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DE ONTHOOFDE LEEUW
ALS UITGANGSPUNT

Het oude Amsterdamse geslacht De Wael zien we reeds medio 1300 als
wapen een onthoofde leeuw (lion décapité ou défait) voeren. Uit zijn hals
spuiten veelal drie bloedstralen, die op het blauwe schild boven de zilveren
leeuw aardig contrasteren.

JhnsterèoiJi

Het kan wel als bekend worden verondersteld, dat tal van families een
wapen voeren, dat op de klank van de naam af aan de bekende bronnen is
ontleend. Uit de aard der zaak zijn deze wapens voor het opsporen van ver-
wantschap waardeloos.

Het is dan ook een verademing, als men op een echt wapen stoot, dat
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tevens bewijst, dat de oude heraldieke regels nog laat bij de burgerij bekend
waren en in ere werden gehouden. Zo bewijst de hierna in de kwartieren van
Van Gent voorkomende leeuw, die heraldisch juist, omgewend wordt gege-
ven, dat men nog begrip had voor de wapenkunde, die geen starre regels
kent. Hetzelfde geldt voor de kleurverandering van het schild, dat bij de
familie Roetersz rood is geworden.

Maar we lopen vooruit op ons genealogisch onderzoek, waartoe een brief
van de Zweedse professor Yngve öhman te Stockholm de stoot heeft gege-
ven. In zijn kwartieren zit een Maria van Gent, geboren ca. 1642, gehuwd
met Mickael Hindersson vermoedelijk een kleinzoon van Mikel Hendriksson
Ernst. Wij noemen alleen deze naam, omdat deze hieronder ook bij de fami-
lie Roeters, Bergenvaerders — dus op Noorwegen handelend — voorkomt.
Samen met prof. Göte Klingberg zocht hij naar de herkomst uit ons land.
De broer van Maria, Pieter van Gent ligt 'begraven in de oude 'kerk van
de H. Drievuldigheid te Arboga, aan welke kerk de familie enige giften deed.
De ouders van deze beiden zijn Johan van Gent, overleden vóór 1647, en
Barta Jacobs, wat wel een vadersnaam zal zijn.

Wij kregen drie kopieën van brieven van deze Barta, welke in een mooi
handschrift in het Nederlands gesteld gericht aan de rentmeester Börge Cron-
berg in Stockholm.

Deze brieven brengen ons niets verder. Uit de zakelijke inhoud blijkt dat
de familie in de buurt van örebro een paar „hamers" exploiteerde. Wij
vonden deze naam „hamer" ook in de omgeving van Aken, waar door beken
geleverde waterkracht de smeedhamers in koperfabrieken aandreef. In haar
brieven klaagt Barta dan ook over de droogte, waardoor haar „hamers"
hebben stilgelegen. Maar de eigenlijke reden van de brieven schijnt een moei-
lijkheid met de betaling van een wissel te zijn geweest, welke haar zoon
Pieter van Gent in Stockholm was wezen innen. Deze is in 1682 kinderloos
gestorven en op zijn grafzerk ziet men een wapen: gedeeld, 1. een soort zuil,
kegel, staf of baluster?, en 2. een springende of klimmende bok.

Interessant is echter nog een brief van Pieter gedateerd Arboga 25.8.
1667, waarin hij aan Cronberg schrijft, dat hij „i dag 3 wikur sedan, Gudhj
Loff, fran Hollandh wehl hemmkommen" was, dus dat hij „vandaag, drie
weken geleden, God lof", weer van Holland thuis gekomen was.

De naam zelf gaf geen aanknopingspunt, immers deze kunnen we wel als
vrij algemeen aannemen. Behalve de stad Gent is de naam elders bekend en
ook enkele huizen in Amsterdam dragen de naam Gent (in de Warmoesstraat)
zodat ook daar de naam zijn oorsprong kan hebben gehad.

