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VAN DER HORST
(VELUWEZOOM)

De genealogie van dit geslacht begint met drie jonge mannen, die zich
vanuit Ulsen te Rheden gevestigd hebben. Twee ervan waren kennelijk
broers, nl. Gerrit Jansen van der Horst en Wolter Jansen van der Horst, die
kort na elkaar trouwden. De derde, Harmen Berents van der Horst behoorde
vermoedelijk tot een jongere generatie; hij trouwde pas 10 a 12 jaar later.
Een positief bewijs, dat hij tot hetzelfde geslacht behoorde, heb ik helaas niet
gevonden, maar daar hij ook uit Ulsen kwam, zijn eerste zoon Wolter noemde
en deze zijn vierde zoon de naam Jansen als voornaam gaf, wat Gerrit ook
deed, lijkt het mij wel waarschijnlijk.

I. N.N. tr. N.N.; hieruit:
1. Gerrit Jansen van der Horst, volgt Ha.
2. Wolter Jansen van der Horst, volgt Ilb.

Ila. Gerrit Jansen van der Horst, j.m. van Ulsen, tr. Rheden 21.4.1689
Jenneke Janssen, j.dr. van Worthrheden; zij hertr. Rheden 1.1.1702 Hendrik
Gerritsen j.m. van Eerbeek.

Uit dit huwelijk ged. te Rheden:
1. Jan, ged. 8.12.1689.
2. Johanna van der Horst, ged. 11.10.1691, tr. Rheden 6.11.1718 Jan Nyen-

huis, j.m. van Rekken.
3. Jansen, ged. 25.2.1694.
4. Teunis, ged. 5.4.1696.

Ilb. Wolter Jansen van der Horst, j.m. van Ulsen, ondertr. Rheden 13.4;
tr. Lathum 27.4.1691 Geertruy Aveling, j.d. uit de Havikerweert, dr. van Hart
Aveling (Oeveljonk) en vermoedelijk Roelofke Roelofs.

In een magescheyd van 1735 verdeelt Geertruy Aveling, wed. Wolter van der
Horst, onroerend goed tussen zich en haar kinderen, zoals de Ganzenhoek, de
Grote en de Kleine Poel, de Wolfsboom, de Vlasakker, de Holbanck, het Biel-
tien. Sommige van haar kinderen verkopen later het door hen geërfde deel.
Hartger en diens tweede vrouw krijgen het huys, brouwerij, schuur en berg door
hen bewoond.
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Uit dit huwelijk ged. te Rheden:
1. Hartger, ged. 13.2.1692.
2. Hartger, volgt lila.
3. Jenneken van der Horst, ged. 2.12.1694, tr. Rheden 17.2.1715 Hendrik

Engelen Hagen, wedn. van Wilmijn Gerrits.
4. Jan, volgt Illb.
5. Derkjen van der Horst, ged. 2.10.1698, tr. Rheden 19.3.1724 Willem Wil-

lems Berger. Hij hertr. Rheden Catrijna Matser.
6. Geesken van der Horst, ged. 28.10.1700, ondertr. Ellecom 16.10.1732 Her-

man Muller (Mulder), wedn. van Cornelia Elbers.
In een erfmagescheyd in 1766 krijgt een van haar zoons, Wolter Mulder, nadat

al een en ander onderling verdeeld is, ook nog toe en aengedeelt een Huys,
Schuir, Hoff en Boomgaard, Regt aen de Putl, genaemd de Horst, door hem
Wolter Mulder thans bewoont en gebruyckt wordende, mits uytkeerende aen
sijn broeder Gerhardus Mulder een summa van 400 caroly guldens, enz.

7. Gerdina (Gerardijn) van der Horst, ged. 9.4.1703, tr. Jan Uythoven. (Dit
huwelijk niet gevonden, maar met deze man als echtgenoot komt zij in
1735 in het magescheyd voor samen met haar broers en zusters.)

8. Roelof ken, ged. 10.4.1705, verm. jong overl.

lila. Hartger van der Horst, ged. Rheden 10.3.1693, geërfde in Veluwe-
zoom, tr. (1) ald. 11.2.1719 Lysbeth (Elisabeth) Beernds ten Bosch (van den
Bosch), beiden wonende te Rheden; tr. (2) Lathum 4.3.1731 (ondertr. Rheden
11.2.1731) Hendrina van Kerkhof, ged. Lathum 16.4.1699, dr. van Jan van
Kerkhof en Katrina Peters.

In het lidmatenboek van Rheden staat vermeld, dat in 1746 lid zijn Hartger
van der Horst en vrou en zoon. Later is bijgeschreven: de man en vrou zijn
dood, de laatste is vertrokken. (In Hall (Geld.) overl. een Berend van der Horst
8.7.1799. Of deze de zoon uit het eerste huwelijk van Hartger was heb ik niet
kunnen vinden.)

Uit het eerste huwelijk, ged. te Ellecom:
1. Beernd, ged. 14.6.1722.
2. Beernd, ged. 21.11.1723.
3. Hendrik, ged. 25.3.1725.

Uit het tweede huwelijk, ged. te Rheden:
4. Lysbeth, ged. 4.5.1732.
5. Johanna, ged. 11.4.1734.
6. Johanna, ged. 10.7.1735.
7. Catharijna van der Horst, ged. 8.2.1739, tr. ald. 6.5.1764 Steven Henriks

Hammink, ged. Steenderen 1.9.1735, zn. van Henrick Geurts Hammink
en Elsken Gerrits.

n ib . Jan van der Horst, ged. Rheden 15.8.1696, ondertr. ald. 27.6.1728
Jantje Jochems van Dijk.

In 1752 verkoopt Jantje van Dijk, als weduwe van Jan van der Horst, haar
huis staande op de pastoriegrond van Rheden, in het dorp naast het huis van
Hart van der Horst. Mogelijk is zij daarna met haar kinderen naar elders ver-
trokken, onbekend waarheen.
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Uit dit huwelijk behalve drie jong overl. kinderen, ged. te Rheden:
1. Johanna, ged. 16.7.1730.
2. Geertruyd, ged. 8.9.1737.
3. Jochem, ged. 30.8.1744.
4. Wouter, ged. 19.2.1748.

I. Harmen Berends van der Horst, j.m. van Ulsen, tr. Rheden 12.3.1713
Megteld Teunissen, j.dr. op de Steeg.

Uit dit huwelijk ged. Rheden:
1. Wolter, volgt Ha.
2. Cornelia van der Horst, ged. 10.11.1715, ondertr. Rheden 4.5.1738 Evert

de Beus, ged. ald. 18.1.1711, zn. van Derk de Beus en Geertruid Barends.
3. Berendijn van der Horst, ged. 14.11.1717, ondertr. Rheden 4.11.1742

Geurd Hermsen, wedn. van Hendrijna Brands. Hij hertr. Marijke Derks,
wed. Ruth Jansen.

4. Teuntje van der Horst, ged. 3.5.1720, overl. Rheden 11.9.1799, ondertr.
of tr. ald. 24.2.1743 Barrevelt (of Banevelt) van Veisen, ged. ald. 22.1.1713,
zn. van Geurd van Velsen.

5. Frederik, ged. 27.9.1722, ongeh. overl. ald. 23.4.1804.
6. Jan, volgt Ilb.
7. Casimyr, volgt lic.
8. Johanna van der Horst, ged. 6.5.1731, overl. Rheden 9.4.1807, ondertr. ald.

16.12.1759 Evert Vos, wedn. van Geertruid van Heuven.

Ha. Wolter van der Horst, ged. Rheden 16.2.1714, overl. tussen maart 1784
en mei 1786, ondertr. ald. 4.12.1735 Aalbertje Roeters.

Hij is vermoedelijk: de Wolter van der Horst, die in 1759 en 1768 geërfde in
Veluwezoom wordt genoemd.

Uit dit huwelijk ged. te Rheden:
1. Gerrit, volgt lila.
2. Dirk, volgt Illb.
3. Barend, ged. 19.3.1741.
4. Mechteld, ged. 2.5.1745.
5. Hendrik Jansen, volgt IIIc.
6. Grietje van der Horst, ged. 3.5.1750, tr. Rheden 23.2.1783 Willem Vos,

geb. en wonende te Rheden.

lila. Gerrit van der Horst, ged. Rheden 10.6.1736, kwam 21.9.1758 met
attestatie van Rheden naar Amsterdam, ondertr./tr. ald. (Nieuwe Kerk) 13/
29.9.1765, (won. op de Fluwelen Burgwal, geass. door zijn vader Wouter van
der Horst, won. te Rheden) Maria Abigaël Meyer, uit Ede, wed. Arnoldus
Schiltkamp. Uit dit huwelijk in Amsterdam geen kinderen gevonden.

Illb. Dirk van der Horst, ged. Rheden 3.8.1738, timmerman, kwam 24.5.
1764 met attestatie van Rheden naar Amsterdam, ondertr./tr. ald. (Nieuwe
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Kerk) 24,3/9.4.1769 (won. op de Herengracht, geass. met zijn vader Wolter
van der Horst, won. te Rheden) Hermina Magdalena Vos, van Amsterdam
(22 j . , won. Achterburgwal, geass. met haar oom en voogd Jan Vos, caverende
voor zijn medevoogden Jan de Jongh en Arie van der Ridder), begr. ald.
(Westerkerkhof) 19.8.1786 als huisvrouw van Dirk van der Horst, mr. timmer-
man, wonende Lauriersgracht, twee onmondige kinderen nalatende). Enige
jaren na haar dood is Dirk van der Horst weer naar Rheden vertrokken,
27.5.1790.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Abigaël, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.6.1775 (get. Gerrit van

der Horst en Maria Abigaël Meyer).
2. Adrianus, volgt IVa.

IVa. Adrianus van der Horst, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.3.1778,
klerk, overl. Arnhem 14.1.1847, tr. (niet in de prov. Gelderland) Jannetje
Führmans.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk, ged. Arnhem 25.4.1799.
2. Christina Hermina, geb./ged. Rheden 15/21.2.1801.
3. Barend, ged. Rheden 7.12.1805.
4. Barend, ged. Rheden 25.4.1808.

Illc. Hendrik Jansen van der Horst, ged. Rheden 24.3.1747, Gerichtsman
(1792), overl. ald. 12.3.1795, tr. (1) ald. 23.2.1783 Maartje lx?meyer, geb.
Diemen en won. Rheden; tr. (2) Rheden 25.4.1784 Gosijna Kapel, ged. ald.
16.12.1764, dr. van Barend Kapel en Willemke Frensen. Zij hertr. ald. 30.7.
1797 Andries Willemsen en nogmaals ald. Lammert Kappes.

Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus, volgt IVb.

Uit het tweede huwelijk ged. te Rheden:
2. Aalbertje, geb./ged. 20/27.11.1785.
3. Barend, geb./ged. 4/11.11.1787.
4. Machteld, geb./ged. 10/11.1.1789.
5. Barend, geb./ged. 22/26.9.1790.
6. Wouter, volgt IVc.
7. Willemina, geb./ged. 20/22.6.1794, verm. overl. in 1798.

IVb. Martinus van der Horst, geb./ged. Rheden 7/18.1.1784, overl. Arn-
hem 27.12.1847, eigenaar van een bakkerij in de Turfstraat ald., tr. (1) ald.
1.11.1807 Hendrica Vos, geb. Zutphen ca. 1776, overl. Arnhem 24.6.1810;
tr. (2) Arnhem 26.10.1810 Gerritje Juibots, geb. Velp ca. 1768, won. Arnhem,
overl. ald. 10.4.1812; tr. (3) Arnhem 19.11.1812 Metje (of Netje) van der
Slooten, geb. ald. ca. 1790, dr. van Jan van der Slooten en Anna Reinders;
tr. (4) Arnhem 1.5.1817 Anna Maria Jacobs, geb./ged. Ellecom 20/22.4.1787,
overl. Arnhem 19.11.1864, dr. van Willem Jacobs en Lubberdina Wentink.
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Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, geb. Arnhem 23.6.1810, onged. overl. 8 dagen latei.

Uit het derde huwelijk geb. te Arnhem:
2. Anna, geb. 10.11.1814.
3. Willemina, geb 6.3.1818.
4. Hendrica van der Horst, tweeling met voorgaande, tr. Willem Duytshoff,

klerk, zn. van Gerrit Jan Duytshoff en Hermine Hueterman. Hij hertr.
haar zuster Gerarda.

5. Hendrik Jan, geb. 13.10.1819.
6. Lubberdina van der Horst, geb. 8.8.1821, tr. Arnhem 8.5.1850 Ananias

Petrus van Aken.
1. Gerarda van der Horst, geb. ca. 1823, tr. Arnhem 10.9.1845 Willem Duyts-

hoff, wedn. van haar zuster Hendrica.
8. Jacob, geb. 23.9.1831.

IVc. Wouter van der Horst, ged. Rheden 29.7.1792, timmerman, tr. ald.
23.5.1829 Teuntje Moll, geb. Velp ca. 1809, won. Arnhem, dr. van Evert Moll
en Cornelia van Zadelhof.

Uit dit huwelijk van 1832 t/m 1848 negen of tien kinderen geb. Rheden.

ITb. Jan van der Horst, ged. Rheden 25.2.1725, timmerman, overl. ald.
22.2.1786, tr. Bartje Belders (op 2.7.1770 met attestatie van Nijmegen ge-
komen). Zij hertr. Rheden (huw. procl. ald. en te Lathum) 25.5.1787 Barend
Blankvoort j.m. van Eibergen.

Bij een magescheyt van 16.11.1769 tussen de kinderen van Harmen Berends
van der Horst en Megteld Teunissen krijgt Jan het huis de Redout door hem
bewoond en gebruikt in volle eigendom maar twee dagen later geeft hij het
huis, schuir, putt en camp bouwland de Redout genaamd in onderpand aan zijn
broer Frederik, omdat hij deze 1000 caroly gulden schuldig is.

Op 13.2.1787 bepalen de twee aangestelde voogden over zijn kinderen Casimier
van der Horst en Jan Belder dat het Huys, schuir, put en Hof in het dorp
Rheden aen de Issel staende. de Ronduit (sic) genaemt tussen de respectieve
dividenten in een volle gemeenschap zal blijven.

Uit dit huwelijk ged. te Rheden:
1. Harmen, volgt lila.
2. Cornelia van der Horst, ged. 14.9.1773, tr. Rheden 23.7.1796 Jannes Wou-

ters (Wolters).
3. Mechteld, ged. 8.10.1775.
4. Hendrina van der Horst, ged. 26.10.1777, over!, ald. 29.6.1853, tr. ald.

27.4.1800 Aal hert van Meerbeek.
5. Barend je van der Horst, ged. 4.5.1780, tr. Berend Scheffer. '
6. Maria van der Horst, ged. 13.1.1782, ondertr. of tr. Arnhem 10 Hooimaand

1810 Johannes van Maanen, j.m. geb. Renkum en won. Velp.

Illd. Harmen van der Horst, ged. Rheden 11.8.1771, ondertr. ald. 6.1.1792,
tr. Voorst 29.1.1792 Johanna (Janna) Janssen, geb. Brummen.

Uit dit huwelijk ged. te Rheden:
1. Johannes, ged. 17.6.1792.
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2. Jantje, ged. 13.4.1794.
3. Jan, ged. 15.5.1795.
4. Bartjen, ged. 21.1.1798.
5. Aelbert, ged. 4.8.1799.

lic. Casimier van der Horst, ged. Rheden 23.5.1728, tr. Arnhem 18.3.1759
Wendelina Berents, geb. Spankeren, beiden won. Arnhem.

Uit dit huwelijk:
1. Harmen, volgt Ille.
2. Berendina van der Horst, ged. Brummen 26.6.1763, overl. Arnhem 1.5.

1814, tr. ald. 16.12.1787 Paul Alderkamp, Mr bakker.
3. Jan, volgt Illf.
4. Frederik, volgt Illg.
5. Meggeltje van der Horst, ged. Brummen 24.1.1770, tr. Arnhem 20.6.1816

Henricus Christiaan Bernhard Muller, j.m., 47 j . , geb. Oesdorf in het
kerspel Pyrmont, won. Arnhem, zn. van Bernhard Muller en Marie Catha-
rina Sudhant (Sudkant).

6. Hendrik, ged. Brummen 12.7.1772.

Ille. Harmen van der Horst, ged. Arnhem 20.2.1759, commissaris over de
turf, overl. ald. 25.12.1829, tr. ald. 20.3.1791 Maartje van de Goor, ged. Lun-
teren, dr. van Hendrik Aarssen van de Goor en Annetje Jacobs.

Uit dit huwelijk:
1. Casimier, ged. Arnhem 4.10.1791.
2. Hendrik, ged. Arnhem 25.3.1795.
3. Willem, volgt IVd.
4. Anna Wendelina van der Horst, ged. Arnhem 10.12.1799, tr. ald. 4.8.1819

Oltman Nicolaas Addiks, horlogemaker.
5. Frederik Jan Hendrik, ged. Arnhem 7.4.1803.

IVd. Willem van der Horst, ged. Arnhem 10.9.1797, tr. ald. 1.11.1826
Willemina Kres, waaruit een jong overl. dochtertje en Harmen Jan Casimier,
geb. ca. 1834, tr. Arnhem 10.9.1856 Geertruida Henriëtte Groenemeyer, geb.
ald. ca. 1830, dr. van Jeroen Groenemeyer en Geertruida Maria Johanna
Blankensee. (Mogelijk meer kinderen, niet verder onderzocht.)

UK. Jan van der Horst, ged. Brummen 9.6.1765, koopman, tr. Arnhem
6.5.1798 Johanna Margaretha de Weyer, ged. ald. 5.3.1772, dr. van Peter Jan
de Weyer en Jenneken Apell.

Uit dit huwelijk:
1. Willem Casimier, volgt IVf.
2. Jenneke Petronella van der Horst, ged. Arnhem 22.10.1801, tr. ald. 25.5.

