerrit Ouwens, j.m., te Oterleek,

Grietje Jans Berkhout, wed., te Oterleek.
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24. 9.1795 Corn. Duijts, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,
Stijntje Jacobs Zijp, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

15.11.1795 Fredrik Gerritsz. Kuijper, j.m., in de Schermeer onder Oterleek,
Neeltje Goudsblom, j.d., van Warmenhuizen.

14. 2.1796 Pieter Wouters Koppen, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,
Maartje Willems Hoek, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

3. 4.1796 Jacob van Essen, j.m. te Heiloo,
Maartje Roos, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

27.11.1796 Pieter Coersen, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,
Pietertje Corn. Oudejans, wed. in dei Beemster.

11.12.1796 Hendr. Corn. Lol, j.m., in de Schermeer onder Oterleek,
Antje Jans Hensbroek, wed., in de Schermeer onder Oterleek.

29. 1.1797 Pieter Jongkind, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,
Belitje Hoogland, wed., in de Schermeer onder Oterleek.

29. 1.1797 Dirk Jansz. Rus, j.m., in de Schermeer onder Oterleek,
Catharina Carlier, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

5. 2.1797 Jan Kramer, j.m. te Beets,
Grietje Vis, j.d. te Oterleek.

12. 2.1797 Abram Jacobsz. Zoonen, j.m., in de Schermeer onder Schermerhorn,
Maartje Klaas Kwanits, wed., in de Schermeer onder Oterleek.

26. 2.1797 Pieter Jansz. Dekker, wedr., in de Schermeer onder Oterleek,
Maartje Jacobs Dubbeld, wed., in de Heerhugowaard.

23. 4.1797 Fredrik Rempt, j.m., geb. te Opperdoes, won. Oterleek,
Dieuwertje Sijmons Wilms, j.d., geb. te Hoogwoud, won. Aartswoud.

24.12.1797 Krijn Adamsz. Peerdebos, wedr., in de Heerhugowaard,
Duijfje Corn. Aarzen, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

7. 1.1798 Arien Jans Pels, j.m., te Oterleek,
Maartje Pieters Hoflan, j.d., te Oterleek.

25. 2.1798 Jacob Pietersz. Blokdijk, j.m., in de Schermeer onder Oterleek,
Maartje Reijersdr. Mieldijk, j.d., te Barsingerhorn.

18. 3.1798 Frans Klaasz. Raven, j.m., •
Maartje Corn. Bijpost, j.d., in de Schermeer onder Oterleek.

1. 4.1798 Corn. Pietersz. Koppen, j.m. in de Schermeer onder Oterleek,
Neeltje Sijmons Admiraal, j.d., in de Schermeer onder Akersloot.

3. 6.1798 Aris Corn. Aarsen, j.m., in de Schermeer onder Oterleek,
Jantje Sijmons Swaan, j.d., in de Heerhugowaard.

24.11.1798 Corn. Stroomer, j.m., te Oterleek,
Neeltje Aid. Moolenaar, j.d. te Alkmaar.

17. 3.1799 Gerrit Schuurman, j.m., te Oterleek,
Geertje Jans Wijn, j.d., in de Heerhugowaard.

5. 5.1799 Jacob Sijm. Ligthart, j.m., geb. en won. in de Weere onder Abbekerk,
Maartje Jans Groen, j.d., geb. in de Schermeer onder Schermerhorn, won.
Oterleek.

26. 5.1799 Dirk Blokdijk, j.m., geb. te Wognum, won. te Oterleek,
Antje Jans Swaen, j.d., geb. en won. in de Heerhugowaard.

7. 8.1799 Klaas Zoonen, j.m., geb. te Ursem, won. Oterleek,
Lijsbeth Wiggerts Bollis, wed., geb. in de Schermeer, won. Oterleek.

1.12.1799 Pieter Pietersz. Jonker, j.m., geb. te Oudorp, won. Oterleek,
Geertje Jans Limmen, j.d., geb. te Lambertschaag, won. Oterleek.