In het archief van onze vereniging vonden wij, onder de Van Gent-wapens,
dat van Mr. Joan van Gent, schepen, burgemeester van Enkhuizen, be-
windhebber der Oostindische'Compagnie, Heemraad van de Beemster enz.
Zijn wapen vertoont, gevierendeeld, in 1. een staf, 2. de klimmende bok, 3.
de onthoofde omgewende leeuw en 4. drie vogels.

Om enigszins de „couleur locale" aan te voelen, bezochten wij de oude
koopmansstad Enkhuizen, waar wij als eerste zerk in de Westerkerk, die van
Mr. Joan vonden, met zijn wapen en dat van zijn vrouw Margaretha Swaer-
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oogh (uit een bekende familie van kooplieden en buskruitfabrikanten). Hij
was gestorven in 1707. In de stukken komt hij voor als Mr Joan, maar even
vaak als Jari, als hoedanig hij gedoopt is 15/25.4.1630, als zoon van Hendrik
van Gent en Trijntje Dirksdr Colen.

Eén van de vele notariële akten (R. A. Haarlem, Nots. Tiallis, 959/103vo,
d.d. 28.12.1655) leert ons enkele broers en zusters van Mr Joan van Gent
kennen, en de lezer moet de namen van twee zusters: Meynsgen en Reynsgen
even in gedachten houden, daar ze aanstonds zullen blijken in Amsterdam
hun oorsprong te hebben.

Maar eerst de juist genoemde akte. Het gaat over een huis in Hoorn, en
afkomstig van de familie Colen. In Hoorn vinden we dan ook het huwelijk
van Hendrik van Gent de Jonge 9.9.1612 met Trijntgen Dirxsdr Kool, de
ouders van Mr. Joan.

De man heet hier „De Jonge", want „De Oude" leefde nog. Wij zien deze
laatste ook in Hoorn, als hij, van beroep wijncooper, zijn zoon Foppe
assisteert bij zijn huwelijkscontract met Jannetje, dochter van Hendrik
Wiüemsz, 9 juli in het 29ste jaar „sijnre majesteyts bestier", namelijk van
de „grootmogende en deurluchtigsten heere ende prince heer Rudolpho die
tweede Roomsche keyser van dien naeme", om kort te gaan in 1605.

Het geluk is met ons, want Foppe van Gent blijkt geboren te Amster-
dam, waar wij zijn doop 3.3.1581 vinden, zoon van Heynrick van Gent en
Meinsje Fopsdr., aldaar getrouwd 2.1.1567. De oude Hendrik, die we zoeven
in Hoorn zagen, was later wijnkoper te Enkhuizen, schepen enz. Zijn leef-
tijd kennen we toevallig door een acte van notaris Cornelis (Haarlem 835/
105) van 19.3.1601. Ten huize van Hendrik van Ghent „wijncooper int Rode
Hart, out 57 jaren", was er een „handeltje" tot stand gekomen over zekere
goederen, „besorcht vant Reynelant in Zeelant". Dat gebeurde dus ongezien
en drie „merck cooplieden" meenden een kat in de zak gekocht te hebben.
Vandaar de notaris. Maar ons is alleen de leeftijd van Hendrik van belang:
hij is dus geboren ca. 1544.
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Hoe komt nu het wapen De Wael in dat van Mr Joan terecht? En in
dat van een Indische Hendrik van Gent, dat gelijk is aan dat van Mr
Joan? Deze Hendrik, kinderloos overleden, was in 1641 opperhoofd te Djam-
bi, 1644 naar Malakka, 1648 burger van Batavia en schepen, 1654 directeur
van Soeratte, in welke functie hij 16.7.1657 overleed. Hij was driemaal ge-
trouwd geweest; met Eüsabeth Joosten, Maria Lievens (weduwe van Adriaen
van der Stel) en met Elisabeth Calandrini. In de beschrijving van zijn wapen
zilt kennelijk een fout, wat de bok heeft men niet als zodanig herkend en
voor een stier aangezien. Wel zijn de zuil, de „leeuw zonder hoofd" en de
drie vogels beschreven.