1820 Hendrik Jan Ploeg, geb. Apeldoorn ca. 1792, zn. van Aart Lambert
Ploeg en Judith Brouwer.
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IVf. Willem Casimier van der Horst, ged. Arnhem 1.9.1799, koopman,
overl. ald. 22.1.1861, tr. ald. 3.7.1822 Arnolda Gerritzen, ged. ald. 25.5.1800,
overl. ald. 8.12.1862, dr. van Gerrit Thomas Gerritzen en Anna Albers.

Uit dit huwelijk acht kinderen, allen geb. Arnhem, o.a.: Johanna Marga-
retha van der Horst, geb. 31.7.1824, overl. Nijmegen 28.8.1894, tr. Arnhem
8.6.1848 Jacob Knoops, geb. ald. 15.8.1821, zn. van Abraham Knoops en
Aletta van Hees.

Illg. Frederik van der Horst, ged. Brummen 31.1.1768, tr. (1) ald. 10.5.
1789 Janna Tysendr Schut, wed. van Gerrit Hendriks; tr. (2) Rheden 29.5.
1823 Maria Hulstein, geb. Arnhem ca. 1787, won. Velp, dr. van Brand Hul-
stein en Josina Raadman.

Uit het tweede huwelijk:
1. Kasimier, geb. Brummen 5.7.1824.
2. Josina Brandina van der Horst, geb. Brummen 22.3.1826, tr. Rheden 18.8.

1845 Cornelis Roelofsen, geb. Velp ca. 1818, zn. van Cornelis Roelofsen en
Steventje van Wijk. (Hendrik van der Horst, landb. te Brummen, was haar
toeziende voogd.)

Daar de naam van der Horst vrij algemeen is, komen in de doop- en
trouwboeken van Rheden personen met deze naam voor, die niet thuis te
brengen zijn, b.v. Engel Hendriks van der Horst, die getrouwd met Jantje
Jansen, te Rheden op 16.10.1755 een dochter Hendrijn liet dopen en een Ger-
dina van der Horst, die in 1758 tr. met Gerrit Gerritsen. Zij kan niet de in
1703 geb. Gerdina zijn, dr. van Wolter en dan met een tweede man, want uit
het huwelijk Gerritsen-van der Horst werden van 1758 t/m 1775 kinderen
geb. en te Rheden gedoopt.

Degene van wie ik wel een sterk vermoeden heb, dat hij tot het hier be-
handelde geslacht behoort, is Christiaan van der Horst. Hij werd in 1767 als
lidmaat van de Herv. kerk te Rheden aangenomen, komt herhaalde malen
voor in het Recht. Archief van Veluwe; hij kocht en verkocht land, pachtte
en verpachtte land, gaf hypotheek op huizen, enz. Blijkbaar was hij in de
kleine dorpsgemeenschap van Rheden van toen een bekende persoon en niet
onbemiddeld. Hij was geërfde in Veluwezoom. Ook gaf hij zijn enige zoon
o.a. de naam Wouter, welke afwisselend met Wolter in de andere takken van
het geslacht van der Horst voorkwam.

Christiaan van der Horst, overl. Ellecom 9.6.1797, Kerstmis 1767 lidmaat
v. d. Herv. Kerk te Rheden, geërfde in Veluwezoom, tr. Rheden 25.1.1795
Gerharda van Lacum, geb. 29.12.1763, ged. Spankeren 1.1.1764, overl. de
Steeg 23.9.1841, dr. van Ds. Johannes Theodorus van Lacum, pred. te Span-
keren en diens tweede vrouw Gerharda Martens. Zij hertr. Jurjen Geerlings,
zn. van Hendrik Vleming Geerlichs en Geertruida Aveling. (Zie Gens Nostra
XXIII (1968), p. 201 e.v.)
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Genealogische stoplap uit 1817

Het hierafgebeelde is het midden van een negen maal zo grote stoplap vervaardigd door
nim^T"1- ,er Vm de schriif«ter van di' artikel- Christina Johanna van der Horst
U/y/-Jö24)wier letters bovenaan prijken; daaronder de letters van haar broer en vader-
in het midden die van haar stiefvader en moeder; onder die van Hendrik Cerrit Geer-

Imgs, haar halfbroer uit het tweede huwelijk van haar moeder.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wouter, ged. Ellecom 10.4.1796, overl. Dieren 1.7.1817.
2. Chrisina Johanna van der Horst, geb. 1797 (de vader overl.), ged. Ellecom

15.10.1797, overl. Dieren ca. 25.3.1824 (aan kraamkoorts na de geboorte
van haar tweede kind), tr. Rheden 20.7.1820 Gerrit Jan Hupkes, ged. Elle-
com 25.4.1784, zn. van Geurt Hupkes en Johanna Wentink, en wedn. van
Hendrina Geerlings. Hij hertr. Hendrina Kroese.

C. J. SIERTSEMA-HEUVELINK
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VAN COVELSWAAY/VERMEULEN
Een 17e-eeu\vse fragment-genealogie, opgebouwd zonder doopboeken

Het ontbreken van doopboeken betekent voor vele amateur-genealogen
nog altijd het einde van hun speurtocht naar de betrokken voorouder; een
onjuiste opvatting die nodig herziening behoeft. Ik heb daartoe onderstaande
fragment-genealogie opgesteld die voornamelijk is opgebouwd uit gegevens
die ontleend zijn, behalve aan de klappers c.q. registers op ondertrouw,
huwelijk en overlijden, aan het notarieel archief en het weeskamer archief.
De plaats van handeling is in het onderhavige geval de stad Utrecht, doch
in grote lijnen moet de gevolgde methode ook in ieder ander Rijks- of Ge-
meente Archief bruikbaar zijn.

Behoudens een enkele uitzondering zijn de R.K. dopen van vóór ca. 1700
in Utrecht niet bewaard gebleven. De notariële protocollen vormen dan de
belangrijkste bron om een bepaalde familierelatie vast te stellen, waarbij ech-
ter direct dient te worden opgemerkt dat die protocollen doorgaans niet zijn
geklapperd. De reeds vaak gepropageerde methode kan u dan goede diensten
bewijzen: men gaat na of een der ouders is overleden terwijl er nog minder-
jarige kinderen waren. In dat geval moet de Weeskamer er bemoeienis mee
gehad, hebben en een onderzoek in de registers van de Weeskamer zal dan
in veel gevallen de naam van de notaris opleveren bij wie het echtpaar een
acte heeft laten opmaken ter benoeming van voogden met gelijktijdige uit-
sluiting van de Weeskamer. Daarbij dient men rekening te houden met de
mogelijkheid dat de betrokken acte pas zes of acht maanden na het overlijden
van de ouder door de langstlevende aan de Weeskamer werd overlegd, soms
zelfs jaren later! Veel notarissen hebben hun protocollen voorzien van een
eigen index, meestal op de vóórnamen, en een dergelijke index kan natuurlijk
uw taak nog aanzienlijk verlichten.

Het spreekt vanzelf dat de bovengenoemde methode aanzienlijk meer tijd
vergt dan het nazien van klappers of kaartsystemen, maar zij heeft het on-
schatbare voordeel dat u op deze manier direct een indruk krijgt van de
levensomstandigheden, de sociale status en de familieverhoudingen van de
betreffende voorouders, hetgeen veel belangrijker is dan een exacte doop-
of geboortedatum. Aan de hand van de veelal gebruikelijke vernoeming van
de kinderen is het bovendien dikwijls mogelijk de volgorde van de geboorten
vast te stellen.

In 1693 was Anthony Stevensz van Werckhoven gehuwd met Maria Cor-
nelis van Covelswaey. Haar doop was nog juist te achterhalen, doch om mijn
kwartierstaat in deze richting te kunnen vervolgen zag ik mij genoodzaakt
tot bovenvermelde methode. De hierna volgende fragment-genealogie maakt
geen aanspraak op volledigheid; het is uitsluitend de bedoeling een indruk
te geven van de mogelijkheden wanneer de doopboeken ontbreken.
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Ie Generatie

Mar ten Aelbertsz van Covelswaey, tr. verm. ca. 1600 met Teuntje Jans
Vermeulen.

Op 21.2.1621 vinden wij hem vermeld in het transportregister van het
buitengerecht Tolsteeg (G.A. Utrecht nr. 3492) waar hij, via een procureur,
een plecht van 50 Car. gld. overdroeg aan een inwoner van Culemborg.

Op 27.10.1629 neemt hij voor hetzelfde gerecht een plecht over van 500
gld. op de „huijsinge en hoffstede, gelegen aen de oostzijde van de straet
daer de Pellecaen uijthangt". Overigens komen wij hem in de jaren 1629-
1636 regelmatig tegen in voornoemd transportregister, doch dan als schepen
van het Gerecht Tolsteeg.

Op 20.11.1637 overleed hij en Teuntje Jans trok daarna blijkbaar weg naar
Lauwerecht, want volgens het register van de Weeskamer (G.A. U. nr. 1385)
heeft zij aan een tweetal aldaar ontvangen oproepingen geen gevolg gegeven.
Zij overleed 29.9.1645.

He Generatie

Aelbert Meertensz van Covelswaey, geb. begin 17e eeuw, tr. Utrecht 13.5.
1626 Petertgen Peters van Oüerspoor, wed. van Gerrit Claes Gerritsz Ver-
meulen met wie zij 11.12.1619 was gehuwd en uit welk huwelijk zij één zoon
meebracht: Gerrit Gerritsz Vermeulen.

Gezien het feit dat men zich in deze familie hield aan de vernoem ing naar
de grootouders moeten wij aannemen dat de eerste zoon een Meerten Aal-
bertsz is geweest, die evenwel vóór het bereiken van de huwbare leeftijd zal
zijn overleden. Hij werd gevolgd door zijn broers Peter, Jan en Cornelis (zie
III/3, 4, 5). Ook Aelbert Meertensz is schepen geweest van het Gerecht
Tolsteeg en wel in de jaren 1660-1661. Lang heeft hij deze functie niet kunnen
vervullen, want op 5.8.1661 overleed hij.

Op 22.1.1662 verscheen Petertgen Peters met haar vier zoons bij notaris
Nic. de Cruyff (G.A. U., S 220) om de boedelscheiding te regelen, waarbij
zij o.a. de beschikking kreeg over de „huijsinge, hoffstede, bergen ende schuij-
ren metten boomgaert, genaempt Covelswaey". Nadat zij op 18 aug. van
hetzelfde jaar was overleden zetten Cornelis en zijn halfbroer gezamenlijk
de hofstede voort, terwijl Peter en Jan meer heil zagen in de nagelaten rente-
brieven en plechten. De samenwerking tussen Cornelis en Gerrit was geen
lang leven beschoren: op 5.4.1666 verschenen zij wederom bij de notaris en
verklaarden niet langer genegen te zijn „in gemeenschap te blijven". Gerrit
ging zijn eigen weg en Cornelis bleef op „Covelswaey".

Ille Generatie

I I I / l . Gerrit Gerritsz Vermeulen; behoort niet tot de genealogie van
Covelswaey en blijft dus verder buiten beschouwing.

III/2. Meerten Aalbertsz.; vermoedelijk geb. ca. 1627 en jong overl. (zie
boven).

III/3. Peter Aalbertsz.; geb. ca. 1628-1629, tr. 22.11.1656 Anna Willems
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van Werckhoven en uit deze verbintenis zijn drie kinderen in leven gebleven:
Aalbert, Willem en Maria (zie IV/1, 2 en 3). Peter stierf in de eerste dagen
van 1664 en zijn weduwe huwde enkele jaren later met de voerman Jasper
Stoffelsz van Everdingen.

I1I/4. Jan Aalbertsz, geb. ca. 1630, tr. 3.9.1653 Catharina Cornelis van
Odijck, „tot avancement van welck huwelijck" zijn vader beloofde 1200 gld.
aan te brengen blijkens de acte van huwelijksvoorwaarden (not. J. van Steenre,
G.A. U., s. 208), voor die tijd een respectabel bedrag! Op 1.7.1661 overleed
Catharina en op 3.5.1662 werd haar plaats ingenomen door Geertruyd Antho-
nis Verhoeff. Jan is blijkbaar iemand geweest die qua karakter en aanleg
sterk afweek van de rest van de familie. Bij allerlei transacties zien wij hem
optreden als getuige en bij vele naaste en verre verwanten fungeert hij als
voogd over de eventueel na te laten minderjarigen. Opvallend is daarbij dat
hij dit vrijwel altijd doet onder de naam Jan Vermeulen. In tegenstelling tot
het wat on-elegante handschrift van zijn familieleden heeft Jan een fraai
lopend schrift en zijn handtekening wordt altijd begeleid door het jaartal
zoals de notarissen dat plachten te doen. Zijn voorliefde voor de naam Ver-

De handtekeningen van o.a. Jan Vermeulen en van zijn broer Corn. Aalbertsz van
Covelsway.

meulen komt wellicht voort uit piëteit of bewondering voor overgrootvader
Jan Vermeulen, ofschoon die naam vanaf de derde generatie ook wel gebruikt
wordt door andere familieleden, zij het doorgaans minder consequent. Jan's
uitzonderlijke karakter komt ook tot uiting bij de geboorte van zijn zoon.
Hij houdt zich weliswaar aan de gebruikelijke vernoeming, doch in plaats van
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het „gewone" Maarten of Meerten wordt de eerstgeborene de wat deftiger
naam Martinus toebedeeld met — natuurlijk — de achternaam Vermeulen
(IV/4).

III/5. Cornelis Aalbertsz heeft de naam van Covelswaey veel consequenter
gevoerd, waarschijnlijk mede door zijn binding met het gelijknamige huis waar
hij na het uitkopen van zijn halfbroer bleef wonen met zijn gezin. Hij was op
25.4.1663 gehuwd met een meisje uit Benschop: Aafje Ockers van Vuren, uit
welk huwelijk vijf kinderen in leven zijn gebleven: Petronella, Aalbert, Maria,
Jan en Peter (IV/5 t/m 9). Aafje stierf 30.7.1679, doch het duurde tot febr.
1683 voordat Cornelis ter Weeskamer compareerde om mombers te presen-
teren! Hij hertr. 11.7.1680 Jacomina Jans van Waey. Cornelis beheerde niet
alleen de hofstede, hij was tevens voerman op het Grote Veer en bovendien
ook nog schepen van het Gerecht Tolsteeg (1667-1674). Op 5.4.1705 stierf
Cornelis, spoedig gevolgd door zijn tweede echtgenote, die op 24.6.1705 over-
leed en vijf minderjarige kinderen naliet (IV/10 t/m 14).

Een afzonderlijke bespreking van elk der veertien leden van de vierde
generatie zou buiten het kader van dit artikel vallen. Het merendeel van deze
generatie huwde in de jaren 1690-1710 en de geboorte van hun kinderen is
derhalve doorgaans al terug te vinden in de doopboeken.

Tot slot nog een korte opmerking over de achternamen. Behalve Martinus
(IV/4) heeft ook Aalbert (IV/6) steeds de achternaam Vermeulen doorge-
voerd. Peter (IV/9) liet zijn eerste twee kinderen dopen onder de naam van
Covelsway, doch bij het derde kind stapte ook hij over op Vermeulen. Van
de vijf kinderen uit het tweede huwelijk van Cornelis (III/5) waren er ten-
minste vier dochters en het resultaat van een en ander is dan ook dat eind
1800 de naam van Covelsway in Utrecht niet meer voorkomt, terwijl daaren-
tegen de Vermeulen's een mer a boire vormen, al zijn dat uiteraard lang niet
allemaal loten van deze stam.

Wanneer ik u door bovenstaande uiteenzetting heb kunnen overtuigen
dat u ook zonder doopboeken een genealogie kunt opbouwen, acht ik mijn
moeite ruimschoots beloond.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

DE PALEMBANGSE REGISTERS

In de inleiding op de publicatie van een deel der akten uit de registers der
B.S. van Palembang in Gens Nostra XXVIII (1973), p. 412 e.v., werd mede-
deling gedaan van de onbekende herkomst van het manuscript. Thans kan
worden bericht, dat dit afkomstig is van een der oprichters der N.G.V.,
ir. F. A. Nelemans, die in de jaren 1948/51 tijdens zijn verblijf te Palembang
de door hem aldaar aangetroffen registers heeft gecopieerd, waarvoor velen
hem dankbaar zijn.
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NEDERLANDERS IN KRIJGSGEVANGENSCHAP
TE VÉZELAY (FRANKRIJK) 1746-1749

In ons voorgaande artikel (Gens Nostra XXVIII (1973), p. 46—54) maak-
ten wij melding van een kontingent nederlandse soldaten van het regiment
Oranje (Stad en Lande) dat tijdens de Oostenrijkse successie-oorlog te Bergen
(Henegouwen) door de franse troepen gevangen was gemaakt en in de jaren
1746-1749 als zodanig in het stadje Vézelay (Yonne) was geïnterneerd. Dank
zij de welwillende hulp van de burgemeester van Vézelay hebben we intussen
de doop- en begraafboeken van de gemeente op die jaren kunnen doornemen.