5. 1.1800 Corn. Alb. Stroomer, wdr., geb. te Hensbroek,
Trijntje Pieters Bakker, j.d., geb. in de Schermeer onder Oterleek.

5.10.1800 Klaas Conijn, wedr., geb. te Hoogwoud, won. Oterleek,
Trijntje Brasser, j.d., geb. te Oudorp, won. Oterleek.

12.10.1800 Klaas Muusz. Kleijn, j.m., geb. te Graft, won. Oterleek,
Guurtje Corn. de Boer, j.d., geb. te Zwaagdijk onder Westwoud, won.
Oterleek.

2.11.1800 Pieter Hoogland, j.m., geb. in de Beemster, won. Oterleek,
Trijntje Kaij, j.d., geb. en won. te Berkhout.

11. 1.1801 Dirk Pietersz. Vis, j.m., geb. en won. te Oterleek,
Aagje Ariens Volger, wed., geb. in de Schermeer onder Groot Schermer,
won. Oterleek.

(Wordt voortgezet) A. C. HAZEVOET
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BOEKEN
De hieronder vermelde en besproken boeken kunnen ter lezing worden ge-

vraagd bij de bibliothecaris, de heer J. P. Ferwerda, Bibliotheek N.G.V.,
Cattenhagestraat 8A, Naarden. De uitleentermijn is maximaal vier weken.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel XXV (1971). 303 blz.,
108 afb.

Necrologie mr. F. Daniels (1906-1971). J. K. H. de Roo van Alderwerelt, De voor-
geschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange: uit het geslacht
van de graven van Nassau. Mr. dr. L. de Gou, De glazenier Alexander Westerhout en
zijn familie fca. 1590-1661, glazenier te Gouda]. M. Thierry de Bye Dólleman, Heral-
diek, een onmisbare schakel bij genealogisch onderzoek in de 14e en 15e eeuw. Jhr.
F. G. L. O. van Kretschmar, Een Haagse freule en haar Friese portretschilder of Hoe
van het een het ander kwam. [Louise Johanna van Kretschmar (1787-1860) tr. (I) ds.
Bernardus Verwey (1772-1835), tr. (2) Karel Jacobus vari der Meulen (1808-1867) en
de portretschilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836).] W. Wijnaendts van
Resandt, Uit de praktijk van het archiefonderzoek. [Aan de hand van 12 voorbeelden
wordt beschreven hoe een vastgelopen onderzoek tot oplossing kan worden gebracht.
Hoofdpunten zijn: raadpleeg ook de registers en niet alleen de klappers; bewerk alle
aanwezige bronnen; bekijk nogmaals reeds bewerkte bronnen; zoek in de naaste omge-
ving; gebruik „bijkomstige omstandigheden". Aanbevolen aan ieder die bij zijn genea-
logisch onderzoek op een systematische manier verder wil komen.] Jhr. mr. Th. K. J.
M. van Sasse van IJsselt, Wettelijke verduistering van afstamming. Jhr. mr. C. C.
Valkenburg, Het regentengeslacht (Le Leu) de Wilhelm. Me}, dr. J. H. van Eeghen,
De anatomische les van Christiaen Coeuershof of Op zoek naar een notoir misdadiger.
Ir. C. M. R. Davidson, Het geslacht Mathol. H. L. Kruimel, Rondom de Van der
Schalcke-portretten van Gerard Ter Borch. Mr. H. Hardenberg, Cornelis Nagtglas en
zijn omgeving. Ir. G. L. Meesters, Blommaert (Oudenaarde, Oost-Vlaanderen) [begint
met Pieter Blommaert, in 1383 handelaar in vlas; er was ook een tak in Neurenberg].

Nederland's Patriciaat, 59e jaargang (1973). (Uitg. Centraal Bureau voor Genealogie).
455 blz., 43 afb., waarvan 21 wapens.