Daar Hendrik een legaat van 25.000 gulden maakt aan zijn moeder Jan-
netje Hendriks te Hoorn, kunnen wij zijn doop 3.4.1612 vinden, als zoon van
Foppe van Gent (de twee vroegere Hendrikken van 12.2.1608 en 4.3.1610
zullen wel jong gestorven zijn).

Foppe had ook tweemaal een Meinsje ten doop gehouden 16.5.1606 en
30.1.1614. Zijn doop hebben we reeds in Amsterdam gezien waar we op zoek
gaan naar de relatie tot de Wael.

In de weeskamer vinden we (Inbrengregister 6) op 5.9.1554 Reysink Jans-
dochter, die „bewijs" doet aan haar stiefzoon Zijbrant, oud 17 jaar en haar
eigen dochter Meynsse, oud 6 jaar. Vader der kinderen was Popius of Poppe
Zijbrantsz „saliger gedachten" overleden in het „huys gestaen op doudezijds
burchwal".

In de akte zien we de naam van de eerste vrouw Thette Aukes, van een
broer Focke Zijbrants en een huis in Stavoren, zodat we vermoedelijk met
Friezen te maken hebben. Moeder Reysinck verklaart verder dat aan de
kinderen nog meer „besturven" is, van „oomen" van vaderszijde, en wel een
part in het huis te Stavoren en „een tweeden deel van een hoeft in Stuck-
helm". Wij kunnen er niets anders inlezen en hopen hier iets van een relatie
tot Zweden te hebben gevonden.

Voogd van Reysinck Jansdochter was Ernst Roetersz, een lid van de zeer
vermogende familie, wier naam nog voortleeft in het Roeters Eiland en de
Roetersstraat.

Nu komen we verder, want Reysinck had een zuster Marie Jan Vrancken-
dochter en in zijn Vroedschap geeft ELIAS een brok genealogie, waardoor de
verwantschap blijkt.

Jan de Wael Franckenzoon, die 1532 de graaf van Lalaing en andere
gecommitteerden gastvrij ontvangen had, had bij Neeltgen van Amerongen
enige kinderen, van wie Marie, die met Ernst Roetersz trouwde en Reysent,
begraven in de Oude Kerk 10.9.1567 als „moeder van die minnebroeders",
voor ons van belang zijn. Reysent, zegt ELIAS, was getrouwd met de ons be-
kende Popius, ook genaamd Cappeteyn Foppe, en als zodanig wordt hij ge-
noemd in de „Testamenten enz." (folio CXIJ), 1.6.1563. Trouwens in de boe-
del wordt Poppe een paar keer Foppe genoemd. Geen wonder dat bij de
blijkbaar populaire naam „Cappeteyn Foppe" de dochter verder Meinsje
Foppen heet en dat de zoon in Hoorn ook Foppe als naam draagt, evenals
een neef in Enkhuizen.
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We hebben nu als grootvader van Mr Joan van Gent, Jan de Wael ge-
vonden, wiens vader Vranck de Wael in 1504 een gift deed aan een donatie,
die zijn vader Jan de Wael in 1476 gesticht had op het Romeinenaltaar in de'
Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze Jan was mede stichter van 't Clarissen-
klooster.

nyt> diitnfb op altaan

Deze tekening toont schematisch de ingewikkelde familieverhoudingen; zij werd ge-
maakt toen het verband met Zweden nog niet vaststond. Dit is vrij laat door de nieuw-
ste vondsten bewezen. Deze tak stamt ook af van Heynric van Gent en Meinsje Foppes.

Hoe die genealogieën van die Amsterdamse kooplieden onderling verweven
zijn leert het volgende. De moeder van Reysent en Marie de Wael was Neel-
tje van Amerongen (f 1559), dochter van Jacob Vrancken (f 1504) „die
men hiet van Amerongen" en van Alijt Ysbrant Woutersdochter. De enige
broer van Neeltgen was Vranck van Amerongen, getrouwd met Lijsbeth van
Gent, dochter van Peter van Ghent en Griet N.N.