Bijgaande lijst geeft weer welke krijgsgevangenen in de rooms-katholieke
doop- en begraafboeken van de beide parochies van Vézelay, Saint-Etienne
en Saint-Pierre, worden vermeld.1 Het stadsarchief bevat geen andere doku-
menten over het verblijf van de nederlanders, maar in de aantekeningen die
pastoor Jean Manin van Saint-Etienne regelmatig in zijn doopboek bijhield,
komen ze tot driemaal toe voor. Eind december 1746 noteert hij: „Op het
ogenblik hebben we hier in de stad 361 nederlandse soldaten van het regiment
Nassau, die in de stad Bergen krijgsgevangen zijn gemaakt. Het zijn bijna
allemaal ketters, en omdat we hun taal niet kennen, kunnen we niet met hen
spreken".2 Het jaar daarop liepen de graanprijzen (en daarmee de kosten
van het levensonderhoud, omdat het graan meer dan de helft van de dagelijkse
voeding verschafte) hoog op. De pastoor wijt dat mede aan het grote aantal
krijgsgevangenen wier levensonderhoud het graan schaars maakt. Dan ver-
volgt hij: „In Vlaanderen hebben onze wapenen opnieuw gezegevierd. De
campagne is bekroond met de inname van Bergen op Zoom. De stad is stor-
menderhand ingenomen en er is een groot bloedbad aangericht. We hebben
er nog 60 krijgsgevangenen uit die stad bijgekregen".3 Toen de nederlandse
krijgsgevangenen op 19 januari 1749 weer naar de Republiek teruggingen,
tekende pastoor Manin aan: „De heren hollandse krijgsgevangenen zijn uit
deze stad weer naar hun vaderland vertrokken. We mogen ons niet over hen
beklagen. Ze zijn meerdere inwoners van nut geweest. De katholieken onder
hen hebben zich heel braaf gedragen en hun houding was zo stichtend dat
ze de onzen beschaamd maakten. Er waren meer dan twintigduizend hol-
landse soldaten over alle steden van het koninkrijk verspreid. Ten gevolge van

De akten, alle in het frans gesteld, zijn ondertekend door de pastoors, resp. J. Manin
en Forgeot; achter elke notitie hebben we het nummer van het aktenboek op de
lijst van het departementaal archief van de Yonne aangegeven.
,.Nous avons actuellement en cette ville 361 soldats hollandais prisonniers de guerre
du Regiment de nasseau pris dans la ville de Mons. lis sont presque tous hérétiques,
leur langage a nous inconnu fait que nous ne pouvons leur parier. Toutes les villes
de France sont fournies de ces prisonniers. Dieu veuille bien nous donner la paix
a laquelle nous soupirons tous infiniment. Amen" (E suppl. 10, in fine), 1746.
„Les prisonniers hollaindais dont cette ville et les environs sont remplis sont cause
aussi de cette cherté du bied. Nos armes ont été encore heureuses en Flandre, et la
campagne a fini par la prise de Bergobsom (sic), qui a été prise d'assaut et oü il y
a eu un grand carnage. On nous en a encore envoyé en cette ville soixante pour
prisonniers" (t.z.p.), 1747.
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de vrede zijn ze allen in vrijheid gesteld en weggestuurd".*
Zowel de voorgaande opmerkingen als een aantal formuleringen in de

doopboeken brengen ons iets dichter bij een aspekt dat ons bij de krijgs-
gevangenen van Avallon vrijwel ontsnapte, namelijk de manier waarop dezen
hun godsdienst beleefden. Het gunstig getuigenis van de pastoor van Saint-
Etienne over het „stichtend gedrag" van de nederlandse katholieken, dat
loffelijk zou afsteken bij dat van zijn eigen parochianen, duidt er waarschijn-
lijk op dat ze, als kleine minderheid in het grotendeels protestantse leger,
op de cruciale ogenblikken van het leven hun geloof veel bewuster beleefden
dan de homogeen katholieke bevolkingsgroep van Vézelay. Dit wordt be-
vestigd door soortgelijke aantekeningen in de overlijdensakten van de soldaten
W. Hendriks en J. J. Vintre door de andere pastoor van de stad, die overi-
gens niet gewoon was van de geijkte formuleringen af te wijken. Toen de
eerste taalmoeilijkheden achter de rug waren, hebben de beide pastoors, aan
ketterjacht gewend en waarschijnlijk geruggesteund door het beter gesitueerde
bevolkingsdeel dat af en toe zonder aanwijsbare redenen bij doodgewone
soldaten als doopgetuige optreedt, enkele pogingen tot bekering ondernomen.
Phil. Jans en H. Luinenbork zworen tenslotte de calvinistische religie af; dat
de akten melding maken van een zeer belangrijke toeloop van volk, wijst er
wellicht op dat de geestelijkheid de gelegenheid te baat heeft genomen om van
de gebeurtenis een groot schouwspel te maken en haar tot een vorm van
katechese om te smeden.

Maar de religie blijkt ook te funktioneren als een laatste toevlucht bij
uitzichtloze situaties. We doelen hierbij niet zozeer op de twee paar lutherse
ouders die hun dochter katholiek lieten dopen, ook al zal de angst voor een
spoedig overlijden hierbij een rol hebben gespeeld. Het gaat ons vooral om de
drie krijgsgevangenen die eerst op oudere leeftijd in de katholieke kerk werden
opgenomen. In de doopakte van de eerste en jongste van de drie, Nic. Hongne
jr, staat te lezen: „Hij toonde veel haast met het ontvangen van het doopsel
en deed de vaste belofte dat hij zich met toestemming van zijn vader en
moeder zou laten dopen als God hem zijn gezondheid teruggaf".5 Kennelijk
genas hij, want de jongen komt verder niet in het begraafboek voor. Wellicht
heeft dit zijn vader overgehaald om, toen die drie weken later eveneens op
sterven lag, eenzelfde gelofte te doen, veertien dagen later nog eens door de
soldaat G. Armes gevolgd. De beide laatsten stierven echter, hetgeen wel de
reden zal zijn dat niet meer soldaten dit middel hebben beproefd.

„Ce 19 janvier 1749 messieurs les hollandais prisonniers de guerre en cette ville en
sont partis pour retourner en leur patrie. On n'a pas sujet de se plaindre d'eux. Tls
ont été utiles a plusieurs. Ceux qui sont parmi eux catholiques estoient tres sages
et avoient une conduite edifiante, et qui confondoit les nostres. Les troupes hollan-
doises étoient dispersés dans beaucoup de ville du Royaume au nombre de plus de
vingt mille. lis sont tous mis en liberté, et licentie en conséauence de la paix"
(t.z.p-, f» lv).
„Ledit baptisé après avoir témoigné beaucoup d'empressement pour recevoir Ie
baptême et promis fermement que si dieu luy renvoyoit la santé il se feroit catholique
du consentement de son père et de sa mère, a été baptisé par nous (etc.)" (E suppl.
23, d.d. 21.5.1748). Dezelfde formule komt, met uitzondering van het zinsdeel over de
ouderlijke toestemming, ook in de beide andere akten voor.
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Nederlandse krijgsgevangenen in de doop- en begraafboeken

Amene, Jean, zn. van Jean, sold. Regt. Oranje, en Catharina Maris, zijn huisvr.; geb.
en ged. 30.1.1747; get: Jean Dufour, zn. van Jean, ruiter bij de marechaussee van
Vézelay, en Marie Ganeau, dr. van Henry, bakker te Vézelay (S. Pierre, E suppl. 23).

Armes, Gaspard, sold. Regt. Oranje, oud ca. 25 jr., zn. van Armes en Visch, beiden
afwezig; ged. op zijn ziekbed 1.7.1748; get: Charles-Francois Louis, zn. van Edouard,
pruikenmaker te Vézelay, en Marie Lethard, dienstbode in het hospitaal. Overl. 8,
begr. 9.7.1748 te Vézelay (S. Pierre, E suppl. 23).

Connestant, Thomas, kath. sold. Regt. Oranje, oud ca. 60 jr., overl. 1.11.1747 in het
hospitaal, begr. 2.11.1747 in het schip van de kerk (S. Pierre, E suppl. 23).

Coq, Marie-Anne, dr. van Philippe, sold. Regt. Oranje, en Anne-Marguerite (familie-
naam ontbreekt); geb. en ged. 14.3.1747; get.: Claude-Philippe Duchemin, segt. Regt.
Oranje (ondertekent), en Marie-Anne Hubeot, jongedr. (S. Pierre, E suppl. 23).

Grosse, Jacques, zn. van Jean, sold. Regt. Oranje, en Marie-Anne Michailu (Michaelis?),
zijn huisvr., kath.; geb. en ged. 30.3.1748; get: Jacques Martin, houtwerker te Véze-
lay, en Marie-Anne Baudot (S. Etienne, E suppl. 10); vgl. ook de volgende:

Guisu, Anthoine-Joseph, zn. van Gerard, sold. Regt. Oranje, krijgsgev. gemaakt te
Bergen (Heneg.), en Marie Michaile (Michaelis?), zijn huisvr., kath.; geb. en ged.
20.11.1746; get: Anuthoine Milandre, koopman te Vézelay, en Jeanne Leroy (S.
Etienne, E suppl. 10) — het is niet onmogelijk dat het bij deze en de voorgaande
geboorte ten gevolge van een stel misverstanden of verschrijvingen in feite om
dezelfde ouders gaat.

Hendriks, Willem (Wellem Hendechs), sold. Regt Oranje, oud ca. 30 jr., overl. 25.12.
1746 „avec beaucoup d'édification", begr. 27.12.1746 in het schiup van de kerk (S.
Pierre, E suppl. 22).

Hogne, Nicolas (Hougne), zn. van Nicolas, sold. Regt. Oranje, en Anne Abrahams, zijn
huisvr., alle drie krijgsgev.; oud ca. 16 jr.; op zijn ziekbed met toestemming van zijn
ouders ged. 21.5.1748; get: Nicolas Magnin, huisknecht van kanunnik Duroy, en
Catharine Magnin, dienstbode bij dezelfde.

Hongne, Nicolas (Hougne), vader van de voorgaande, sold. Regt. Oranje, oud 60 jr.;
op zijn ziekbed ged. 15.6.1748; get: Claude Boulmot, klokkeluider van S. Pierre, en
Catherine Magnin, dienstbode bij kanunnik Duroy; overl. 16, begr. 17.6.1748 in het
schip van de kerk „en présence de sa femme, de ses enfants, de plusieurs soldats"
(S. Pierre, E suppl. 23).

Hybenpan (?), Suzanne, dr. van Willem, sold. Regt. Oranje, en Antie Brans, zijn
huisvr., beiden luthers, „qui nous ont sollicité a ce qu'elle fut baptisée"; geb. 13,
ged. 14.10.1746; get: Jean Raffeneau, mr. schrijnwerker te Vézelay, en Marie-
Ysabelle Spelberch, „hollandoise catholique" (S. Pierre, E suppl. 22).

Jaiis, Philippus (Philippe Jean), oud 25 jr., sold. Regt. Oranje, zweert de calvinistische
religie af op 17.3.1748, „en présence d'un grand concours de peuple" (ondertekent
voluit; S. Pierre, E suppl. 23, f° 3V).

Luinenbork, Hecke. — Marie-Magdelaine Coppin, buitenecht dr. van Hecke Luinen-
bork, sold. Regt. Oranje, en Marie Coppin (uit Vézelay?); geb. en ged. 21.1.1749;
get: Claude Boulmot, klokkeluider van S. Pierre, en Magdelaine Coppin, zuster van
de moeder (ondertekent: Madelene Coppin, hetgeen op nederlandse afkomst kan
wijzen; wij vonden geen familie Coppin te Vézelay in die jaren; E suppl. 23, S.
Pierre).

Luinenbork, Hecke (Aic), oud 36 jr., sold. Regt. Oranje (na het vertrek van zijn Regt
te Vézelay gebleven), zweert de calvinistische religie af op 17.5.1750 (ondertekent
voluit; wij vonden geen spoor van een huwelijk ter legitimering van het voornoemde
kind; S. Pierre, E suppl. 23, f° 6V).

Paute, Elie (Pot?), oud 3 en half jr., zn. van Mathieu, sold. Regt. Oranje, en Marie-
Anne Spande, zijn huisvr., kath.; overl. 26, begr. 27.10.1747 in tegenwoordigheid
van zijn ouders (S. Etienne, E suppl. 10).

Polot, Richard (Potol?), zn. van Jean-Baptiste, sold. Regt Oranje, en Anne Hornechin,
zijn huisvr., kath.; geb. en ged. 26.11.1746; get: Richard O'Ryan (Horiand), regi-
mentsarts (ondertekent: O. Rijan), en Suzanne Guillemot, uit Vézelay (S. Etienne,
E suppl. 10).

Pot, Laurence, dr. van Matthias, sold. Regt. Oranje (Stad & Lande), en Marie-Anne
(familienaam ontbreekt), beiden protestant; geb. en ged. 3.3.1748; get: Gerard van
Kamminga, kapitein Regt. Oranje „frizon" (ondertekent), en Dame Laurence-Edmée
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Barce, huisvr. van Messire Pierre-Antoine de Saint-Martin, raadsheer in de electie
Vézelay. Overl. 10, begr. 11.6.1748 op het kerkhof (S. Pierre, E suppl. 23).

Vintre, lan lorge, sold. Regt. Oranje, oud ca. 50 jr., „bon catholique"; overl. 15 „avec
beaucoup d'édification" in het hospitaal, begr. 16.10.1746 in het schip van de kerk
(S. Pierre, E suppl. 22).

Wilbers, Antoine-Fran(ois-Marie-Pierre, zn. van Gerard, sold. Regt. Oranje, en Tonnisse
Jansens, zijn huisvr., kath.; geb. en ged. 28.2.1747; get.: Martin Coré, in naam van
Messire Antoine-Francois Pecquet de Paroy, Ridder, zn. van Messire Antoine, Rid-
der, commandeur van de militaire ridderorde Saint-Lazare, heer van het markizaat
Paroy, en Rose-Francoise Rousseau, in naam van Marie-Emilie Mary d'Avigneau,
dr. van Messire Jacques-Edme, Ridder, luitenant-generaal van het baljuwschap
Auxerre (S. Pierre, E suppl. 23).

W. Th. M. FRTJHOFF
assistant de recherches a l'Ecole Pratique
des Hautes Etudes (Vle section) — Parijs

PASSANTEN

6 Maart 1681. Een kindt sijnde een soon genaamt Abraham. Vader Lode-
wijk van Dalen, moeder Maria Andriesz woonende tot Utreght, sijnde arme
luyden, die uytgegaan sijnde om aelmoessen te versamelen, soo is de vrouw
in den Houdtdijck in den kraam gecomen.

13 Dec. 1691. Een kindt gedoopt, sijnde een soon, genaemt Ary, waeraf
de Vader genaemt is Pieter Robbertse van Middelburgh, de moeder Ariaentje
Ungelen, synde armeluyden die als passanten hier door Harmelen willende
reysen, is de vrou in de kraem gecomen.

24 Sept. 1693. Een kindt gedoopt waarvan de Vader is Anthonij van Velt-
huysen synde een soldaat onder colonel Hartholt, Capt. Strijders, sijnde lid-
maat der Gereformeerde kercke, de moeder Aeltje Dirckse Rijnhuysen is als
passant hier in de kraem gecomen. Het kind is genaemt Anthonij.

5 Oct. 1755. Margrietje, dogter van Wilhelmus Wekkeren en Emmeke Eli-
sabeth Frederiks, sijnde arme luiden, die als passanten hier door Harmelen
wilden reizen, alwaar de vrouw is in de kraam gekomen.

(R.A. Utrecht, Ned. Herv. Doopboeken van Harmelen)

8 Apr. 1746. Een passeerdende soldatenvrouw in Hendr. Glasenmakers-
huis in de kraam gekomen zijnde, zeggende haar mans nams zijn Jan t' Ranne,
geboren te Sutphen en haar naam Elizabeth Koen, heeft 't kind bij de doop
Willem Anthoni laten noemen.

(R.A. Zwolle, Doopboek Den Ham)
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DE VERMOEDELIJKE VOOROUDERS VAN
NICHOLAS STAPHORST

PLANTENVERZAMELAAR IN AFRIKA EN INDIA IN 1700

In 1971 werd het boekje Plant collectors in West Africa uitgegeven.1 In dit
boekje komen verschillende Nederlandse namen voor. Voor mij sprong de
naam Staphorst naar voren, omdat deze naam zo typisch Nederlands lijkt te
zijn en omdat geen biografische gegevens over deze persoon worden gegeven.
Wie is deze Staphorst?

Van Staphorst wordt vermeld 'eind 17e of begin 18e eeuw, verzameling in
Sloane Herbarium. Ref. Dandy (1958). Coll.: Guinea (gebied of plaats niet
gegeven), fferè(arium): British Museum-Sloane Collection." DANDY2 (1958)
vermeldde: 'Staphorst (—). H(orü) S(icci) 242. ff 146, 148, 169—172, 177
Guinea Plants Mr. Staphorst. Niets is verder over hem bekend; hij is niet de
Nicolaus Staphorst van de Sloane Index, 5103. DANDY vermeldde niet waar-
om hij dit niet is.

Het leek mij interessant te proberen om hier in Nederland meer over deze
persoon te weten te komen. Daarbij ging ik uit van de gedachte dat hij een
Nederlander was, dat een Nederlander tijdens de Nederlandse periode van de
kust van West Afrika, daar tijdens zijn verblijf of tijdens een bezoek planten
had vergaard en dat deze planten op een of andere manier in het herbarium
van Hans Sloane2 terecht waren gekomen. Een mogelijkheid was bijv. via
het herbarium van de Leidse hoogleraar Hermann dat aan Sloane verkocht
werd.

Om mij over het geslacht of de geslachten Staphorst te oriënteren heb ik
de geografische verspreiding van deze naam in Nederland nagegaan en de
literatuur nagezocht. De uitgekomen delen van Nederlands Repertorium van
Familienamen geven concentraties van deze naam in Z.O. Friesland, Z.O.
Drente en Amsterdam aan.4 Waarschijnlijk vormen de Friese en Drentse
groepen twee verschillende geslachten, terwijl leden van deze geslachten naar
Amsterdam zijn geëmigreerd. Naast de naam Staphorst komt ook de namen
van Staphorst, Staphorsius en Staphortius voor.