Op glanzend papier worden 15 genealogieën (met wapen(s)) behandeld. Geheel nieuw
zijn: (Noordhoek) Hegt, Horst, MacLeod, (Vos) van Marken, Stolk, Vlielander. Al
eerder verschenen en nu uitgebreid en verbeterd: Van Bemmelen, Dijxhoorn, Ingen
Housz, (Van der Burcht) van Lichtenbergh, Van Lidth de Jeude, (Menalda) van
Schouwenburg, (Elink) Schuurman, (Heerkens) Thijssen, De Vos (tot Nederveen Cap-
pel). Korte aanvullingen en verbeteringen op vroegere: Van Heukelom, De Hoest,
Jordens, Kooy, Land, Van Lanschot, Maris, Minderop, Moltzer, Schokker, Van
der Ven.

FR. INNIGER P. J. JZN., Parenteel'slaat der afstammelingen van Cornelis van Rosse
Hzn. tr. 1779 Catharina Becker (1969). 72 blz.

Ook over enkele voorouders der stamhouders zijn bijzonderheden vermeld. De lijn
der afstammelingen is gesplitst in 3 staken.

I. Rosse-Inniger/Van Wattingen, vnl. in Amsterdam en Amstelveen;
IT. Rosse-Van Duijkeren, vnl. in Amsterdam, deels in Weesp;

III. Rosse-Torenent, in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

C. W. DELFORTERIE en W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wenken en adressen voor
genealogisch onderzoek in het buitenland. 48 pag. (Uitg. Centr. Bureau voor Genealo-
gie, Den Haag (1973), prijs voor niet-vrienden ƒ 11,—).

Geeft van 36 landen een lijst van literatuur en adressen voor ieder land. De omlig-
gende landen zijn goed en duidelijk beschreven. Sommige der verder afgelegen sum-
mier. Nauwkeurige opgave van de te volgen werkwijze. Van belang zijn de in ons
land aanwezige inventarissen der archieven, die men wil bezoeken. Een onderzoek
ter plaatse is meestal vruchtbaarder dan het vragen van inlichtingen. Bij Malakka wijs
ik op een aanvulling op het geciteerde boek van Wijnaendts van Restandt in G.N.
X (1955), p. 21 en 55. Daardoor vond ik voorouders van mijn vrouw. Voor vele landen
voorziet dit boekje in een behoefte. De prijs is echter wel hoog.
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Zeitschrift der Gesel/schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (uitgegeven als
jaarboek door Olaf Kroese bij Karl Wachholtz Verlag te Neumünster).

Band 95 (1970). 338 blz., 5 afb. Bevat o.a. Dr. Christine Steinberg-v. Pape en dr.
Jochen Bracker. Briefe des sachsischen Oberleutnants Ernst Freiherr vonFriesen aus
der Zeit der Bundesexekution 1863/64 (vervolg in Band 96). Jörn-Peter Leppien. Theo-
dor Brix — ein Kritiker der preuBischen Nordschleswig-politik (1888-1905).

Band 96 (1971). 445 blz., 2 afb. Bevat o.a. Dr. Wolfgang Laur. Namenforschung in
Schleswig-Holstein, gröBere Vorhaben.

Band 97 (1972) 333 blz., 8 afb. Om de kosten te verlagen in offset gedrukt. Bevat o.a.
Georg von Rauch. August und Georg von Holstein-Oldenburg und die Bauernbefreiung
in den baltischen Provinzen [bevat ook een overzicht van het huis Holstein].

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 20. en 21. Jahr-
gang (1971 en 1972). Uitg.: Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheirüand,
Düsseldorf. 467 blz., uitvoerige plaats- en personenregister.

Dit keurig verzorgde boekwerk bevat uiteraard weinig op ons gebied. Een uitzonde-
ring daarop is: F.-R. Hausmann. Die evangelischen Pfarrer aus der Familie Bohle im
Bergischen. De familie Bohle (Boele, Bule, Boyle) komt uit Bernberg bij Gummersbach.
De eerste: Kerstgen leefde in 1542.

Genealogisch Repertorium [letters M-Z] door jhr. mr. dr. A. E. van Beresteyn, her-
zien en tot 1 jan. 1970 bijgewerkt door H. L. Kruimel. 343 blz.