Peter van Gent leeft nog in 1501, maar niet meer in 1540. Hij woonde in
de „rijke" Warmoesstraat te Amsterdam, met De Wael, Van Amerongen enz.
En als eens een De Wael „fugatief" is — denk aan Alva — dan zit zo lang
een Van Gent in zijn huis.

We hebben nu wel een wapenovereenkomst gezien, tussen de Zweedse en
de Enkhuizer Van Gents, van welke laatste wij de herkomst uit Amsterdam
hebben kunnen bewijzen. Dat de Zweden De Wael en de vogels niet in hun
wapen hebben geplaatst, zegt weinig. Wij vermoeden dat de Hoornse en Enk-
huizer familie deze „kwartieren" naar de toen heersende mode hebben op-
genomen; ook Van Loosen heeft vier kwartieren . . .

Het bezoek van Pieter van Gent uit Arboga aan Holland met Dr. Hart
van het Amsterdamse Archief besprekend, kregen wij van hem enige aan-
tekeningen over de naam Van Gent, waarbij een verwijzing naar het protocol
van notaris David Doornick.
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„Sonder geluck vaert nyemant wel". Dit oude spreekwoord werd bewaar-
heid, want Pieter van Gent, coopman tot Arboga, bleek twee akten te Am-
sterdam getekend te hebben, en wel 11 en 13 juli 1667. Hij was op deze
dagen, zegt de notaris „binnen dese stede" om voor hem en zijn zuster
Maria van Gent, getrouwd met Michael Hendricksz te Arboga, die hem een
machtiging hadden meegegeven, elk 1000 Carolus Gulden te halen, een le-
gaat van hun oom Arent van Gent, die 1.2.1667 begraven was. Maar of
Pieter vrolijk heeft gekeken, betwijfelen wij, daar zijn broer Hendrik van
Gent universeel erfgenaam van oom bleek te zijn en in diens testament (Nots.
Banning 16.2.1666) komt o.a. een fonds van 25.000 Car. Gld voor, want
oom, boekhouder van de Oost-Indische Compagnie ter camere Amsterdam,
was tamelijk vermogend. Hun doop is voorlopig onvindbaar.

De tweede comparitie voor notaris Doornick levert Pieter nog 1103 gulden
op en hier wordt de familieverhouding geheel duidelijk. Het is namelijk geld
van zijn grootouders Arent Hendricksz van Gent en Maria Jansdochter van
Binckhorst, welke grootvader notaris (protocol niet aanwezig) en procureur
was geweest. Hun testament (Nots. Jan Warnaertsz 16.1.1625) leert ons, dat
ze behalve een dochter Marritge vier zoons hadden:
a. Jan (de vader van Pieter en Maria te Arboga en Hendrik te Amsterdam),
b. Hendrik, c. Arent (de boekhouder der O.I. Comp.) en d. Willem.

Hendrik, de zoon van Jan, is de bij ELIAS vermelde ca. 1635 geboren en
23.12.1678 begr. Amsterdamse koopman, de echtgenoot van Maria van der
Merct, wiens wapen men in de Waag kan zien hangen, vertonend, gevieren-
deeld 1 en 4 in blauw een gouden zuil, 2 en 3 in zwart een klimmende zilveren
bok. Hij vond „De Wael" blijkbaar overbodig, evenals de Zweedse familie.
Daar hangt ook Roeters, met stokvis en huismerk, geflankeerd door de ont-
hoofde leeuw in rood en de drie vogels.

Daar oom Arend een fonds van 25.000 gld. had gesticht om bij afwezig-
heid van descendenten van Hendrik, de familie in Zweden een „douceurtje"
te geven, en het bij de dood van Hendrik weduwe, Maria van der Merct blijkt
dat deze tak is uitgestorven, kan er ergens nog een stuk schuilen, waarbij de
executeur Mr Bors van Waveren, een uitkering aan de Zweedse familie heeft
gedaan. Wij konden deze niet vinden. (Zie Kwijtscheldingen 44 f. 205 vo).