Een studie van documentatie5 op Staphorst leverde geen aanwijzing voor

F. N. HEPPER & F. NEATE, Plant Collectors in West Africa. Regnum Veget. Vol. 74.
Utrecht 1971, p. 96. In dit boekje komen de volgende Nederlanders voor: Bos,
Bosman, Breteler, van Dillewijn, van Eijnatten, Gruijs, van Harten, Kamphuis, Leeu-
wenberg, Oldeman, (Staphorst), Timmerman, Voorhoeve, de Wilde (2x), de Wit en
Zeven. Op Bosman en Staphorst na hebben de genoemde personen in de 20e eeuw
verzameld. Bosman is de bekende reiziger/koopman Willem Bosman, die in de 17e
eeuw planten van Ashanti beschreef. De Deen Jantzen uit Kopenhagen stamt wel-
licht af van de Nederlandse tuinders, die zich in de 16e eeuw op het eiland Amager,
nabij Kopenhagen vestigden.
Hans Sloane, 1660-1753, was een Schotse medicus-botanicus, te Londen. DANDY
(1958) = J. E. DANDY, The Sloane Herbarium, Londen 1958. Vertaling door auteur.
In Nederlands vertaald.
Nederlands Repertorium voor Familienamen. Dln. I-VTII, Drente, Friesland, Gro-
ningen, Utrecht, Zeeland, Overijsel, Amsterdam, Gelderland.
Genealogisch Repertorium, NGV-Centrale Namenregister, en fichescollectie van
Biohistorisch Instituut te Utrecht.
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een Staphorst, die in West Afrika was geweest. Ook gaf de determinatie van
de door Staphorst verzamelde planten geen aanwijzing naar de streek waar
ze verzameld werden.6

Tijdens het onderzoek verscheen een publikatie7 waarin een Naamlijst van
de Directeuren, Gouverneurs, Kommandeurs enz. ter Westkust van Afrika.
Daarin staat Jan Staphorst, Directeur Generaal 1694-1696. Met hem meende
ik de juiste persoon gevonden te hebben. Een Staphorst aan het eind van de
17e eeuw in West Afrika moest de gezochte plantenverzamelaar zijn. Daarom
vroeg ik bij het A.R.A. gegevens over hem op.8 Het blijkt dat Johan Staphorst
in 1696 van zijn functie ontheven werd, omdat hij zich niet aan de instructies
betreffende geheimhouding inzake de oorlogvoering met de naturellen en het
exploreren van mineralen had gehouden. Hij kreeg opdracht met de eerste
gelegenheid naar Nederland terug te keren. Misschien is er meer over hem
te vinden wanneer meer archiefmateriaal wordt doorgelezen.

Inmiddels had ik de door DANDY2 genoemde Index op de Sloane manus-
cripten opgezocht en vond bij Staphorst (blz. 510):
(1) Staphorst (Nicholas), Jun. Letters to J. Petiver, 1700. 4063, ff. 39,51.
(2) Staphorst (Nicolaus), Aedis Joannitanae Hamburgensis Pastor. Memoria

de a S. Schellhammer, 17th cent. 2888, f. 144.
(3.1) Staphorst (Nicolaus), of Hamburg; Director of the Chemical Laboratory

of the Royal College of Physicians, London, Tyrocinium, eire. 1700.
124, ff. 1—42b.

(3.2) Letters to Sir H. Sloane, 1689, 1701. 4036, f. 54; 4038, f. 269.
(3.3) Letter to, from J. Pragestus, 1701. Lat. 4063, f. 127.

Er wordt dus over drie personen Staphorst geschreven nl. Nicholas Stap-
horst junior (1), Nicolaus Staphorst (2), de predikant te Hamburg en Nicolaus
Staphorst (3) afkomstig uit Hamburg, directeur van het Chemical Laboratory.

Bestudering van fotokopieën van de documenten geeft aan, dat dit inder-
daad het geval is. De brieven onder (1) genoemd zijn geschreven door Nicho-
las, bij zijn handtekening in de eerste brief staat in een andere hand geschre-
ven son to the chymical operator to Apothecaries Hall. Dus Nicholas is een
zoon van Nicolaus (3). Nicolas' eerste brief is op de Kaap de Goede Hoop
geschreven en gedateerd 5.8.1700. Hij werd door Petiver op 4.7.1701 ont-
vangen. De tweede brief is geschreven aan boord van de Taivestock op de
rede van Surat, W. India en gedateerd 4.11.1700. Hij werd op 30 juni ont-
vangen. Het jaar werd niet vermeld. Dit zal wellicht 1702 zijn geweest. In
de eerste brief schrijft Nicholas, dat hij geprobeerd heeft een verzameling
aan te leggen. Dit is hem niet gelukt en daarom heeft hij de heer Staremberg

F. N. Hepper, brief d.d. 27.10.72.
J. W. F. BUNGE, Afrikaansche Stoomboot Maatschappij in 1860, in Philatelie 49
(1972), p. 412-417, 423.
G. W. van der Meiden, ARA-brief d.d. 11.9.72 gebaseerd op een brief van de
Heeren Xen aan Johan Staphorst, d.d. 25.11.1695. (W.I.C. inv. nr. 54). In deze brief
komen de namen: Pieter Hincke, schipper van de 'Winthondt'; Jacob Corsz Visser
van de 'Croonvogel'; Frederick Thomasz van 'de Jager'; Joan van Sevenhuijsen,
directeur-generaal 1696-1702; Fred. van Collen, J. Scott, Hend. van Baurle, Joan van
Oosterujik, Abraham Biscop, Aernout Thilensus, Hugo Sgravesande, voor.
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gevraagd Petiver te helpen. Hij geeft niet aan wat hij wilde verzamelen. In
de tweede brief schrijft hij dat hij te Callient planten en schelpen verzameld
heeft, maar dat hij en zijn verzameling tijdens het aan boord gaan te water
zijn geraakt en dat hij alles behalve zijn leven had verloren. Dit bewijst dat
Nicholas planten en andere zaken voor Petiver verzamelde. Als we nu weten
dat Petiver's verzameling naar Sloane is gegaan, dan mogen wij wel aan-
nemen, dat Nicholas de gezochte West Afrikaanse verzamelaar van planten
is. Hij zal op reis naar Zuid-Afrika, India en misschien verder eerst West-
Afrika hebben aangedaan en daar enkele planten hebben verzameld en ver-
stuurd naar Petiver. Alhoewel Jan Staphorst aan de gestelde voorwaarden
voldoet, is hij niet de gezochte persoon.

Voor de genealogie blijkt document (2) van groot belang te zijn. Daarom
laat ik een vertaling9 volgen:

Nicolaus Staphorst, pastor van de Ioanniter kerk, werd op 16 februari 1608 te Ham-
burg geboren als zoon van de Weieerwaarde Zeergeleerde Heer Dr. M. Nicolaas Stap-
horst (overl. 17 maart 1642) en Ursula Schellhammer (overl. 27 november 1624). Zijn
grootvader van vaderszijde was de zeer beroemde, Weieerwaarde Zeergeleerde Heer Dr.
Nicolaus Staphorst. Deze was eerst raadsheer aan het hof van de doorluchtige gravin
Maria . . .lia van Jever, nadien burgemeester van Dithmar en tenslotte pastor van
St. Paulus in Hamburg (overl. 18 september 1579). Zijn grootvader van moederszijde
was de zeer beroemde Weieerwaarde Zeergeleerde Hooggeachte Heer Dr. Johannes
Schellhammer. Deze was eerst bestuurder van Quedlinburg, vervolgens . . . (niet lees-
baar) van de vorst Frans, hertog van Brunswijk en Lunenburg . . . (niet leesbaar) om
zijn raadgevingen aan het hof. De doorluchtige vorst Wolfgang van Brunswijk en
Lunenburg stelde hem nadien aan als raadgever bij het hof en toen als algemeen
bestuurder van het hertogdom Grubenhagen. Daarop werd hij door de keizerlijke stad
Goslar in het ambt van bestuurder aangesteld. Tenslotte was hij pastor in de kerk van
St. Paulus in Hamburg en zeer invloedrijk als oudste in het kerkelijk ambt (overl.
27 december 1620, in het 81e jaar van zijn leven, het 55e van zijn ambtsbekleding en
het 50e van zijn huwelijk).

Hij, (d.w.z. Nicolaus, schrijver) genoot zijn opleiding van zijn ouders en nauwgezette
leraren. Nadat hij op de school en het gymnasium van zijn geboorteplaats de grondslag
had gelegd voor een betere opleiding, bezocht hij de beroemde duitse academies. Op
21 oktober 1637 uit ballingschap teruggehaald, werd hij in 1640 op zondag 'Cantate'
wettig in het eerbiedwaardig ambt beroepen en bevestigd. Hetzelfde jaar ging hij een
zeer gelukkig huwelijk aan met de voortreffelijke en zeer deugdzame maagd Marga-
retha, verlaten dochter van een opvallend rijke man, Hamburgse adel, Daniel von
Eitzen. Zij (d.w.z. Margaretha, schrijver) is nu een zeer bedroefde weduwe. Van haar
had hij zeven zonen van wie er een in het leven bleef. Dit jaar 12.2.1652 werd hij
ziek aan acute longontsteking en verteerd door een brandende koorts stierf hij om
9 uur 's avonds op Maria Boodschap (25.3.1652) rustig in de Heer, die hij ongeveer
11 jaar ijverig gediend had, op de leeftijd van 44 jaar, 1 maand en 9 dagen.

. Sigismund Schellhammer

De auteur zal verwant zijn aan Ursula Schellhammer. De documenten (3)
zijn niet belangrijk. Nicolaus spreekt over zijn vrouw. Hij is dus getrouwd.

De feiten: a) Nicolaus is een gangbare voornaam,10 b) Nicolaus (2) is de
vader van Nicholas (1), c) Nicolaus (2) is afkomstig uit Hamburg, en d)
document (3) bevindt zich in het Sloane archief (wat er op zou kunnen wijzen,
dat Nicolaus (2) het als referentie uit Hamburg naar Londen mee heeft

Vert. J. S. de Block.
Daartegen is in te brengen, dat de voornaam Nicolaas bij een geslacht van Staphorst
ook veelvuldig voorkomt.
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genomen), zijn sterke aanwijzingen dat Nicolaus (2) de overgebleven zoon
is van Nicolaus (3) en Margaretha (von Eitzen). Wanneer dit zo zou zijn
dan kunnen wij voor Nicholas, onze plantenverzamelaar de volgende genea-
logie opstellen: Hierbij ontlenen wij gegevens over de oudste Nicolaus van
de publikatie van ACHELIS.11

I. Henricus, tr. Gertrud Olyemann. Een zoon is Nicolaus, volgt II.

II. Nicolaus Staphorst, geb. Staphorst, raadsheer van gravin Maria van
Jever, officier, predikant te Heide (1558), Propst (1561-1567), Hamburg
(St. Paulus volgens document (2), St. Petrus volgens Achelis, 1567-1579),
overl. 18.9.1579, tr. N.N. Een zoon is Nicolaus, volgt III.

III. Nicolaus Staphorst, vermoedelijk geneesheer, overl. 17.3.1642, tr.
Ursula Schellhammer, dr. van Johannes. (Johannes Schellhammer, geb. ca.
1540, bestuurder van Quedlinburg, raadsheer aan het hof van de hertog van
Brunswijk en Lunenburg, bestuurder van het hertogdom Grubenhagen, be-
stuurder van Goslar, predikant van de St. Paulus-kerk te Hamburg, overl.
27.12.1620, in zijn 81e levensjaar, 55e ambtsjaar en 50e huwelijksjaar). Een
zoon is Nicolaus, volgt IV.

IV. Nicolaus Staphorst, geb. Hamburg, opgeleid aan het gymnasium van
Hamburg en universiteiten in Duitsland, keert uit verbanning op 21.10.1637
terug, predikant (1640), overl. 25.3.1652, tr. 1640 Margaretha, verlaten dr. van
Daniel Von Eitzen. Zij hebben zeven zonen, waarvan zes jong sterven. De
overgebleven zoon is vermoedelijk Nicolaus, volgt V.

V. Nicolaus Staphorst, afkomstig uit Hamburg, werkt te Londen als che-
mical operator (director van de Society of Apothecaries, leraar van Hans
Sloane, vertaler van Leonhardt Rauwolf's reisverslag naar het Morgenland,
overl. na nov. 1701, John Ray beschouv/de hem in 1693 als een foreigner,12

tr. N.N. Een verwant is Anna Orton. Een zoon is Nicholas, volgt VI.

VI. Nicholas Staphorst, maakte in 1700 een reis naar West Afrika, Kaap
de Goede Hoop, West India en vermoedelijk andere landen, tijdens deze reis
verzamelde hij planten en andere zaken voor James Petiver, wiens collectie
overging naar Hans Sloane.13 Een zestal planten en plantendelen worden in
het British Museum-Sloane Collection bewaard.

11 TH. O. ACHELIS, Nederlanders als Lutherse geestelijken in Sleeswijk-Holstein in Ned.
Leeuw. 76 (1959), p. 189-194. Dit artikel is gebaseerd op O. ARENDS, Gejstligheden
i Slesvig og Holsten, 3 dln., 1932.

12 J. R. GREEN, A history of botany in the United Kingdom from the earliest times
to the end of the 19th Century, New York 1914, p. 648; CH. E. RAVEN, John Ray,
a naturalist, his life and work. Cambridge 1942, p. 502. De Society of Apothecaries
is gevestigd te Londen. In de 18e eeuw waren er twee afdelingen, nl. afd. Botany
met zijn door Sloane in 1721 gestichte Chelsea Garden, en afd. Chemics. Nicolaus
zal dus hoofd van deze afdeling geweest zijn. Leonard Rauwolf (ca. 1540-1596) was
arts en plantkundige te Augsburg. Zijn reisverslag werd in 1583 gepubliceerd. Het
heeft dus meer dan een eeuw geduurd, voordat het in het Engels werd vertaald.

13 Zie Inleiding. lames Petiver (1663-1718) was plantkundige, entomoloog, apotheker
en later demonstrator of plants.
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Het is mij niet bekend of de bovengenoemde Nicolaus II, III, IV en V
nog andere kinderen hadden en of Nicholas nageslacht had. Wellicht dat een
lezer aanvullingen heeft.

Gaarne wil ik de volgende personen bedanken voor hun assistentie: dr.
F. Hepper, Londen, voor nadere gegevens en voor de determinatie van de
Guinea Plants, de heer J. S. de Block, Wageningen, voor de vertalingen uit
het Latijn, de heer G. W. van der Meiden van het A.R.A., 's-Gravenhage
voor het opsporen van brief W.I.C. inv. nr. 54, de directeur van het Icono-
grafisch Bureau, 's-Gravenhage (waar geen afbeeldingen van een Staphorst
bewaard worden), de directeur van het Biohistorisch Instituut, Utrecht en
de directeur van het Instituut voor Plantenveredeling, Wageningen.

A. C. ZEVEN

STICHTELIJKE LECTUUR

De bladvulling in Gens Nostra XXVIII (1973) p. 295 onder bovenstaande
kop behoeft m.i. wel enige toelichting. In de eerste plaats het jaartal dat
moet zijn 1645. Het kerkeraadsboek Weesp no. 6 bestrijkt nl. de periode
1624-1649.

Inderdaad overwoog de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente te
Weesp zekere oude boeken te verkopen. Het vlotte echter niet erg met de
verkoop en daarom beslot ende kerkmeesters twee boekenkisten te laten ma-
ken waarin de boeken tenslotte werden opgeborgen. Eerst in 1837 werden
door de toenmalige predikant Ds. Frederik Hendrikus Gijsbertus van Iterson
de boeken herontdekt. Het bleken oude boeken en handschriften te zijn, die
nog van vóór de tijd der Kerkhervorming dagtekenen en grotendeels afkom-
stig waren uit het Oude Convent der Zusteren in St. Johansklooster te Weesp.
De gehele verzameling bestaat uit 57 incunabelen of allereerste drukken en
51 handschriften. De Heer van Iterson heeft daarvan een tweetal catalogi
gemaakt. Voor verdere bijzonderheden meen ik te mogen verwijzen naar
VAN DER AA, Aardrijkskundig woordenboek, onder Weesp p. 216 en 217.
Uiteindelijk hebben de kerkmeesters besloten op 31.10.1845 om de verzame-
ling ten geschenke aan te bieden aan de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gra-
venhage. Aldus gebeurde. De tegenprestatie van de K.B. was een gouden
legpenning.

H. BROOD

INFORMATIE ARCHIEVEN MIN. VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Alle inlichtingen uit de Overzeese pensioenen van het Min. van Binnen-

landse Zaken (verm. in Gens Nostra XXVIII (1973), p. 360 en 398) en uit de
Stamboeken van het voorm. KNIL (p. 361) dienen gericht te worden tot de
Beheerder van het Koloniaal Archief bij het Min. van Binnenlandse Zaken,
Leeghwaterstraat 125, 's-Gravenhage.
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KWARTIERSTAAT NIERMANS

(Vervolg van pag. 18)

740. Melchior Löbbecke, geb. Iserlohn, raadsheer, cameraar, burgemeester van Iser-
lohn (1690), overl. ald. 3.5.1696, tr. ald. (2) 6.8.1689

741. Elisabeth Brenscheid, geb. Isserlohn, overl. ald. 9.12.1724.
742. Diedrich Helcke, „Glasemacher", burger van Iserlohm (17.2.1676), tr. ald. 7.3.1679
743. Elisabeth Gifferingh, overl. Iserlohn 12.12.1724.
744. Martinus Kretzmar, geb. Elberfeld, overl. ald. voor 26.2.1719, tr. (1) Margarethe;

tr. (2) tussen 1687 en 1691
745. Anna Maria Wülfing, ged. Elberfeld 15.6.1669, overl. ald. 13.11.1728.
746. Johannes Wolffsholtz, overl. Elberfeld 4.11.1724, tr.
747. Enneken (vort) Dahlhaus.
748. Engel Korte{n), geb. Elberfeld 15.8.1668, overl. ald. 17.8.1739.
750. Wilhelm(us) Hütteman(s), geb. Elberfeld 20.1.1674, overl. ald. 20.11.1755, tr.
751. (Anna) Maria Koch, geb. Elberfeld 3.11.1675, ged. 6.11., overl. ald. 11.4.1744.
756. Niclas Vollenbruch, von Odenkirchen, ged. Rheydt 22.1.1671, begr. ald. 24.6.