Voor bijzonderheden over de prijs, samenstelling en inhoud verwijzen wij naar de
bespreking in G.N. p. 21 van dit jaar van de letters A-L. Ons oordeel en onze aanbe-
veling blijft gunstig. Ook hier enkele opmerkingen. Wacheloo en Wachloo horen bij
elkaar. Bij Wiltvank. Gruon. 1969 is het blz. nr. 52 weggevallen. Er is een blad met
aanvullingen en verbeteringen op beide delen ingelegd. M.i. kunnen die bij Cloeck,
Modderman, Op de Coul, de Ruyter en boek 503 vervallen. Vele verbeteringen ont-
stonden door verwisseling van boek 483 met 499.

De beide boeken komen niet voor uitlening in aanmerking.

Th. P. E. DE KLERCK

TIJDSCHRIFTEN
De hieronder beschreven tijdschriften kunnen ter inzage worden gevraagd

bij de heer J. Gerholt, H. van Eijkenstraat 16, Naarden. Daar van elk tijd-
schrift slechts één exemplaar voorhanden is, dient met vertraging in de toe-
zending rekening te worden gehouden. In verband met eventueel zoekraken
worden de tijdschriften als brief toegezonden en men denke eraan deze ook
weer als brief te retourneren. De uitleentermijn is twee weken.

De Famfaf, jg.XVII, nr. 2 (dec. 1972). J. Th. de Boo-Jasper, Genealogie Favier
(Favié, Favejee), slot.

Familie-Kroniek Idema, nr. 8 (maart 1973). Hierin o.a. Het onderzoek naar „vreem-
de" Idema's, waarbij een genealogie Idema uit Slochteren en omgevingj door /. D.
Vriesendorp, welke niet in het bekende familieboek Idema is opgenomen.

The Genealogical Helper, Vol. 27, Number 1 (Jan. 1973). Phyllis Pastore Preece,
Guide to genealogical research in Italy. Counl Guelfo Guelfi Camajani, Genealogical
research in Italy (de schrijver is directeur van het Instituto Genealogico Italiano, Via
Torta, 14, Florence, Italië).

Héraldique et Genealogie, 5e Ann., No. 1, Vol. 5 (jan.-févr. 1973). Anthony J. Camp,
La recherche généalogique en Angleterre (een inleiding tot de mogelijkheden van
genealogisch onderzoek in Engeland, geschetst tegen de achtergrond van het onderzoek
in Frankrijk).

Die Laterne, I9.Jg., Nr. 2 (1973). Bonner Ahnen Nr. 106 en 107. Anton Krudewig,
Die alten Familien von Flerzheim. Verder de 104de aflevering van Das Taufbuch der
Pfarre St. Gangolf zu Bonn von 1624 bis 1702.
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idem, Nr. 3. Werner Conen, Alte Kreuze und Grabsteine in Vischel. Hans Ulrich
Becker, Quellen zur Witterschlicher Familienforschung. Verder enkele gebruikelijke
voortzettingen.

idem, Nr. 4. Bonner Ahnen, Nr. 108 en 109, alsmede de bekende voortzettingen.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 1, nr. 1 (maart 1973). Een nieuw Limburgs
blad op genealogisch gebied op initiatief van de heren J. H. Crott, J. A. D. Eyck, J. H.
M. Hoen, P. Peumans en G. Ramaekers, die ook de stoot gaven tot de oprichting van
de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Het eerste nummer ziet er modern en praktisch uit, met gaatjes voor een ringband.
Bovenal komt het ons voor, dat het blad degelijke genealogische kost wil bieden. Uit
de inhoud vermelden wij: me), dr. E. M. Nuyens, Kwartierstaat van Mgr. Dr. J. M.
Gysen (kwartieren vrijwel alle uit Midden-Limburg, zoals Stamproy, Neeritter, Hillens-
berg e.o.; deze kwartierstaat wordt nog vervolgd, waarbij dan de geboortedatum van
de moeder van de bisschop o.i. even dient te worden verbeterd). J. H. Crott, Het
geslacht Vijgen (Heerlen, R.K.) (geregelde genealogie vangt aan met Joannes Vigen,
in 1605 te Heerlen gehuwd met Elisabeth Mors). L. J. G. W. Schelberg, De familie
Van Soest te Broekhuizen. H. F. J. G. Linskens, Kwartierstaat Joosten-Linskens. Mr.
E. F. Panhuysen, Familie Claessens te Sint-Pieter. Verder nog enige bronnenpublikaties
(testamenten te Oirsbeek, akten van overdracht en verbintenis te Klimmen) en een
welkome aanvulling op de D.T.B.-archiefinventaris van J. M. van de Venne (betreft:
Beegden, Belfeld, Bemelen, Cadier-Bemelen, Echt, Eysden (N.H.), Geleen, Grathem,
Guttekoven, Heel, Heerlen, Helden en Hillensberg). Van dit nieuwe blad kunnen we
zeggen: een goed begin!