Op onze tekening ziet men ook Andries Boelens, van wie ELIAS een thans
niet meer te achterhalen verwantschap met De Wael vermoedt; naar Klaas
Loen is ook niet gezocht; hij is de broer van Andries Boelens.

Onze dank gaat uit naar dr. Hart, Mr. en Mrs. Dewolf, mevr. Vulsma die
een stuk uit het oud-zweeds voor ons „vertaalde", en dr. Kleyn die ons o.m.
er op wees dat de drie vogels enige overeenkomst vertonen met de drie mer-
letten in een Zeeuws wapen De Wael bij Smallegange.

We hebben nu: Heynrick (misschien Arentz) van Gent, geb. 1544, getr.
met Meynsje Foppen; zoons:
Hendrik, bewindhebber O.I. Comp. te Enkhuizen (zoon Mr. Joan);
Foppe, wijncoper te Hoorn (zoon Hendrik in Batavia);
Arent, notaris en procureur te Amsterdam (zoon o.a. Jan of Johan in Zwe-

den).
W. NIEKERK en A. K. VINK
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„WILT U DAT EVEN SPELLEN, A.U.B.?"

Naar aanleiding van het interessante artikel van ir. Niermans in Gens
Nostra XXVI (1971) p. 277 e.v. schoot mij een soortgelijke geschiedenis te
binnen, die ik U niet wil onthouden.

De vader van mijn schoonmoeder is de in Delft bij de oudere generatie
goed bekende Hendricus Leonardus Marie van de Seijp, gèb. Delft 8.12.1868,
overl. ald. 12.3.1935. Hij was in leven groothandelaar in granen, werd ge-
meenteraadslid (voor wat nu de K.V.P. heet) en werd later loco-burge-
meester van Delft. Een van zijn stokpaardjes was zijn wens dat Delft op de
Haagse in plaats van op de Rotterdamse waterleiding zou worden aange-
sloten, niettegenstaande de daaraan verbonden hogere kosten. Hij heeft die
strijd destijds verloren.

Hij was de zoon van Hendricus Marinus Van de Seijp, geb. Delft 25.3.
1836, in leven banketbakker, en Anna Maria Petronella van der Sijp, geb.
Rotterdam 11.6.1836. Omtrent verwantschap tussen beiden was bij de familie
niets bekend, zodat ik op onderzoek ging. De ouders van Hendricus M. van
de Seijp zijn getrouwd Delft 14.7.1830. Helaas ontbreken de bijlagen van
de huwelijksakte. De huwelijksakte geeft enige bijzonderheden.

De bruidegom Joannes Mattheus van de Seijp, instrumentmaker is —
zoals later bleek — ged. Tiel 5.12.1807 en won. te Delft. Hij wordt vermeld
als de ongehuwde zoon van Jacobus van de Seijp, koopman en kastelein,
won. te Tiel, zijnde tegenwoordig, en van Jansje Hakkenberg, overl. te Tiel.
Zowel de vader als de zoon ondertekenen de huwelijksakte duidelijk met hun
naam .

In plaats van dichterbij Rotterdam te komen, gaan we er verder van af,
zodat ik besloot eerst de ouders Van der Sijp maar eens te bekijken. De
ouders van Anna M. P. van der Sijp bleken getrouwd Rotterdam 9.10.1833.
De bijlagen waren aanwezig. Het blijkt dat de bruidegom Gerardus van der
Sijp, meester-timmerman, woont binnen de stad Rotterdam, maar dat hij
ged. werd Wamel 26.1.1809, (Tiel en Wamel: dus toch dichterbij elkaar ge-
komen!) en daar werd geb. als zoon van Henricus van der Sijp, herbergier en
koopman (!) en van Maria de Haas, beide won. te Wamel. Zowel de bruide-
gom als zijn broer (en getuige) Jacobus van der Sijp, 32 jaar, ondertekenen
de huwelijksakte duidelijk met hun naam. Ook zijn vader tekent een bij nota-
ris J. F. Pool te Druten opgemaakt schrijven, waarin hij en zijn vrouw hun
toestemming verlenen voor het huwelijk met H V D SIJP.