1739, tr. ald. 16.8.1693
757. Trinen Rolffs, ged. Rheydt 17.4.1671, overl. ald. en begr. 29.1.1743.
758. Reinhard Hecker, ged. Rheydt 8.6.1668, overl. ald. 21.8.1750, tr. ald. 26.1.1698
759. Gertrud Joeres gen. Thewissen, ged. Rheydt 2.10.1666.
760. Gabriël von den Bruch, geref. belijdenis gedaan te Heinsberg 23.5.1681, overl.

ald. 15.5.1703, tr.
761. Maria Beckers, overl. Heinsberg 13.3.1733.
768. Abraham Ortt, geb. Antwerpen 1.1.1562, overl. St. Omer 25.8.1596, tr. Antwerpen

25.9.1583
769. Elisabeth van Halle, geb. Antwerpen 1566, overl. Amsterdam 23.3.1651.
770. Gaspar Boudaen, geb. Antwerpen 1584, tr. ald. 13.11.1605
771. Susanne du Bois de Nevele.
772. Mr. Jacob Bors, gezegd Jacobus Borssius, geb. Amsterdam 1599, Licentiaat rech-

ten, begr. ald. (N.K.) 19.4.1666, tr. ald. 12.9.1627
773. Adriana Pietersdr. (van Schagen), geb. 1604, begr. Amsterdam (N.K.) 14.10.1638.
774. Jacob van der Merct, ged. Amsterdam 6.6.1599, koopman, reder, commissaris,

regent aalmoezeniersweeshuis, begr. ald. 11.5.1653, tr. ald. 22.8.1628
775. Petronella Witsen, ged. Amsterdam 9.4.1602, begr. ald. 26.5.1676.
776. Jacob Jansz Hop, geb. Amsterdam 1588, handelaar in granen, begr. ald. 29.3.1633,

tr. ald. 28.11.1610
777. Renske Simonsdr. Fortuijn, geb. 1588, begr. Amsterdam 24.3.1659.
778. Mr. Pieter Cloeck**, geb. Amsterdam 7.1.1585, advocaat, hoofdingeland van de

Beemster, overl. Amsterdam 5.12.1667, tr. ald. (2) 28.6.1615
779. Johanna Hooft, geb. Amsterdam juni 1596, begr. ald. 13.1.1639.
780. Charles Loten, geb. Brugge 1574, koopman te Amsterdam, bewindhebber W.T.C.,

overl. ald. 1.10.1652, tr. (1) Norwich (otr. Amsterdam 15.9.1607)
781. Maria de Hem, geb. Norwich.
782. Willem Sel(e)ijns, zijdelakenkoper, otr. Amsterdam 12.5.1621
783. Susanna Rijckaert, ged. Amsterdam 18.1.1598, begr. ald. 29.5.1677.
792. Zegcr (van Asch) van Wijck, geb. Utrecht 1592, bewindhebber W.T.C., gecom-

mitteerde raad ter admiraliteit etc, overl. Utrecht 12.3.1669, tr. ald. 7.11.1619
793. Dirkgen van Rijnevelt, geb. Utrecht 1589, overl. ald. 2.4.1663.
794. Anlhonie Steek, tr.
795. Alidt van der Haar, genaamd de Kemp.
796. Hendrik Brouwer, geb. (gerekend naar opgave leeftijd bij huwelijk) ca. 1597,

kruidenier (1623), gouverneur generaal van Nederl. Indië (1632-1636), gouverneur
(generaal) van West Indië (1641-1643), overl. nabij Karel Mappa (Chili) gedurende
een expeditie tegen de Spanjaarden, 7.8.1643, otr. Leiden 29.12.1623

797. Cecilia van Dorp, ged. Leiden 1595, overl. ald. 10.9.1655.
798. Ds. Abraham Heijdanus, geb. Frankenthal (Paltz) 1, ged. 10.8.1597, student Leiden

(1617), predikant te Naarden (1623), Leiden (1627), hoogleraar Godgeleerdheid
ald. (1648-1676), ontslagen „wegens ongewenschte schrifturen", overl. ald. 15.10.
1678, tr. Amsterdam 18.5.1627

799. Sara Lo(o)ten, ged. Amsterdam (O.K.) 7.9.1608, overl. Leiden 15.8.1669.

** Enkele aanvullingen en verbeteringen door redactie.
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800. Nicolas Warin, geb. 3.9.1598, winkelier te Merville, overl. 18.10.1631, tr. 19.9.1616
801. Francoise van der Mersch, overl. Merville 1646.
802. Mr. Nicolaas ten Hove, geb. Amsterdam 7.11.1611, Gedeputeerde van de Staat,

bewindhebber W.T.C, etc, overl. Amsterdam 15.10.1679, tr. 's-Gravenhage 15.2.
1637

803. Cornelia Fagel, geb. 's-Gravenhage 20.6.1619, overl. Amsterdam 1.11.1693.
804. Abraham Lestevenon, geb. Amsterdam 18.10.1592, zijdehandelaar, begr. ald. 24.10.

1652, tr. 's-Gravenhage 30.4.1628
805. Elisabeth van Thije, geb. 's-Gravenhage 4.9.1608.
806. Willem Boeker, geb. Amsterdam 17.4.1595, ridder, raad (1625-1652), commissaris,

schepen, 5x burgemeester, gecommitteerde raad, bewindhebber O.I.C., kapitein
v. d. burgerij, curator illustre school, heemraad, etc. bij diploma van 3.5.1647 door
de Doge van Venetië benoemd tot ridder van St. Marcus, overl. Amsterdam
5.10.1652, tr. ald. 7.2.1627

807. Brigitta Spiegel, geb. Amsterdam 9.9.1606, begr. ald. 5.4.1668.
808. Jacques van der Waeijen, geb. Antwerpen 1587, lakenkoper te Amsterdam, overl.

ald. 17.4.1651, tr. ald. 21.2.1621
809. Geerlruijd Dircksdr. Spiegel, geb. Amsterdam 21.10.1601, overl. ald. 13.10.1661.
810. Pieter Bruijn (de Bruijn) de Jonge, geb. 1614, lakenkoper, begr. Amsterdam 24.9.

1655, tr. ald. 21.12.1636
811. Maria Dircksdr. van Cloppenburch gezegd Deventerwaeg, ged. Amsterdam 28.5.

1619, begr. ald. 29.7.1688.
812. Jacob Tijmensz Hinlopen, later Jacob Hinlopen Vermaes, geb. Amsterdam 20.11.

1616, koopman op Spanje, zijdewever, commissaris, luitenant burgerij, regent
weeshuis, eigenaar van de Hofstede Oud-Bussum, begr. Amsterdam 8.9.1685, tr.
ald. 25.5.1653

813. Ursula van Bergen, geb. ca. 1625, begr. Amsterdam 25.12.1683.
814. Mr. Joan van Reijgersbergh, geb. 1630, schepen, raad te Middelburg, raad ter

Admiraliteit in Amsterdam wegens Zeeland, heemraad v. d. Beemster, tr. 1652
815. Sara van Os, begraven in kerk i.d. Beemster.
816. Mr. Willem Dedel, geb. Delft 18.8.1599, griffier van de Hooge Raad in Holland,

Zeeland en Westfriesland, overl. 's-Gravenhage 18.4.1650, tr. ald. 6.11.1633
817. Elisabeth Quartelaer, geb. 's-Gravenhage 25.11.1600, overl. ald. 4.10.1669
818. Mr. Hendrick Hudde, ged. Amsterdam 12.2.1619, raad, raad ter admiraliteit in

Zeeland, raadsheer in de Hooge Raad, overl. 's-Gravenhage 31.3.1677, tr. Amster-
dam 31.3.1648

819. Anna Roch, ged. Amsterdam 13.8.1624, overl. 's-Gravenhage, begr. Amsterdam
15.9.1717.

820. Michiel van de Blocquerij, geb. St. Truijen 29.6.1596, woonde te Rouaan, Middel-
burg en Amsterdam, suikerbakker, begr. Amsterdam 28.12.1651, tr. (1) Middelburg
21.3.1629 Susanna Dierckens; tr. (2) Haarlem 29.1.1638

821. Laurentia Herrewijnen, geb. Bremen, overl. 1666.
822. Hendrik Scholten, geb. Osnabrug 1617, koopman op Italië en Levant, bewind-

hebber O.T.C., eigenaar ridderhofstede 't Huis te Adrichem onder Wijk aan Duin,
overl. Amsterdam 3.9.1679, tr. ald. 26.5.1643

823. Sara Broen, geb. Amsterdam 29.4.1622, overl. ald. 2.9.1671.
824. Dr. Willem Boreel, geb. Middelburg 2.3.1591, ridder-baronet, baron van Vreendijk

en Vreenhove, Vrijheer van Duijnbeek etc. pensionaris van Amsterdam, gedepu-
teerde van H.H.M., ambassadeur, overl. Parijs 29.9.1668, begr. 's-Gravenhage,
tr. Amsterdam 26.9.1626

825. Jacoba Carel, geb. Amsterdam 6.8.1607, overl. Parijs 17.6.1657.
826. Balthazar Coijmans, geb. Hamburg 11.9.1589, Heer van Streefkerk, koopman té

Amsterdam, overl. ald. 14.2.1657, tr. ald. 12.3.1641
827. Maria Trip, ged. Amsterdam 6.1.1619, overl. ald. 14.10.1683.
828. Jean Lucas Pels, geb. Amsterdam 24.9.1628, koopman, reder, assuradeur en ban-

kier, overl. ald. 31.3.1699, tr. ald. 6,12.1654
829. Susanna Noirot, geb. Amsterdam 14.10.1632, overl. ald. 23.10.1678.
830. Pieter Bouwens, geb. Aken 2.3.1621, koopman in ijzer en koper te Amsterdam,

overl. ald. 25.10.1680, tr. ald. 11.7.1651
831. Anna Maria van Nutt, geb. Aken maart 1622, overl. Amsterdam 2.1.1686.
850. Simon Olivier Rensonnet, tr.
851. Catherine Beaupain.
864. Jan Lentzen, woonde 1693 in Rheijdt, later op landgoed Zoppenbroick, tr.
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865. Girtgen Dederichs von Eken, wed. Janssen.
866. Michael Ravens, tr. vóór 1690
867. Kalharina Prior (Preyer), beiden doopsgezind.
868. Henrich Pferdmenges, ged. Rheijdt 16.6.1658, overl. na 2.3.1723, tr. ca. 1681/82
869. Grietgen Butzheinen, ged. Rheijdt 3.2.1657, begr. ald. 12.6.1750.
870. Nelis Nieper, ged. Rheijdt 11.10.1637, overl. na 22.1.1726, tr. ca. 1673/74
871. Grietgen Pasch, geb. Grefrath bij Krefeld, overl. na 22.1.1726.
872/873 = 870/871.
874/875 = 868/869.
876. Dahm (Adam) Schmits, ged. Rheydt 2.12.1646, tr.
877. Entgen Wimmers, geb. Rheydt ca. 1647, overl. ald. 14.4.1707.
878. Jan Hennissen, ged. Rheydt 3.1.1644, overl. ald. 27.3.1709, tr. ald. 11.10.1665
879. Trintgen Kamper.
886. Nicolas Bruch, overl. Neuwied 15.10.1680, tr.
887. Christina, overl. Neuwied 20.4.1687.
896. Claes Hinlopen, ged. Hoorn 12.2.166029, commissaris van kleine zaken ald. (1689),

tr. ald. 27.4.1687
897. Adriana Groes, ged. Hoorn 9.9.1663.
898. (verm.) Claes Groot, tr. Hoorn 18.2.1690
899. Vrouwtje Clapmuts.
904. Anthony Godin, Heer van Kockengen, Spengen etc. kanunnik van Oud Munster te

Utrecht, overl. Dordrecht 6.5.1708, tr. de Bilt 29.10.1674.
905. Elisabeth Marlens, ged. Utrecht 27.3.1645, overl. ald. 21.4.1689.
906. Thomas Sulyard, kolonel van een Schots regiment ten dienste van de Republiek,

tr. 1682
907. Jeawie (baronesse) van Leefdaet.
908. Jan Baptista Barchman Wuijtiers, geb. Amsterdam 9.4.1665, overl. maart 1711,

tr. Amsterdam 10.4.1689
909. Isabella Lucretia Voet, geb. Amsterdam 10.4.1666, overl. Utrecht 31.1.1736.
910. Mr. David de Wildt, geb. Amsterdam 28.11.1662, Heer van Drakesteijn, secretaris

v. d. admiraliteit, meesterknaap van Gooiland, hoogheemraad, overl. 11.10.1729,
tr. (2) 10.7.1693

911. Cornelia van Strijen, geb. Amsterdam 11.5.1675, overl. ald. 12.5.1745.
912. Dr. Gijsbert Wttewael, geb. Vreeswijk 12.9.1609, notaris, procureur generaal v.h.

Hof v. Utrecht, hoogheemraad Lekdijk bovendams, overl. Utrecht 21.12.1687, tr.
ald. 11.6.1637

913. Cornelia van Ween, geb. Utrecht 1615, overl. ald. 8.8.1679.
914. Mr. Johan Simonides van Nijs, geb. Leeuwarden 7.9.1642, kanunnik ten Dom te

Utrecht, overl. ald. 29.12.1684, tr. Utrecht 31.10.1676
915. Adriana van Nellesteijn, ged. Utrecht 16.2.1647, overl. ald. 5.9.1707.
916. Dirk van Suchtelen, weesmeester, schepen en burgemeester te Hoorn, bewind-

hebber O.I.C. (1674), begr. ald. 7.10.1691, tr. (2) Hoorn 27.5.1679 Jannetje Cornelis
Schagen; tr. (1) ald. 4.4.1655

917. Maria Claes Sijms, overl. Hoorn, begr. 5.5.1674.
918. Mr. Adriaan van Bredehoff, geb. Dordrecht 13.2.1617, hoofdschout te Hoorn

(1646-1675), overl. ald. 13.4.1675, tr. (2) Hoorn 18.11.1657
919. Margrieta Rijckse (Riccen).
920. Lucas van Voorst, geb. Utrecht 9.9.1590, goudsmid, juwelier, raad, vroedschap,

burgerhopman, ontvanger bisschopstienden, overl. Utrecht 15.10.1669, tr. ald.
27.4.1617

921. Catalina van Voorst, geb. Utrecht 4.9.1595, overl. ald. 9.3.1650
922. Mr. Gerard van der Nijpoort, geb. Utrecht 2.10.1598, raad ordinaris in den Hove

Provinciaal van Utrecht, overl. ald. 26.2.1683, tr. ald. (2) 22.1.1632
923. Maria van der Hoeve(n), overl. Utrecht 1.9.1667.
924. Mr. Batholomeus van den Velde, ged. Rotterdam 10.4.1639, tussen 1665 en 1692

schepen, vroedschap, rekenmeester, burgemeester en gedeputeerde ter dagvaart te
Rotterdam, begr. ald. 25.4.1693, tr. ald. mei 1664 (otr. Rotterdam 4.5, Amsterdam
25.4.1664)

925. Hillegonda van Gangel, ged. Amsterdam 19.3.1645, hertr. Wijk bij Duurstede
25.12.1698 Jakob Khol „ontfanger van haar Ed. mog. heren Staten en slands van
Utregt domeinentol alhier, raad en oud schepen".

" Onjuist in Ned. Patr. 1915.
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926. Dirk van der Lingen, ged. Wijk bij Duurstede 12.2.1650, raad, tr. ald. 18.7.1669
927. Gerarda Wijborgh, ged. Wijk bij Duurstede 3.8.1647, overl. vóór 1680.
936. Class te Gimpl, overl. Burgsteinfurt 6.3.1671, tr. ald. 1.11.1665
937. Anna Catharina Elfers. Zij tr. (2) Henrich Holtermann, tr. (3) 1.11.1674 Johann

Tellighauss.
938. Hendrich Elfers, geb. Burgsteinfurt ca. 1640, burgemeester ald., overl. ald. 15.3.

1688, tr. ald. (1) 5.4.1664
939. Engel te Gimpt, geb. Burgsteinfurt ca. 1643, overl. ald. 26.9.1679.
940. Walrad Prümers, geb. Burgsteinfurt ca. 1641, burgemeester ald., overl. ald. 14.12.

1685, tr. ald. (1) 21.10.1666
941. Anna Elisabeth (Margaretha) Holterman, geb. ca. 1642, overl. Burgsteinfurt 5.5.

1671.
942. Johan Palthe, „Förster" te Bentheim, tr. ald. 25.11.1682
943. Anna Elisabeth Sartorius
944. Jacob Marcelisz (van der Eist), ged. Driel 17.11.1661, overl. vóór 1713, tr. Driel

6.6.1685
945. Jenneken Egons (Verwer), ged. Driel 9.2.1662, overl. vóór 1713.
946. Willem Reijnen van den Ancker, overl. Hedel 1728, tr.
947. Judich Meeuwse Kivits, overl. Hedel 16.10.1700.
948. Jacob van Flijmen.
950. Theunis Claesz van Hemert, overl. Hedel 1736.