De Marne, no. 3/1973. P. J. Ritsema, Doopsgezinde geslachten in de Marne (van
Louten en Meijer). Idem, Kerkelijke archivalia (Breede, Stolwijk, Usquert, Kiel Winde-
weer & Lula, Middelbert). Idem, Schoolmeesters te Vierhuizen. Idem, Duitsers in
Groningerland. /. Hamming, Dubbel Boyckema (een dubbele afstamming uit het echt-
paar Jan Boyckema x Coertje Rijpkes).

idem, no. 4/1973. P. J. Ritsema (met medewerking van R. J. Reukema), Doopsge-
zinde geslachten in de Marne II (Reukema). Idem, Kerkelijke archivalia (Scheemda en
Eexta). Idem, Faber III.

Met gansen trou, 23e jg., nr. 2 (febr. 1973). H. van Bavel, o. Praem., Nieuwe gege-
vens over de Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus, Cisterciënzer van Mariën-
donk te Elshout. G. v. d. Velden, Bijdragen voor een genealogie van de families Van
Meerwijk en Van Spijk.

idem, nr. 4 (apr. 1973). G. v. d. Velden, De laatste graven en gravinnen van Bok-
hoven. Verder o.a. een kwartierstaat van de kinderen uit het echtpaar Christianus
Adrianus Josephus van Herpt (huwt Udenhout 18.4.1923) — Maria Anna Barbara
Veroude.

De Nederlandsche Leeuw, 89e jg., no. 11/12 (nov./dec. 1972). A. I. Menalda-van der
Hoeven, Het voorgeslacht van Symon Thomas en Ymkje Jansdr. Menalda en hun
verwanten (vele gegevens uit vooral Bolsward en Harlingen, met uitweidingen o.a.
over de families Menalda, Pettinga, Cloostra, Nestna, van Westerkappel (te Haarlem),
Baarda en Haringa.

idem, 90e jg., no. 1 (jan. 1973). Mr. A. P. van Schil)'gaarde, De nalatenschap van
Jonkvrouwe Louisa Maria gravin van Bylandt. Mr. G. A. Bontekoe behandelt de wa-
pens van Lochem en het zuiveringsschap Drenthe. In de — zoals vaak in dit tijdschrift
— zeer interessante vragen- en antwoorden-rubriek ditmaal o.a. uitvoerige gegevens
Hoevenaar (Culemborg) door W. A. Wijburg, Sloos(ius) door S. A.C. Dudok van Heel
en Wesseling door ir. J. C. Deknatel.

Numaga, jg. 20, no. 1 (apr. 1973). Wij wijzen hier op het lezenswaardige artikel van
drs. A.J.M. Hilte, Over het chirurgijnsgilde te Nijmegen.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 15, Heft 1 (Marz 1973). Gertrud Cornelius, Hin-
rich Rogge 1826-1875, Lebensbild eines oldenburgischen Pfarrers.

Ostfriesland, 1972/4. Günther Möhlmann, 100 Jahre Staatsarchiv Aurich. Paul Otten,
Die Osterburg in Dornum aus dem Dornröschenschlaf erwacht (met informatie over
vroegere bewoners uit de geslachten Attena, Kankena en Beninga).

idem, 1973/1. Hajo van Lengen, Ein Verzeichnis der ostfriesischen Ritterschaft aus
dem lö.Jahrhundert. R. p. VULSMA
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die

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

De vragen en de antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier
toegezonden te worden aan mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa, Kennedy-
boulevard 552, Egmond aan Zee.