Zoals gezegd: Tiel en Wamel. De plaatsen liggen vlak bij elkaar aan weers-
zijden van de Waal.

De oplossing, zo dacht ik, ligt voor het grijpen. Vandaar dat het onderzoek
van het Rijksarchief in Den Haag meteen naar dat in Arnhem werd verlegd.

Het simpelste zou natuurlijk geweest zijn eerst de respektievelijke over-
lijdensaktes van Jacobus te Tiel en Henricus te Wamel op te zoeken. Ik heb
dat toen niet gedaan, maar heb eerst naar het huwelijk Van de Seijp-Hakken-
berg en de doop van Joannes Mattheus gezocht. In elk geval werd in RBS
nr. 1467 (Tiel) de ondertrouw- en trouwakte gevonden van „Jacobus van der
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Sijp (!), weduwnaar van wijlen Maria Soetmulder, oud 29 jaren, geboren op
Sandwijk en gewoond hebbende te Rotterdam, doch dan wonende te Tiel,
zoon van wijlen Matthijs van der Sijp en Maria Mol, en Jantje Hackenberg,
jonge dochter oud 19 jaren, geboren te Arnhem en gewoond hebbende te
Rotterdam, doch dan wonende te Tiel, dochter van wijlen Derk Hackenberg
en Everdina Marcus." Het blijkt dat de ondertrouw aantekening plaats vond
op 13.2.1805 en het huwelijk op 10.3.1805. Bovendien waren ook te
Rotterdam de drie huwelijksgeboden gegaan en had de bruidegom een mage-
scheid voor zijn minderjarige kinderen geproduceerd op 26.12.1804.

Dus wèl dichterbij elkaar en wèl dezelfde naam en bovendien blijkt Rotter-
dam wèl een sleutelpositie in te nemen. Een verwantschap is echter nog niet
aangetoond.

Indien de namen U wat duizelen, oriënteert U dan op de grafische weer-
gave, op nevenstaande pagina.

We vonden verder dat de namen Henricus en Jacobus aan beide zijden
voorkomen, waarmee overigens ook niets bewezen is.

Voor de goede orde zij tevens vermeld dat uit R.B.S. 1461 bleek dat te
Tiel tussen 1805 en 1812 vier kinderen van Jacobus en Jansje worden ge-
doopt, te weten:
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VERWANTSCHAP v. d. ZEIP, v. d. SEIJP, v. d. SIJP, v. d. ZIJP

Jacobus Thisse van de(r) Zei(j)p, uit Wamel
oo (2) ca.

Agnetis de Leu/Leeuw, uit Wamel
(10 kinderen van 9.3.1743 tot 11.8.1764 w.o.:)

I

Matheus van der Sijp
* ~ Wamel 9.3.1743

t vóór 13.2. 1805

oo Tiel 10.4.1766

Maria Mol
(dr. v. Melchert en Jenneke Stevense)

* Zandwijk ca.. 1738
t Tiel 17.12.1816

(5 kinderen van22.1.1767 tot23.5.1774 w.o.:)

; i
Gijsbertus van der Sijp
* ~ Wamel 29.8.1748

f na 28.6.1811, niet te Wamel of Tiel
o= Wamel 17.5.1778 (otr. Wamel 2.12.1775!)

Willemijn Sas/van der Loef
(dr. v. Jan Loeffen Sas en

Hendrina v. Wetten)
* Alphen ca. 1751

t Wamel 16.9.1832

Jacobus van de(r) S(e)ijp
* Sandwijk

~ Tiel 23.5.1774
koopman en kastelein, Weerstraat, Tiel

t Tiel 21.3.1843 (wedr. G. C. van Baars)

co (2) Tiel 10.3.1805 (wedr. M. Soetmulder)

Jansje Hakkenberg
(dr. v. Derk en Everdina Marcus)

* Arnhem ca. 1785
t Tiel jan. 1811?