1038. Cornelis Anthonisz van Noort, tr. Wijk bij Duurstede 30.5.1638
1039. Catharina Jaspersdr, van Cothen.
1042. Gerbrand Gerrits, scheepstimmerman en poorter te Amsterdam.
1044. Jan Woutersz, ged. Amsterdam 25.1.1609, zn. van Wouter Huijbertsz en Geertje

Jansdr, kousenverver, otr. Amsterdam (2) 19.6.1638 Elisabeth van Doeveren; otr.
ald. (1) 25.1.1629

1045. Susanna Verbeeck, geb. Amsterdam ca. 1604, dr. van Engel en Apollonia Naijens.
1046. Hendrik Ruwenhoff (Roenhoff), geb. Santen ca. 1607, otr. Amsterdam 28.4.1633.
1047. Engeltje Jacobs, geb. Amsterdam ca. 1614, dr. van Jacob Jansz en Heijlken Hen-

driks de Raed.
1058. Herman Jansz, bierdrager te Amsterdam (29.9.1677), overl. ald. 2.8.1686.
1066. Dirik Jansz, kleermaker.
1120. Laurens Voltelen, geb. ca. 1612, zn. van Arnoldus en Eefken Bennincx, hout-

koper, burgemeester te Hasselt, overl. kort vóór 13.7.1680 ,tr. ca. 1642.
1121. Jannetje Sijmons, overl. kort vóór 12.10.1689.
1152. Herman Woutersz (Struijck), jongeman van den Oudendijck, tr. (2) Woudrichem

8.8.1638 Teuntje Jans; tr. (1)
1153. Anneke Philips.
1154. Willem Hendriksz van der Werve, tr.
1155. Anneke Ariens van Rijswijck.
1160. Cornelis Zegersz Holleman gen. Kenniphaes, zn. van Zeger Willemsz Holleman

en Jenneke Cornelijs, tr.
1161. Marijke Gerrits Zacht.
1166. Roelof f van der Wiel, tr.
1167. Maria Suermont.
1168. Nicolaas Adriaansz Hamel, (edelman van de attelerije), kapitein van de tocht-

paarden, burgemeester van Vianen (in 1658 oud-burgemeester), tr. (2) Vianen
Anna Robertson, wed. van Johannis Vogelsang, predikant ald.; (otr. (1) 's Gra-
venhage 30.5.1621)

1169. (Geertruijd Claes)
1170. Rutgaert (Rutger) Tulleken, geb. Arnhem, zn. van Rutger en Willemken van

Sinderen, presidentschepen van 's-Hertogenbosch, overl. ald. 10.4.1646, tr. Zalt-
bommel 7.10.1624

1171. Francina de Leeuw, ged. Dordrecht maart 1607, dr. van ds. Franciscus Johansz
Leo en Aeltken Claes Apersdr., overl. 's-Hertogenbosch 12.6.1687

(Wordt voortgezet) J. W. NIER MANS
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AFSCHRIFT VAN EEN OUD BIJBELBLAD

Anno 1630 den seventijnden februari (oude stijl) hebbe lek mij & huijsfrou Aeltijne
Gevers getrout in dijen broeren Kerek Warner Toenhuijs.

Anno 1631 den 22 maijus (oude stijl) wesende sondach foer pijnxter na dije mijddach
tusschen 4 ende 5 uren ijs onse eeva geboeren ende woensdach wesende den 25 meij
den crijstelijcken doep indij groete Kerck ontfangen ijs ijn den heere gerust godt dije
heere wijl hare sijle ende ons alle genadijch wesen Anno 1633 den 12 october op
saterdach.

Anno 1633 den 3 Januarius ijs Wijllem geboeren smorgens omtrent acht uijren op
ene donderdach ende des anderendachs frijdach den crijstelijcken doep in dije broeren
Kerck entfangen ijs werom ijn den heere gerust 1633 den 2 october onse lijven heere
wijl sijn sijelle ende ons alle genadijch wesen woensdach.

1634 den 19 september olden stijl wesende suntemijchijels dach wesende vrijdach
tsavonts tusschen 10 ende half elfe ijs mijnen soene Wijllem geboeren dije heere Zebaot
wijl hem ijn sijn kennijsse ende vrese laeten opwassen amene venus heft gewijnst.

1636 den 11 augustus olden stijl wesende donderdach achtermijddach omtrent 5 uijren
ijs mijn soenne goevert geboeren dije heere zebaot wijl hem ijn sijn kennijsse ende
vrese laeten opwassen amene juijpijter heft gewijnst 1638 den 18 augustus ijs mijne
soene goevert ijn den heere gerust dije heer wijl hem ende ons alle genadijch wesen
amen ijs sutphense karmesavont.

1638 den 14 junij olden stijl ijs mijn soene lambert geboeren wesende donderdach
smorgens ofte snachts tusschen een ende 2 ure 1638 den 7 november ijs mijne soene
lambert in den heere gerust onse lijeve heer wijl sijne sijele ende ons alle genaedijch
wesen.

1640 den 24 mert, warner tonhus, min salige dochter man inden heren ontslapen,
der selen gott genadich sij.

1650 den 19 Maij is mijn moeder Alleida Geevers inden Heer ontslapen welcke siele
Godt genadich sij.

1664 12/22 november ben ick met mijn huijsvrouw Dorothea Plaate in de groote
kerk binnen Deventer getrout op sondagh.

1665 12/22 september smorgens tussen 5 en 6 ueren sijnde woensdach is mijn soon
Aelbertus geboeren en den 14/24 sijnde sondach den Christelijcken doop ontfangen
inde groote kerk sijnde vredach.

1669 2/12 februari] smorgens te 10 ueren sijnde dinghsdach is mijn dochter Aleijda
geboren en den 3/13 dito s'avonts in de groote kerk den Christelijcken doop ontfangen.

1670 3/13 November smorgens tussen 2 en 3 is mijn dochter Margrieta geboeren.
1673 21/31 Meij smorgens tussen 7 en 8 uer sijnde (uitgegumd!) is mijn soon Warne-

rus geboren ende inde bergkerk den Christelijcken doop ontfangen.
1676 15/25 jan smorgens omtrent 10 uer is mijn dochter Christina Sibilla geboren

en a°. 1677 den 28 december is inden Heere gerust en den 31 dito savonts inde groote
kerk begraven.

1678 27 jan/6 feb s'avonts omtrent 5 uer sijnde sondagh is mijn dochter Arnolda
geboren en den 31 jan/10 feb inde berg kerk den Christelijcken doop ontfangen.

1680 22 Desember is mijn lijve Vader inden heere gerust savons ontrent 7 en 8 uer
en is 27 desember inde groote kerck begraven och bedroefden dach.

Uit het met de hand geschreven familieboek Marienburg (van de hand van Joan
Marienburgh (ged. Deventer 12.12.1630, vertr. maart 1663 naar Rotterdam, ald. overl.),
aangevuld door Arnold Marienburgh (ged. Deventer 2.8.1705, ald. begr. 5.5.1760, JUD))
en het betreffende bijbelblad kon het volgende worden opgesteld:

HET GESLACHT GEVERS EN AANVERWANTE GESLACHTEN

I. Michel Gevers, uit Lochem, tr. Sibilla Randenrast (Randenraat, Randenrathl).
Uit dit huwelijk:

1. Eggert Gevers, tr. Agnis Cristina Volmer; kinderen Joan en Margareta.
2. Altien (Aaltje), volgt II.

If. Altien Gevers, overl. 19.5.1650, tr. (1) Zutphen 17.2.1630 Warner Toenhuijs
(Thonhuijs, Toonhuis), overl. Deventer 24.3.1640; tr. (2) 25.10.1643 Arent Marienburgh,
wedn. van Geertruid van Eijl (Zie gerieal. Marienburgh; Ned. Leeuw 1926).
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Uit het eerste huwelijk:
1. Eeva, geb./ged. 22/25.5.1631, overl. 12.10.1633.
2. Willem, geb./ged. 3/4.1.1633, overl. 1.10.1633.
3. Willem, volgt III.
4. Govert, geb. 11.8.1636, overl. 18.8.1638.
5. Lambert, geb. 14.6.1838, overl. 7.11.1638.

III. Willem Toonhuys, geb. 19.9.1635, overl./begr. Deventer 22/27.12.1680, tr. ald.
12.11.1664 Dorothea (Theodora) Plaate.

Uit dit huwelijk:
1. Aibert Toonhuis, geb. 12.9.1665, stadsijker te Deventer, begr. 28.8.1751, tr. 23.6.1713

Gcertruid Marienburg (Zie geneal. Marienburgh in Ned. Leeuw 1926 onder Vf, 2e).
2. Alijda, geb. 2.2.1669.
3. Margrieta, geb. 3.11.1670.
4. Wamerus, geb. 21.5.1673.
5. Christina Sibilla, geb. 15.1.1676, overl. 28.12.1677.
6. Arnolda, geb. 27.1.1678.

Verder heb ik uit genoemd familieboek, behalve gegevens over de geslachten Ma-
rienburgh en Rouse (geneal. samengesteld door mr. H. Kronenberg) ook gegevens over
de geslachten: Roever, (met aanverwant: Assinck, van Sijdl, van Rijssen, Wijnties,
Oolbeke); Volmer, Bulsinck, Dorre (met aanverwant: van Boeckholt, Engelen, Kelfken,
Cruijner, de Roode) en Terpstra.

D. CANNEGIETER

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.

Archiv für schweizerische Familienkunde. Band IV. 7. Lieferung (1972). 91 blz.
(Uitg. J. P. Zwicky von Gauen).

De 4e band loopt van 1958-1972 en bevat vnl. kwartierstaten. Alle bijdragen zijn van
de bovengenoemde uitgever. Kwartierstaten van Gottlieb Duttweiler; van broers en
zuster Eschler; van Dr. Erwin Jaeckle; van gebroeders Kottmann en van broers en
zuster Spani. De Zwitserse afstamming van de familie Hinneberg (Hünenberg) in
Hamburg.

Mr. P. J. W. BELTJES, Over Staverden en de witte pauwen. Een verkenning. (Over-
druk uit „Natuurbehoud in Gelderland 1957-1973"). 10 blz., 1 wapen afb.: ruiterzegel
van Reinald van Gelre in 1323, helmteken omzoomd door pauweveren. [Bibliotheek
N.G.V., nr. 4296].

Voert het gebruik van de witte pauweveren terug op de pauwen die al ca. 1310 op
Staveren gehouden werden. Op de leenman van „den hoff van Staveren" rustte de
verplichting voor de hertog een aantal witte pauwen te houden. Beschreven werden de
eigenaren en bewoners van het latere landgoed Staverden. Op 3.2.1954 stelde het college
van ged. staten van Gelderland als provinciaal „merkteken" vast de Gelderse bloem
met een bos witte pauweveren.

L. H. WESTDIJK, Het geslacht De Roon (1973). [Bibliotheek N.G.V., nr. 4303]. 74
blz., wapen, index op de voornamen met geboortejaar en op de familienamen met voor-
namen en geboortejaar.

De stamvader is Meeus, geb. ca. 1475. De familienaam verschijnt in de 6e generatie
bij Laurens Adriaensz. de Rooy alias de Roon, geb. 1610. De bakermat ligt in Sprang
(N.B.). Een keurig overzicht, reeds zeer uitgebreid, dat volgens de schrijver een voor-
lopig karakter draagt en waarop hij aanvullingen en verbeteringen vraagt.

Th. P. E. DE KLERCK

63



TIJDSCHRIFTEN
De hieronder beschreven tijdschriften kunnen niet ter inzage worden ver-

strekt. Voor fotocopieën van artikelen dient men binnen drie weken na be-
spreking in dit tijdschrift zich te wenden tot de heer G. Gunderman, p/a
N.G.V. Cattenhagestraat 80, Naarden (zie Mededelingen, nr. 6, p. 21).

Blatter des Bayerischen Landesvereins fiir Familienkunde, 36. Jg. (1973), Band XII,
Nr. 3/4. Willy Schrettenbrunner, Ahnen prominenter Bayern VI. Die Ahnen des Re-
gierungsprasidenten der Oberpfalz, Dr. Ernst Emmerig (met een inleiding van de
probant). Ernst Ritter, luristen im Dienst der Reichsstadt Regensburg in den Jahren
1524-1708. Otto Fürnrorh, Weitere Juristen im Dienste der Reichsstadt Regensburg
(bis 1778), Otto Mutzbauer, Familiennamen im altesten Kirchenbuch der Pfarrei Kem-
nath a. Buchberg. Raimund W. Sterl, Musiker und Instrumentenbauer in den Toten-
registern der Stadt Regensburg. Georg Ortner, Lücken in den Kirchenbiichern der
kath. Pfarrein der nördl. Oberpfalz 1600 bis 1700 und ihre Überbrückungsmöglichkeit
(als eerste mogelijkheid raadt het artikel aan om in de protestantse kerkregisters te
kijken, iets dat ook in ons land soms wel raadzaam is!). Idem, Ahnenliste Schuller (2,
Nachtrag). Dr. Rainer Beer, Materialen (inleiding tot een toekomstig vaste rubriek van
bronnenpublikaties uit de Oberpfalz. Als eerste bijdrage in deze zin volgt dan: Dr.
Josef Hanauer, Materialen I: Pflegeamt Treswitz (met o.a. een naamlijst van alle be-
woners in 1562).

De Brabantse Leeuw, jg. 22, No. 7 en 8 (juli-aug. 1973). Dr. Ir. J. Mac Lean, De
descenten van Leendert Meeusse van Dis (1703-1774); de descendenten van Pieter
Meeusz van Dis (1709-1762). F. J. van Ettro, Over blokjes en breuken. W. de Bakker,
De Bresser (vervolg).

De Famfaf, jg., XVIII, nr. 1 (aug. 1973). Drs. G. Fafié, De families Fafié en Hoets.

Genealogie, 22. Jg., Heft 10 (Okt. 1973). Hans Riese, Gedanken über die Genealogie
und ihre Zukunft (De auteur ontwikkelt hierin o.a. enkele gedachten over het verbrei-
den van de belangstelling voor genealogie; hij meent dat bijv. de archeologie er beter
in geslaagd is om zich in breder kringen tot interesse-gebied te maken dan de genea-
logie, welke laatste het nadeel ondervindt niet met zulke tastbare zaken voor de dag
te kunnen komen. Of de aangeduide therapie veel tot schrijvers doelstelling zal bij-
dragen moge aan het oordeel van de lezers worden overgelaten). Gerit ard Heese-Golm,
Die ersten Schweizer Kolonisten zu Golm, Nattwerder und Neu-Töplitz im Osthavel-
land in der Mark Brandenburg. Ernst Ritter, Juristen im Dienst der Stadt Regensburg
in den Jahren 1524-1708.

Heraldisk Tidsskrift, Bind 3, Nr. 28 (Okt. 1973). Hierin o.m. Olaf Kirslein, En borger-
lig pendant til det gamle danske adelslexicon (betreft een uit 1841 daterend handschrift
van Prof. Svend Grundtvig, bevattende wapens van Skandinavische burgerlijke families,
met een korte beschrijving van deze geslachten). Allan Tipnnesen, Bogstaver forklaedt
som bomaerker (huismerken, samengesteld uit letters).

L'Intermediaire des Généalogistes, No. 168, Ao. XXVIII 6/1973. Anne-Marie Schrei-
ber & Augustin Becquet, Les de Fastré, de Tongres (uitgebreide genealogie met hier
en daar een uitwerking via een vrouwelijke lijn). Baron Jean-Raymond de Terwangne,
Seigneurs et chatelains d'Archennes.

Die Laterne, 19. Jg., nr. 8 (1973). Herbert Weffer, Die altesten Dreesen und Nolden
im Raum Duisdorf (ontleend aan het „Schöffenbuch" ( = schepenboek) van 1600 tot
1607). Karl Theo Molberg, Grabkreuze an der Kath. Kirche in Oberkassel (daterend
van 1607-1781). Dr. Eduard Jülich, Die alten Familien von Mehlem. Verder Das Tauf-
buch der Pfarre St. Gangolf zu Bonn von 1624 bis 1702.

idem, Nr. 9. Bonner Ahnen nr. 114 en 115 en een vervolg op de families te Mehlem
en het doopboek van St. Gangolf (zie hierboven).

De Marne, 5e jg., no. 11/1973. P. J. Ritsema, De Kruis/z/inga's te Schiermonnikoog
(afstammend van Gaedje Cruysingha, in 1601 eigenaar van de Benkemaheerd te Doe-
zum; de familie komt eerst tweede helft 18e eeuw op Schiermonnikoog voor). Verder
enkele korte bijdragen van onderscheiden aard.
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idem, no. 12/1973. P. J. Ritsetna, Het landbouwersgeslacht Juist (stamvader Jacob
Jans Juist, geb. 1625 te Warffum). Verder Duitsers in Groningerland en de inhouds-
opgave en registers op de familienamen over 1973, samengesteld door Ir. Th. P. E. de
Klerck.

De Maurikkroniek, Gorinchemnummer (aug. 1973). Hierin genealogieën van een
protestantse familie Van Maurik en van een katholieke familie Mourik, beiden te
Gorinchem.

idem, 7e jg., nr. 1 (sept. 1973). Hierin o.a. Mourik uit Molenaarsgraaf TV.

Le Parchmin, XXe Série, No. 167 (Sept. Oct. 1973). Baron Jean-Raymond de Ter-
wangne, La familie Bauchau (afstammend van Jamoton Bauchart dit Houseau, geb.
ca. 1420). Christophe de Fossa, Le cas de Looz-Agimont et des Berlo — La noblesse du
Pays de Liège au Xlle et XlVe siècles (Tn deze aflevering het geslacht Looz-Agimont;
de rijk gedocumenteerde genealogie begint met Jean II de Looz-Sire d'Agimont, zoon
van Jean I de Looz en Isabella de Conté). Colojiel de Lannoy, Les Lannoy, Seigneurs
de Templeuve (branche batarde légitimée).

idem, No. 168 (Nov. Déc. 1973). Philippe du Bois de Ryckholt, Nos beaux portraits
de familie (enkele portretten uit de uit Amsterdam afkomstige familie Geelhand, die
zich begin 18de eeuw in Antwerpen vestigde). Christophe de Fossa, Le cas des Looz-
Agimont et des Berlo (vervolg en slot; in deze aflevering de genealogie de Berlo; het
artikel bedoelt mede een inzicht te geven in de verhoudingen tussen een geslacht van
oude adel (Agimont) en een ministerialengeslacht (Berlo); een van de vraagstellingen
luidt: heeft er een versmelting plaats gehad van beide sociale klassen en zo ja, wanneer
en op welke wijze?).

Hei Personeel Statuut, 24e jg., nr. 4 (juli/aug. 1973). A. Hilgeman, Enige aspecten
rond de overlijdensaangiften en de lijkbezorging (TI).

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, XXII Jg., 1973, Band 7, Heft 11. Josef
Sommerfedl, Verbrechen und Sühne in Gommersheim im Jahre 1787 (betreft de moord
van Philipp Peter Vogel en diens broer Johann Daniel op hun vader Philipp Peter
Vogel in 1787 en de berechting der daders). Alfred Hans Kuby, Unerwartete Taufein-
trage in lutherischen Kirchenbuch Neunkirchen am Potzberg. Anton Reimann, Trau-
ungen Auswartiger im katholischen Kirchenbuch Worms-Herrnsheim (vervolg). Fritz
Stahler, Max Bruch- Seine pfëlzischen Ahnen (aanvulling). In Mitteilungen zur Wan-
derungsgeschichte der Pfalzer, 1973/2: Fritz Braun, Tulpehocken in Pennsylvanien vor
250 Jahren von Deutschen besiedelt (vervolg).