532. VAN BROGEL-VAN ESCH
Gevr. voorgeslacht en nadere gegevens omtrent Jan van Esch (Schout van Kemper-

land [Red.]), omgeving Oirschot ca. 1560, echtgen. van Theodora van Brogel, dr. van
Peter en Agnes van Ameyden.

VAN DER STERREN
Gevr. voorgeslacht en nadere gegevens omtrent Hendrik van der Sterren, overl. 1641,

drossaart van Eindhoven, echtgen. van Anna van Esch, overl. 1637, waaruit onge-
twijfeld Elwige van der Sterren, echtgen. van Nicolaas Gerardi, wiens voorgeslacht
ook wordt gezocht.

Dr. DU CHALARD, Villaines-La-Juhel, Frankrijk.

533. DE COCQ VAN DELWUNEN
Arnt de Cocq van Delwijnen, geb. ca. 1550, schepen in de Hoge Bank van Driel,

overl. vóór 5.3.1619, tr. Handersken Jan Barthendr., overl. na 1642.
Wie kan mij de ouders opgeven?

FREDERIKS
Cornelia Frederiks, geb. Leeuwarden 3.2.1827, overl. Amsterdam 19.5.1910, tr. 10.7.

1850 Johannes de Cocq van Delwijnen, geb. Driel 29.1.1820 en overl. Leeuwarden
16.2.1898.

Wie kan mij helpen aan foto's van dit echtpaar?

VAN LEEUWEN
Joris Mouringsz. van Leeuwen, poorter van Leiden 18.6.1629, overl. na sept. 1638.

tr. Leiderdorp Annetge Jacobsdr., overl. na nov. 1657.
Gevr. gegevens over hun ouders.

J. DE COCQ VAN DELWIJNEN, Huizen.

534. BE(E)KE(S)
Willem Cornelis (gehuwd na zijn 30e jaar en overl. te Austerlitz bij Zeist), geb.

Amsterdam 17.5.1817, zoon van Willem Beeke en Charlotta Carolina Koppe (geb.
Sluys (Z) 6.92.1792). Beide ouders zijn vóór 1850 overleden, plaats onbekend.

Wie kan mij gegevens verstrekken over Willem Be(e)ke(s)?
Mej. J. H. A. BEEKE, Veenendaal.

535. VAN SWAAY(U) (VAN ZWAAY, VAN SWAYEN, VAN SWY)
Alle sedert ca. 1700 geleefd hebbende dragers van bovenstaande namen, incl. alle

thans nog levende dragers ervan, blijken te kunnen worden ondergebracht in een
tweetal genealogieën. Een hiervan begint met Lieuwen van Swaay, geh. (NH) Ab-
coude, intekening Loenen a/d Vecht 24.2.1743 met Teuntje van Rossem, j.d. van
Werkhoven. Lieuwen zegt afkomstig te zijn uit Leeuwarden (j.m. van Leuwaarden),
waar echter zijn doop niet werd gevonden.

De andere genealogie begint met Gerrit Adriaenssen van Swaay, geh. met Cornelia
van Eymeren, die in 1709 een huis met erf te Wageningen koopt.

Samenhang tussen beide geslachten kon tot op heden niet worden aangetoond.
Gevr. iedere verwijzing naar een van bovenstaande namen in acten vóór 1750.

J. VELDMAN, Lienden (Gld.).

536. TALEN
Fijchjen Jans Taaien, dr. van Jan Jans Talen, ged. Meppel 12.4.1722, tr. ald. 11.6.

1753 Harmanus Voogt (18.9.1751 van Amsterdam).
Gevr. gegevens en voorouders van Jan Jans Talen. E. L. LYSEN, Utrecht.
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537. LAAN
Contact gezocht met personen die gegevens bezitten over het geslacht Laan vóór

1650, voorkomend in West-Friesland.
M. C. DE HAAN, Veldhoven, N.B.

538. LOU(WE) CORNELIS
Lou(we) Cornelis, praamschipper, geb. ca. 1710, begr. Zwartsluis 14.1.1781, tr. (1)

ca. 1735 Helena Jans Dries(s)en, (Leentje Jans), dr. van Jan Pieters Driessen en An-
neegje Hermens (Annigje Herms). Op 7.2.1738 wordt hunn tweede kind Jan Louwen
gedoopt (NH) te Zwartsluis. Deze zoon wordt op 1.11.1740 „onder momberen gesteld",
waarbij o.a. een oudoom van hem Arend Alberts Walvis, als momber optreedt. Ver-
moedelijk was de vader van Louwe Cornelis gehuwd met een zuster van Arend Alberts
Walvis. Bij enkele dopen van kinderen uit het vijfde huwelijk van Lou Cornelis is in
1762 en 1763 Arjana (Arjaantjen) Cornelis getuige, zij is mogelijk een jongere zuster
van Louwe Cornelis.

Gevr. alle gegevens omtrent her- en afkomst van Louwe Cornelis,
G. H. LOUWEN, Leusden.

539. JONKERS (DEN DEKKER)
Zander Jonkers, ged. Ophemert 4.10.1733, overl. Eist 29.12.1770, zn. van Jan Leen-

dertz. Jonkers, ook wel Jan den Dekker genoemd, en van Merreke Geurts.
Gevr. hun voorgeslacht.

A. JONKERS, Gameren.

540. KNAPE-COUWELAAR
Harmanus (Hendrik) Knape(n), waarschijnlijk gehuwd in 1811 met Anna van Cou-

welaar. Zij werd geb. te Haarlem 26.12.1790 en overl. te Amsterdam 14.11.1868. Uit
dit „huwelijk" zijn 2 (of meer) kinderen geboren te Amsterdam t.w. Johanna en
Harmanus in 1818. Bij het huwelijk van zijn zoon Harmanus met Willemina Voor-
meulen op 14.11.1850 ald., was de vader afwezig.

Wie kan mij inlichtingen over hem geven? Tevens zou ik gaarne gegevens hebben
over zijn ouders alsmede over zijn huwelijk.

J. KNAPE, Haarlem.

541. STASSE-VAN RIEMSDIJCK
Jan Stassen, (ook wel Sta(e)s, Staats en Staads), j.m. in garnizoen te Grave (NB)

„Luit. van de ponten", tr. ald. 14.1.1714 Alegonde van Riemsdijck, wed. van Jan van
Capelle. Hun oudste zn. ged. te Grave 23.5.1717 heette Paulus, mogelijk vernoemd
naar de vader van de luitenant.

Wie waren de ouders van Jan Stassen? Gaarne zou ik in contact komen met pers.
die deze fam. Stasse vóór 1750 bij hun onderzoekingen zijn tegengekomen.

J. VERWAARD, Dordrecht.

542. DE VOGEL
Wie kan mij gegevens verstrekken over de ouders en voorouders van Huybert,

Annetje en Immetje de Vogel? Huybert, geb. Nieuwkoop 25.1.1767, tr. Bodegraven
26.9.1800 en overl. Alphen aan de Rijn 23.8.1833.

G. W. DE JONG, Scheveningen.

543. VORK
Lubertus Vork, geb. Hillegom ca. 1772 — tuinman, weduwnaar — komt ca. 1820

naar Terschelling, woont samen met Geertje Kapitein, wordt geregtsbode en overl. ald.
23.10.1852. Gaarne alle genealogische gegevens.

KAPITEIN
Geertje Kapitein (Kaptein), geb. Terschelling 25.9.1795, overl. ald. 9.1.1829, dr. van

Jan en Berendje Teunis Hakvoort.
Gaarne gegevens over het geslacht Kapitein.

ZUIDMULDER
Pieter, geb. Terschelling 9.8.1795, natuurlijke zn. van Sieke Gerkes Bakker, noemt

zich Pieter Adrianus Zuidmulder Bakker.
Wie was Adrianus Zuidmulder? Aangezien deze tak is uitgestorven, zou ik gaarne

in contact treden met fam. Zuidmulder voor uitwisseling gegevens.
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HANKES-KNTPPER
Hendrikus, geb. Harlingen 27.2.1819, zn. van Gerrit Hankes (overl. ald. (RK) 29.10.