Riphagen, 6e jg., blad t t/m 14 (1973). [Verschijning: september 1973.] Dit familie-
blad van de geslachten Riphaagen en Riphagen, onder redaktie en administratie van
A. Veldhuis, Archimedesstraat 147 te Barneveld, bevat ditmaal de kwartierstaat van
Johanna Riphagen met veel Veluwse kwartieren. De samenstelling is van ons medelid,
de heer C. Hamoen, echtgenoot van de kwartierdraagster.

Siidwestdeutsche Bldtter für Familien- und Wappenkunde, Band 14/Heft 1 (Juli 1973).
Dr. Gerd Wunder, Hans Wetzel, Salzsieder und Ratsherr in Schw. Hall, gest. 1530.
Dr. E. Eggel, Dr. Joseph Frick aus Staufen im Breisgau (1806 bis 1875) ein bemerkens-
werter Ahnherr (met kwartierstaat (16)). Wilhelm Mauer, Die Ofterdinger Speidel.

idem, Heft 2 (Okt. 1973). Heinz Bardua, Siegel- und Wappensammlungen im Haupt-
Staatsarchiv Stuttgart. Wilhelm Mauer, Die Ofterdinger Speidel, Teil TT. Dr. K. A.
Menzel, Nachtrage zur Abhandlung „Reformator Erhard Schnepf und seine Nachkom-
menschaft". Dr. Jiirg Arnold, Nochmals Strassburger Vorfahren von Robert Mayer.

Het Treffertje, 3e jg., no. 1 (sept. 1973). Hierin vervolg van tak Treffers te Wijk en
Aalburg en P. Sanders, Werkwijze bij een genealogisch onderzoek ITT.

Vlaamse Stam, jg. IX, nr. 7 (1 sept. 1973). Edm. Vanden Bossche, Oude Kempense
geslachten: Vorsselmans, de Loenhoutse tak. Filip hemmens, Repertorium van XTXde-
eeuwse bidprentjesportretten XXIII. E. Frederickx, De uitgang van Latijnse voornamen
in parochieregisters — Een korte kennismaking met het latijn. (Deze korte bijdrage is
ons uit het hart gegrepen. De auteur wijst er op, dat waar bijv. staat „filius Henrici
et Catharinae" wordt aangegeven, dat hier sprake is van de zoon van Henricus en
Catharina en dat de uitgangen i, resp. ae, genitief-uitgangen zijn. De auteur geeft nog
enige andere voorbeelden. Helaas treft men in de genealogische literatuur zo nu en dan
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latijnse namen aan, die kennelijk zijn verborgen en waar de drager vreemd van zou
opkijken, als hij zich aldus vermeld zag. De eerlijkheid gebiedt, dat ook in ons blad
wel eens een aantal van die verbogen namen is terecht gekomen, maar. . . ook in de
Vlaamse Stam en zelfs in dezelfde aflevering, waarin dit behartigingswaardige artikel
van de heer Frederickx staat; zie het hier als eerste genoemde artikel over de familie
Vorsselmans!). R. L. Dewulf-Heus, Kwartierstaat Leontinus Spilliaert, kunstschilder
1881-1946. Octaaf Hubert Thys, Lenen van het leenhof van Mechelen te Putte, Onze-
Lieve-Vrouw-Waver en Beersel, 1473. Ludo Poplemont, Een merkwaardige kwartier-
staat of het probleem van de inteelt. Raf Verbois en Piet Severijns, De Maaslandse
familie Humble. M. Mispelon, Familie De Cuyper (te Hansbeke; aanvulling op een
vroegere publicatie).

idem, nr. 8 (1 okt. 1973). A. Maris, Van Geem, Land van Waas. Ludo Poplemont,
Geslachtslijst Beckers (kwartierstaat in lijstvorm). Valere Gaublomme: De Status Ani-
marum van Sint-Martens-Lierde van het jaar 1844 (een gedrukt register met personele
en sociale gegevens omtrent de parochianen). F. Goole en P. Severijns, Epitapia Cam-
piniae (Ie vervolg). Filip hemmens, Repertorium van XlXe eeuwse bidprentjesportret-
ten XXIV. A. T. van Biervliet o.s.b., Kwartierstaat van Paul van Biervliet, letterkundige
1891-1972. Romain L. Dewulf-Heus, Huwelijkskontrakten 1720-1738 (TT). J. van Horen-
beeck, De familie Van Horenbeeck (X). M. Caluwé, Niet-Rupelmondenaars voorkomen-
de in het oud-archief van Rupelmonde, Lijst TT. F. Schepkens, De congregatie der
Broeders van Liefde (met een lijst van overleden broeders met levensdata). W. van
Hille, Het Graafschap Nieuwerleet.

idem, nr. 9 (1 nov. 1973). P. R. Verbois, Een afstammeling van Rekemse boeren,
verwant met de graven van Reckheim. L. Gorissen, Woedde de boerenkrijg ook te
Ekeren? G. Aerbeydt, Twee handschriften van Maerten van Hulle te Roeselaere (genea-
logsiche manuscripten uit 1601, betreffende families Van Hulle en Vander Merchs).
Ludo Poplemont, Frère-Orban — Erfelijkheid en Persoonlijkheid. (Dit artikel begint
met de zin: „Dat de invloed van de erfelijkheid op de persoon vrij onbeduidend is,
is nu wel bekend". De laatste zin luidt: „Ts er een mooier voorbeeld denkbaar om aan
te tonen, dat de invloed van milieu en erfelijkheid loze begrippen zijn en dat iemand
met persoonlijke aanleg en wilskracht zich daaraan kan ontworstelen?" We kunnen
in dit kader niet diep op deze beweringen ingaan, doch spreken als ons oordeel uit,
dat we de schrijver — we zouden willen zeggen: uiteraard — volstrekt niet in het
bewijs daarvan geslaagd achten, nu hij zegge en schrijve één welgeslaagd man be-
schrijft, die enige broers had, die geestelijk minder valide waren. Men zou hier eerder
kunnen verwijzen naar de uitzondering, die de regel bevestigt, maar ook deze uitspraak
is niet zo wetenschappelijk!). Filip temmens, Repertorium van XTXe-eeuwse bid-
prentjesportretten XXV. Leo Vanackere, Kwartierstaat Theo Lefevre, 1914-1973. Octaaf
Hubert Thijs, Lenen van het leenhof van Mechelen te Schriek, Duffel, Grobbendonk
en Waarloos, 1473. J. van Horenbeeck, De familie Van Horenbeeck XT (slot). M.
Caluwé, Niet-Rupelmondenaars voorkomende in het oud-archief van Rupelmonde,
Lijst II. Valere Gaublomme, De Status Animarum van Sint-Martens-Lierde van het
jaar 1844 (IX).

Van Zeeuwse Stam, Nr. 8 (juli 1973). C. Beenhakker, Overlopers Wolfaartsdijk.
C. P. Zuydweg, De Fouw. H. Slabber, Volkstelling te Westkapelle (uit het jaar 1645).
P. Fraanje, De familie Fraanje van de 16de tot de 19de eeuw. Onder de rubriek nage-
komen vragen en antwoorden is het nodige vermeld betreffende familie Wesepoel te
Axel (17e eeuw).

idem, Nr. 9 (sept. 1973). Me}. H. A. Gijsbertsen, Uit de notulen van het weeshuis te
Middelburg. 1. C. W. Jobse, Aantekeningen betreffende het geslacht Midavaine. Onder
de antwoorden dit maal een en ander over het geslacht Steketee en het geslacht Asda
(Hacda). Verder geeft G. E. Op 't Hof aanvullingen op de genealogieën Fraanje en De
Fouw (zie no. 8).

Ons Voorgeslacht, Nr. 225, 28e jg. (okt. 1973). J. H. Brakke, Begraaflijsten Naald-
wijk (Westland) 1587-1700. C. Hoek, Een leen te 's-Gravenzande van de Hofstad
Duvenvoorde. Tn de vragen en antwoordenrubriek o.a. een uitgebreid genealogisch
fragment betreffende de familie Hogendam te Vlaardingen en omgeving.

idem, Nr. 226 (nov. 1973). (J. H. Brakke), Begraaflijsten Naaldwijk (in deze afleve-
ring 1637-1662).

R. F. 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.

ANTWOORDEN
516. MENSCHAART

Overl. Middelburg 25.10.1762, „op het Chorenkerkhof", Maartje van Gaalen, wed.
van Jacobus Menschaart, nagelaten vier kinderen, tot opzeggens aan 't armweeshuis op-
gedragen met name Jacobus 19 jr., Isabella Maria oud 18 jr., Levina Petronella oud
13 jr. en Jacoba Elisabeth oud 9 jr.

Jacobus Menschaart Lievenszoon heeft de finan. afwikkeling verzorgd voor dit gezin.
Zie: Archief Godshuizen Middelburg, inv. de Waard, nr. 2039 fol. 92.

Mej. H. A. GIJSBERTSEN, Middelburg.

Cat. Stedelijk Museum van Oudheden Middelburg (uitg. 1910), p. 69:
191a-1732 „ovaal zilveren schild van het schippersgilde, waarop zeilend schip (kogge)

aan het roer de driekleur, met den Middelburgschen burg in 't wit. Onderschr.: o.a.
Mr. Lieven Menschart Notaris 1732. (schaal op voet).

Idem, pag. 194/195 „Portretten van Middelburgers of Middelburgsche ingezetenen
van naam".

285-„Groep van elf personen" w.o. nr. 11 Lieven Menschaart. (1723). In de voetnoot:
nr. 11 was notaris en luitenant in 't Oranjevaandel.

R.A. Zeeland: Regestenlijst van de charters en bijbeh. stukken van de Zeeuwsche
Rekenkamer 1525-1784.

498-15.1.1724 - „De Gecommitteerde Raden van Zeelant committeeren Lieven
Menschaart filius Jacobi tot deurwaarder over Zeelandt". In dorso o.a. aanget. dat
Lieven Menschaart fs. Jacobi 28.1.1724 in handen van den Raad den eed heeft afgelegd,
en dat deze akte 1.5.1724 ter rekenkamer van Zeeland in het witte register met de let-
ters 00,f.lll, geregistreerd is.

De Alg. Kerkeraad der Nederl.-Herv. Gem. te Middelburg van 1574-1860 door F.
Nagtglas-Middelburg 1860. Tot Ouderling benoemd: 17.4.1695 Lieven Menschaart,
1.5.1701 Lieven Menschaart, 21.1.1691 Lieven Menschaart. Idem diakenen: 13.1.1704
Jacobus Menschaart, 16.5.1700 Levinus Menschaart, 15.5.1695 Levinus Menschaart.

J. ZANDLEVEN, Utrecht.

517. VAN VRIJALDENHOVEN
Gerardus Bosch, geb. Nijmegen 22.1.1840, overl. ald. 28.2.1908, tr. 2.5.1872 Maria

Francisca van Vrijaldenhoven, dr. van Frederic Wilhelm van Vrijaldenhoven en Jeanne
Reijntjes. Jeanne overl. Nijmegen 18.12.1861. Een broer van Maria, Gerardus, wedr.
van Johanna Maria van Raaij, geb. Nijmegen 2.2.1838, overl. in het Oud-Burgeren
Gasthuis 22.2.1930. Vlgs overl. is een zn. van Gerardus, Paul genaamd, geronseld in
Nijmegen naar Indië gegaan en sergeant-majoor geworden. Een broer van Gerardus
was schoenmaker in de Regulierstr. Nijmegen. Willem F. A. van Vrijaldenhoven, geb.
Nijmegen 25.12.1857 ,overl. ald. 18.10.1900, echtgen. van Agnes v. d. Sand.

J. M. J. BOSCH, Utrecht.

519. DE HOOGH
De kinderen van Arie Leendertsz. de Hoogh zijn: Cornelis Aryens de Hoogh, ged.

Zoetermeer 3.12.1664, overl. Berkel 23.4.1756 (91M jr.). Hij tr. Zoetermeer 11.2.1691
Geertje Jacobs Conijnenburgh, geb. 1669, overl. Berkel 20.6.1745. Aryen Aryenssen de
Hoogh, molenmeester onder Zouteveen (of Berberspolder) verschijnt voor de notaris op
3.10.1722 (zie: O.V. 1958, p. 94). Hij tr. Schipluiden 8.4.1694 Pietertje Ariens van de
Polder, dr. van Ary Petersz en Maertje Ariensdr. Mostert.

H. RUITENBERG, Amersfoort.
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520. VERHAAR-STERCK
Uit het „Genealogisch Overzicht van het Geslacht Sterck" (1919), auteur J. M. Sterck-

Proot, het volgende:
Zeddam-Emmerik, Otto Sterck, tweeling met Johannes Sterck, ged. 16.8.1677. Otto tr.

(1) vóór 1713 Anna Francken Julend of Pielendt, waaruit Johannes Sterck ged.
10.1.1713; tr. (2) vóór 1717 Johanna Pellen of Pelten, uit dit huw. Arnoldus Sterck
ged. 30.12.1717.

J. P. L. VAN DER LANDE, Diepenveen.

526. RENEMA
Wymer Sybrerens Renema, geb. ca. 1680 ,overl. vóór 1738, bijzitter van Leeuwarde-

radeel, woonde te Wirdum, tr. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Teake Wymers Renema, ged.
18.12.1701 te Wirdum, won. Marsum, tr. Wirdum 24.8.1732 Tjietske van Asperen, ged.
Wirdum 12.5.1700, dr. van Ds. Watse (Valerius) van Asperen en Cornelia Fockes
Zjarda. 2. Sybren Wymers Renema, ged. 11.1.1705 te Wirdum, ontvanger ald. (1738),
bijzitter van Leeuwarderadeel en welgesteld boer te Wirdum (1750), tr. ald. 30.9.1731
Fettie van Asperen, ged. Wirdum 1.1.1697, dr. van Ds. Watse (enz. zie boven). Voor
meerdere gegevens zie: Hoekema-rige nr. 3, uitg. Hoekema-stichting, Sneek. It Algera-
Algra Skaei, dl. 1, p. 41. R. A. Leeuwarden, band EEE 9-1750 f. 234, testament Sybren
Wymers Renema en Fetje van Asperen.

J. ZANDLEVEN, Utrecht.

Uit een boek over de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel het volgende:
1655 Daniël Reneman als candidaat bevestigd in Blija (Ferwerderadeel) en in 1659 ver-
roepen naar Harlingen. Schrijver van theologische werken o.a. „Een wrede wolf her-
schapen in een trouwe herder".

A. RENEMA, Amsterdam.
Teeke Wijmers Renema en zijn vrouw Tjetsche van Asperen te Marssum, resp. 45 en

52 jr. komen voor in de bijlagen Civ. Sent. Hof v. Fr. 826-1 1753. In Civ. Sent. 765-4
komt voor Sybren Wijmers Renema te Wirdum (Leeuw.deel) oud 43 jr. in 1747. Test.
Wymers Renema en Fetje van Asperen (dezelfde gegevens zie boven). Reneman is een
geheel ander Fries geslacht. Diverse predikanten te vinden in Romein.

A. DE VRIES, Dronrijp.

541. STASSE
Bij onderzoekingen van emigranten naar Kaap de Goede Hoop (Z-Afrika), vond ik

Johann Nikolaus Stassen. Hij werd geb. in ca. 1750 en is afk. uit „Niederheimbach"
bij Bingen am Rhein. Hij emigreerde 1778. Zijn grootvader was Johann Nikolaus
Stassen, geb. 1674 in Oberheimbach bij Bingen, hij was in 1700 griffier, in 1704 praetor.
In drie huwelijken had hij samen 23 kinderen, die daar geboren zijn tussen 1700-1744.

HANS-GEORG BLEIBAUM, Leek, Dld.

542. DE VOGEL
Omstreeks 1785 tr. Jannigje (de) Vogel met Jasper Speijer, zij wonen in Meerkerk.

Zij is een dr. van Huybert Janse Vogel en Leyntie Maaslant, getr. Hoornaar (Alblas-
serwaard) 28.12.1755. Meer kinderen heb ik niet gevonden, waarsch. is dit echtp. later
naar Nieuwkoop verhuisd(?)

Mevr. M. HUBERTUS-BUIJS, Nijmegen.

543. KAPITEIN
In de huwelijksakte van Jannetje Capiteyn geb. Urk 17.9.1801 die op 6.9.1827 tr. te

Workum met Arnoldus Hermanus Banning, wordt vermeld dat de vader van de bruid
Jan Jacobsz. Capiteyn overl. is te Urk op 30.4.1801 (dus nog vóór haar geboorte); de
moeder Berendtje Teunis Hakvoort woont op West-Terschelling en is bij het huwelijk
aanwezig. Jannetje is de jongste zuster van Geertje. Jannetje was dienstmeid en ver-
bleef reeds zes maanden vóór haar huwelijk te Workum, zij overl. ald .7.12.1840. (zie
ook overl. akte Jan Jacobsz. in Urk).

Mevr. M. MONNÉ-VAN WIRDUM, Leiderdorp.

547. JANKNEGT
Huwelijken gevonden in Aalten:
Derk Janknegt tr. (1) vóór 1665 Gerritjen Colwagen; tr. (2) 20.8.1676 Elsken Luimers;

tr. (3) 22.4.1683 Henderske te Kampe. Uit het eerste huwelijk werden na 1665 alleen
dochters geboren, vóór 1665 Hendrikus.

68



Dinxperlo 30.1.1698 tr. Hendrikus Janknegt V.D.M., zn. van Theodorus (Dirk) Aalten
met Elisabeth van Loon, wed. van Jan Dorpman V.D.M. Dinxperlo. Te Hengelo en
Warnsveld een zelfde aankondiging op 20.2.1698.