1833, schoenmaker) en van Aake Knipper (overl. ald. vóór 1847).
Gaarne inlichtingen over deze geslachten.

D. BOS, Bergen aan Zee.

544. VAN HOOYDONK-LUIJCKS
Adrianus van Hooydonk, tr. Sussanna Luijcks, geb. O. en N. Gastel (R.K.) 27.12.

1759.
Gevr. alle genealogische gegevens.

KUIJSTERMANS-BRUSSELEERS
Cornelis Kuijstermans, tr. Catharina Brusseleers, overl. Hoeven (R.K.) 6.6.1785.
Gaarne inlichtingen over dit echtpaar.

MICHFELSEN-SIPS
Michaelis Michielsen, tr. Antonia Sips. Uit dit huw. Anna Maria Michielsen, geb.

Rijsbergen 9.9.1755.
Wie kan mij inlichtingen geven over dit echtpaar?

VERSTAPPEN-DOENSSEN
Johannis Verstappen, overl. Meijel 31.5.1773, tr. ald. 7.5.1738 Johanna Maria

Doenssen.
Wie waren zijn ouders?

VAN SOMEREN-ACKERS
Joannes Antonie Jans van Someren (zn. van Antonie en Gertruda Nouwen), geb.

Deurne (R.K.) 7.10.1758, tr. ald. 19.2.1797 Adriana Antonia Ackers (dr. van Walterus
en Wilhelmina Swinkels), geb. Nuenen (R.K.) 28.1.1771.

Gevr. gegevens over het echtp. Van Someren-Ackers en hun ouders.
L. A. VERHELST, Amersfoort.

545. TEN COLCKE
Op 21.3.1602 werd te Hasselt ged. Reyner Dercks Brunpe als zn. van Derck Dercks

Brunneper en Anna Ten Colcke. In „De Oude Archieven van Hasselt" door Dr. W. J.
Formsma, komt op p. 502 de volgende vermelding voor; 12 maart 1370 Oelric Eisen-
soen ten Colcke met zijn kinderen, alsmede Rocaert Eisensoen ten Colcke.

Wie kan mij inlichtingen verstrekken omtrent het familieverband van de funilies
Ten Colcke? JOHN VAN WEEZEP, North Salt Lake, U.S.A.

Aan dit nummer werkten mede:
E. Bönneken, Mendelsohnstrafie 33, 509-Leverkusen 5, Dld.
Dr. T. J. Buma, Ruusbroecstraat 43, Leeuwarden.
Mr. Dr. V. A. M. van der Burg, Veldheimlaan 20, Zeist.
J. Bijloo, Pinksterbloemstraat 54, 's-Gravenhage.
Dr. A. W. E. Dek, Tomatenstraat 283, 's-Gravenhage.
C. Drinkwaard, Ottoburgstraat 12, Rijswijk, Z.-H.
B. J. de Groot, Groenewal 8, Heukelum, Z.-H.
A. C. Hazevoet, Dr. Hoogkamerlaan 98, Middenmeer.
T. den Herder, Laegieskampweg 4, Naarden.
H. L. Kruimel, Pellenaerstraat 9, Scheveningen.

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

Eindredacteur: N. A. Hamers, Postbus 976, Amsterdam-C.
Ie Secr. der N.G.V.: Mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa, Postbus 976, Amsterdam-C.
Contributie (voor leden binnen en buiten de EEG-landen resp. minimum ƒ25,— en
ƒ 30,— p. j.) en alle andere betalingen te storten op Postgirorekening 547064 te name

van de Penningmeester der N.G.V. te Wormerveer.
Administrateur van de Contactafdeling: C. Roodenburg, Tordensstraat 61, Haarlem.

Bibliotheek en Documentatieafdeling, Cattenhagestraat 8A, Naarden,
geopend: zaterdags van 11 tot 16 uur.
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