Elisabeth van Loon werd op 11.5.1729 innocent verklaard, (protocol Hengelo 865).
Jan Janknegt, zn. van Berent, tr. 21.11.1669 Enneken Koppelhof, wed. van Jan

Schrevenbroek (Doesburg).
Hendrik Janknegt, zn. van Hendrik, tr. 12.10.1679 Janna Margrieta Elvervelt, dr. van

Mathias. Jan, broer van deze tr. 9.3.1679 Megtelt Sophia Elvervelt, zr. van Janna.
Geurt (Gerrit) Janknegt zn. van Anthonie Janknegt en Janna Gussinklo, geb.

15.1.1671 te Aalten, tr. 4.7.1697 Elisabeth Thebinck, wed. van Johannes Bergwelt.
Elisabeth Thebinck tr. (2) 23.12.1714 Willem Egelink, wedr. van Megteld Arents.

Jan Matthijs Janknegt, zn. van Jan Janknegt en Megtelt Sophia Elvervelt, tr. (1)
31.10.1717 Engele Schaars, dr. van Steven Schaars en Geertruit Boomkamp; tr. (2)
3.8.1721 Anthonetta van Waay, dr. van Jan van Waaij (Lobith).

Reinier Jacobus Janknegt, zn. van Willem Janknegt en Willemina van Coudum, tr.
12.8.1710 Anna van Voorts, dr. van Hendrik (Lienden). Reinier was koster en school-
meester te Lienden.

Willem Janknegt, zn. van Hendrik, tr. 7.12.1684 Willemina van Coudum, dr. van
Otto van Coudum.

Salomon Janknegt, zn. van Berent, tr. 24.2.1667 Gerritje Keppelhof, dr. van Arent
Keppelhof (Gendringen).

H. ZWEERS, Ede.

550. SINCKE
De op 24.2.1724 geb. (ged. 27.2) Stoffel de Leeuw was een zn. van Cornelis Stoffel-

sen de Leeuw en Adriaantje Adriaanse Hogerheide. De Stoffel de Leeuw, die gehuwd
was met Jannetje Sincke was een Stoffel Gerardse de Leeuw, en kan dus niet dezelfde
persoon zijn.

Nisse (Recht. Archief):
16.6.1766, Staat en inventaris, mitsgaders tauxatie van de naergelaten goederen van

Jannetje Marynisse Zinke, overleefde huisvr. van Stoffel Gerardse de Leeuw, overl.
binnen Nisse 30.1.1766, gedaen door bailluw en schepenen van Nisse.

1.6.1775 comp. Stoffel Gerardse de Leeuw en echtgen. Maria Jansse Heylaas, nomi-
neeren langstlevende tot erfgenaam. Zijn voordochter Adriana Stoffelse de Leeuw, ver-
wekt bij zijn eerste vrouw Jannetje Mar(inu)sse Sinke egael mee te delen.

10.6.1778 comp. voor schepenen Jacobus Heylaas en Dirk Gerardse de Leeuw,
voogden over de minderj. kinderen van wijlen Stoffel Gerardse de Leeuw uit deszelfs
twee vrouwen met namen Jannetje (Ma(r)ynisse Sinke en Maria Jansse Heylaas ter
eenre en Pieter Gerardse de Leeuw en Jan Pieterse Lock als gebleven zijnde wedr.
van Aagje Gerardse de Leeuw en bovengen. Dirk Gerardse de Leeuw in privé en
qual. voorschreven, pro parte eigenaren van wijlen hun moeder Johanna Jorisse Kake-
beke ter andere zijde, over verdeeling der erfenis.

24.3.1764 comp. Christoffel Gerardse de Leeuw, met proc. van den secr. van
's-Gravenpolder, Adriaan op 't Hoff, nom. de wed. van Marynis Zinke, en als mede-
voogd over de minderj. weese van Abram de Groene, met name Janis Abramse de
Groene, alsmede Christoffel G. de Leeuw in privé en Adr. van Schagen als beyde
intervenieerende voor Aarnout Zinke, ook in privé, levert aan Adriaan van Schagen
voor 7/8 parten een hoffsteede met land in Comfoorthoek, Welhoek, Papenhoek en
Schouwersweel.

Doopboek van Nisse: Ouders: Stoffel Gerardse de Leeuw en Jannetie Sincke;
Johanna geb. 24.10.1761, ged. 1.11, get. Pieter Gerardse de Leeuw en Tannetie Booms;
Gerard geb. 12.1.1766, ged. 19.1, get. Dirk de Leeuw en Petronella Snoep; Adriana
geb. 4.3.1763, ged. 6.3, get. Maatje van Liere, huisvr. van Jacobus Meeuwse.

Uit deze gegevens kunnen we het volgende vaststellen: Stoffel Gerardsz de Leeuw,
geb. ca. 1730/40, zn. van Gerard de Leeuw en Johanna Jorisse Kakebeeke, tr. (1)
Jannetje Marinusdr. Sinke ca. 1760, dr. van Marinus Sinke en (?), overl. Nisse
30.1.1766; tr. (2) Maria Jansdr. Heylaas.

Jannetje Marinusdr. Sinke was hoogst waarsch. de dr. van Marinus Sinke en
Adriana Versluys. Uit dit huw. ged. te Nisse: Jannetie 16.11.1720 (get. Jannetie Arens);
Klaas 20.2.1723 (get. Lambregt Klaase Sinke en Antonijntje Jans); Aarnout 3.8.1726
(get. Machiel Does en Matien Versluis); Cornelis en Lambregt 12.2.1729 (get. Adriaan
van Noorden, Janna Crombeen en Clasina Marinise); Lambregt 4.10.1732 (get. Hein-
drik de Jager en Maria Sinke); Lambregt 14.8.1735 (get. Hendrik de Jager en huisvr.
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Maria Lambregtse Sinke); Jannetie 3.1.1740 (get. Jaques Verheul en huisvr. Macharien-
tje de Ruyter).

Uit het rechterlijk archief blijkt dat op 20.7.1715 Jan Kloosterman een hoefken levert
in Comfoorthoek aan Marinus Claasse Sinke. Deze is verm. dezelfde als bovenstaande.
Het blijkt dat hij eerder geh. was met Cornelia Leendertse Baart. (Zie test. Corn.
Baart Nisse 2.10.1719, zij is kennelijk kort daarna overleden).

De vader van Adr. Versluys was kennelijk een Arnout (deze naam komt veel voor
in dit geslacht). Zie vernoeming kind geb. 1726.

Marinus Sinke was waarsch. zn. van Nicolaes Marinusz Sincke, geb. Biezelinge 1659
en gehuwd met Maria Lambregts, zij won. ald. Zijn vader was Marinus Claessen
Sincke, smid, geb. ca. 1634 Biezelinge, tr. (1) Janneke Pieters Kempe, overl. 1677; tr.
(2) Jacominken Frans. Er waren meer smeden in het geslacht Sincke, o.m. Jacob Cor-
nelisz Syncke, smid te Driewegen ca. 1644/59. Dit kan een oom zijn, de oudste zn. van
Claes was een Cornelis Claesz Sincke, smid te Schore. De oudste Sincke zal verm. een
Cornelis Sincke geweest zijn, geb. ca. 1580.

Nisse, inv. Las. 3359: Johanna Jorisse de Kakebeeke, 14.11.1777, inventaris laatst
wed. van Gerard Stoffelse de Leeuw. Hierin ook test. van Geraert Stoffelse de Leeuw
en Johanna Jorisse Kake(r)beeke. Voogden: Cornelis Stoffelse de Leeuw en Jan Jorisse
Kakerbeeke.

Verm. (moet nog bewezen worden) is Gerard Stoffelse de Leeuw een zn. van Stoffel
Gerardse de Leeuw en N.N., waarvan we alleen weten dat hij in 1695 doopget. was
bij de doop van een kind van zijn broer Cornelis Geraardse de Leeuw te 's-Heer-
Arendskerke en dat zijn ouders Geerard de Leeuw en Aefien Cornelis waren.

P. A. HARTHOORN, Herne Bay, Kent, Engeland

VRAGEN
601. LIMBEEK (LEEMBEECK)

Bernt Leembeeck (Lembeeck, Van Limbeeck, Lymbeeck, Limbeek, Leembeeck),
wedn. van Mary Truystede, tr. Zeddam 18.6.1684 Hendersken Schuirmans. Zij was de
dr. van Jan Jansz. Schuirmans uit Beek (Gld.) en Theodora Herberts, ged. (R.K.)
Elten 8.3.1654.

Gaarne gegevens over de voorouders van Bernt Leembeeck (Limbeek enz.).
J. A. B. LIMBEEK, Azelo, post Borne (O.)

602. STEPHANUS
Pieter Stephanus, lakenwerker, j.m. van Leiden, tr. ald. 11.5.1710 Pieternella

Bilteeuw. Hij heeft nog een broer Dominicus. Noch van de geboorte van Pieter en
Dominicus, noch van hun ouders is iets bekend.

Wie kan mij hierover gegevens verstrekken?
E. F. STEPHANUS, Resteren.

603. KREIJL
Contact gezocht met personen die gegevens bezitten omtrent het geslacht (van, te)

Kreijl, Kryl of Kreil.
P. J. KREIJL, Rotterdam.

604. VASSEN (VAN ARDENNEN)
Contact gezocht met personen die gegevens bezitten over het geslacht (van) Vasse,

Vassen (Van Ardennen) of Vassé.
W. H. A. VASSEN, Amsterdam.

605. WANROOIJ
Uit het Burgerboek van Doetinchem: 6.11.1742 heeft Jacob Wanrooij, als getrout

aen een burgerdogter de halve Burgerschap gewonnen en op dato de eedt afgelegt. Hij
tr. 3.5.1742 Jenneke van Essen.

Wie kan mij helpen aan de geboorteplaats en -datum van Jacob? Tevens zou ik
gaarne inlichtingen hebben uit de jaren vóór 1742, die betrekking hebben op de vol-
gende geslachten: Van Wanro(o)ij, (Van) Wanra(a)(e)ij, Van Essen, Sprenkels en Van
der Horst.

Ir. G. L. WANROOIJ, Bilthoven.

606. DE LANGEN-VERSCHRAGEN
Zacharias de Langen, tr. Den Haag 20.8.1794, als j.m. van Amsterdam, won. Rot-

terdam, met Dina Verschragen, j.d. van Den Haag.
Gevr. hun voorouders.
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RINGLEVER-SCHENK
Jan Ringlever, tr. als j.m. van Bergen op Zoom (ald. niet gedoopt) tr. Rotterdam

3.12.1793 Antonia Schenk.
Gevr. zijn voorgeslacht.

REYNOOI
Sijntje (Josina) Reynooi, laat te Rotterdam haar onwettige dochter Sijntje dopen op

11.4.1804. Zij zou ald. overl. zijn tussen 1842/72.
Gevr. alle gegevens over Sijntje, haar voorgeslacht, alsmede over de vader van haar

dochter.

VAN MARLE
Egbertus van Marie, tr (1) als j.m. van Vaassen, Den Haag 4.5.1732 Johanna

Postilius, j.d. van Strijen; Ir. (2) Den Haag 7.11.1756 Jacoba Queborn, geb. Den Haag.
Zijn oudste zn. werd Wouter genoemd (doopget. Wouter en Aaltje van Marie). Egber-
tus overl. Den Haag 27.11.1789, 82 jr. oud.

Gevr. het voorgeslacht en verdere gegevens van Egbertus.

REUVERS (DE ROVER)
Gevr. alle gegevens over het geslacht Reuvers (De Rover) uit Driel (Bommeler-

waard) en Lith.
J. REUVERS, Vroomshoop.

607. VAN KESSEL
Fredericus van Kessel, overl. Veenendaal 24.1.1798, tr. (1) ald. 1.8.1752 Willemijntje

Morre van Sprakelaar; tr. (2) ald. 3.5.1756 Joanna de Bouter.
In verband met mogelijke familierelatie gegevens gevr. van Cornelis van Kessel,

veenraad te Veenendaal in 1579 en Frederik van Kessel, municipaal te Veenendaal in
1594. Gevr. de herkomst en nadere gegevens van Fredericus, alsmede gegevens over
zijn voorouders.

A. VAN KESSEL, Bussum.

608. DIEPENDAAL-DANKAERTS
Petrus Leonardus Diependaal (ex Aubel), prov. Luik en zijn vrouw Sijbella Dankaerts

(ex Rarem) prov. Luik, hebben een zn. Johannes, Baptist Franciscus Diependaal, ged.
Boxtel 22.1.1727;

Gaarne alle gegevens over het echtpaar Petrus en Sijbella.
E. DIEPENDAAL, Fijnaart.

609. LUGTIGHEID-SUYDEREND
Abraham Jacobsz. Lugtigheid, geb. Schipluiden 10.9.1689, zn. van Jacob Abramszn.

Lugtigheid en Neeltje Walings, geh. met Lijsbeth Pietersdr. Suyderend.
Gaarne inlichtingen over voorgeslacht.

MOERVELT-MOERMAN
Gerard Herman Moorevelt (Moervelt), geb. Aalten, tr. Overschie 5.9.1779 Anna

Willems Moerman, overl. 27.7.1781.
Wie geeft inlichtingen over zijn voorouders?

VAN GIJLL
Martinus van Gijll, tr. Maasland 21.11.1745 Jannetje Jansdr. Biemondt, schepen te

Maasland.
Waar en wanneer is hij geboren en wie waren zijn ouders?

VAN REEVEN
Jan van Reeven, tr. Maasland 9.7.1784 Maria van Gijll.
Waar en wanneer is hij geboren en wie waren zijn ouders?

VAN TRIGT
Willem van Trigt, tr. 's-Gravensande 20.11.1778 Quarina Jacoba de Wilde.
Is deze Willem fam. van Willem Willemsz. van Trigt, geh. Zwartewaal 29.6.1698

met Aagje Jobse Oudshoorn?

HAESBROEK
Pieter Crijnen Haesebroek, geh. met Alida Harmens Pellen, overl. 's-Gravenhage

25.12.1735.
Gevr. plaats en geb.datum. Wie waren zijn ouders?
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SWEER
Frederik Sweer, ged. Ameide 1.12.1670, tr. 3.2.1700 Maaike Leenderts.
Wie waren haar ouders?

Drs. P. DE KIEFTE, Den Haag.

610. KIRCHNER (KERKENAAR)-DE BÉNG
Christoffel Hendrik Kirchner (Kerkenaar), geb. in het Hertogdom Saksen-Gotha,

overl. Nijmegen (Luth.) 27.11.1849, 90 jr., op het Fort Steenen Kruis buiten de Molen-
poort, beroep: sergeant-muzikant; tr. (1) Geertruida de Béng; tr. (2) Petronell van der
Beeken, geb. Heusden, overl. Nijmegen 16.11.1857. In 1797 was Christoffel Kerkenaar
Waldhornist bij de Ie Comp., 3e batt. Jagers in garnizoen te Coevorden. Hij had toen
een tienjarige zoon, Johannes, bij zich, waarsch. uit het eerste huwelijk.

Wie kan mij helpen aan meer gegevens over de herkomst en het eerste huwelijk van
Christoffel?

C. A. DE BRUIJN, Zevenaar.

611. BLAN(C)KVOORT BLANCKFOORT-VAN EECKS
Jan Blanckvoort, geb. Hardenberg ca. 1661, overl. 17.8.1718, tr. (1) 16.4.1688 Annetje

Slijthofs; tr. (2) 16.4.1689 Isabella van Eecks, tr. (3) 8.10.1700 Dieuwertje Jansz Bakker.
Zijn broer Harmanus Lubbersz. Blankfoort werd geb. te Zwolle ca. 1665.

Gevr. voorgeslacht van Jan en Harmanus en van Isabella van Eecks.
Th. BLANKVOORT, Rotterdam.

612. BEUDT
Jacob Francois Beudt kwam in 1785 terug uit Suriname, ca. 1790 woonde hij in

Dordrecht. Hij was een zn. van Melchior Beudt. Een voorvader G. C. Gravemeijer
huwde Huberta Beudt. Hij was (als alle Gravemeijer's predikant, werd begraven in
Visvliet (Oostfrou of Embden).

Familiewapen Beudt; klimmende leeuw, boom en golvend water. Gaarne zou ik
weten of deze naam Beudt nog bestaat en waar deze fam. woont. Tevens zou ik gaarne
in contact treden met pers. die deze naam in hun genealogie zijn tegengekomen.

H. H. A. J. GRAVEMEIJER, Amsterdam.

613. MIDDAG-VERHOEF
Aert Gerrits Middag, ged. Hei- en Boeicoop 15.3.1696, zn. van Gerrit Cornelis Mid-

dag en Jannetje Aertse de Wit, tr. Magteld Verhoef. Te Meerkerk laten zij 13.6.1734
hun zn. Gerrit dopen. Aert is waarsch. jong overl.

Waar zijn Aert en Magteld getrouwd? Is Magteld hertr. en heeft zn. Gerrit na-
geslacht?

VAN DIJK-MIDDAG
Cornelia Middag, echtgen. van Jan van Dijk, overl. Odijk 27.9.1847, oud 61 jr., geb.

Zijderveld, dr. van Adrianus Middag en Kaatje Westerhout.
Waar is Cornelia gedoopt? (niet gevonden in Zijderveld).

E. G. MIDDAG, Hilversum

Aan dit nummer werkten mede:

H. Brood, Frans Halsstraat 44, Weesp.
Dr. D. Cannegieter, Pieter de Hooghlaan 40, Hilversum.
W. Th. M. Frijhoff, 147 Boulevard Saint-Michel, 75OO5,.Parijs.
Ir. J. W. Niermans, Kroningslaan 5, Baarn.
Mevr. C. J. Siertsema-Heuvelink, Iepenlaan 12, Assen.
P. J. K. van Werkhooven, Simon Stevirüaan 151, Hilversum.

Dr. Ir. A. C. Zeven, Dassenboslaan 6, Wageningen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de ondertekende stukken.

Correspondentieadres van Redactie en Ned. Gen. Ver., Postbus 976, Amsterdam.
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