(4 kinderen van 5.3.1806 tot 2.1.1811 w.o.:)

Hendrik (Willem) van de(r) Sijp/Zijp
* Ingen

~ Tiel 23.2.1779
herbergier en koopman te Wamel

t Wamel 7.7.1870

oo Wamel 7.5.1807

Maria de Haas
(dr. v. Gerardus en Aldegondis Besters)

* ~ Wamel 5.3.1780
t na 11.8.1853

(8 kinderen van 20.12.1807 tot 12.4.1825
w.o. naast 2x Van der Zijp)

Joannes Mattheus van de Seijp
* ~ Tiel 5.2.1807

instrumentmaker, smid

oo Delft 14.7.1830

Anna Maria Nieuwhuijs
(dr. van Barend Niehuis, spekslager en

Hendrina Huijbers)
* Delft ca. 1807

(3 kinderen w.o.:)
I

Gerardus van der Sijp
* ~ Wamel 26.1.1809
meester timmerman

oo Rotterdam 9.10.1833

Maria de Lange
(dr. v. Petrus Joh., timmerman en

Anna Maria Daams)
* Rotterdam 21.7.1813

(5 kinderen w.o.:)
I

Hendricus Marinus van de Seijp
* Delft 25.3.1836

banketbakker
t Delft 27.2.1902

Anna Maria Petronella van der Sijp
* Rotterdam 11.6.1836

t Delft 16.11.1912

r
Hendricus Leonardus Marie van de Seijp

* Delft 8.12.1868 t Delft 12.3.1935
groothandel in granen, gemeenteraadslid Delft R.K.S.P., loco-burgemeester van Delft.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
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5. 3.1806: Everdina van de Zijp
5. 2.1807: Joannes Mattheus van de Seijp

29.11.1809: Gerarda van der Sijp
2. 1.1811: Joanna van de Seijp

En interessant is dat als doopheffers bij Joanna optreden: Henricus van de
Seijp ! en Maria de Haas. Er bestaat dus een relatie tussen beide families die
echter ook zakelijk kan zijn. Interessant is verder de vondst betreffende de
verschillende sohrijfwijzen van de naam Van der Sijp.

Uit het boek RBS 1691 blijkt dat voor de huwelijkskommissarissen te
Wamel op 17.4.1807 in ondertrouw gaan Henricus Wilhelmus van de Sijp,
J. M. geboren te Ingen en wonende te Wamel, oud 28 jaar en Maria de Haas
J. D., geboren en wonende te Wamel, oud 27 jaar. Dit echtpaar is R.K. ge-
trouwd Wamel 7.5.1807 (RBS 1680).

Blijft nog de vraag wie de als broer en getuige bij het huwelijk Van der
Sijp-de Lange in 1833 gesignaleerde 32-jarige tabaksmeester Jacobus van der
Sijp is. Hij zou dan in 1800 of 1801 uit het huwelijk Van de Sijp-Haas zijn
geboren, hoewel dit echtpaar eerst in 1807 trouwt en waarvan als kinderen
vóór 1812 te Wamel (RBS 1690) worden gedoopt:

1. Wilhelmus Henricus van der Sijp, 20.12.1807, (get. Wilhelmina Sas)
2. Gerardus (zie hierboven), 26.1.1809.
3. Gijsberta van der Sijp, 28.6.1811, (get. Gijsbertus van der Sijp)

Dit probleem werd later opgelost omdat bleek dat in de andere trouwakte 2
als getuige vermeld stond Jacobus, 22 jaar, tabakskerver. Over nauwkeurig-
heid gesproken!

(Voor mij is ook nog onverklaarbaar dat Gerardus, 24 jaar, in 1833 in
Rotterdam minderjarig wordt genoemd, terwijl Joannes Mattheus, 23 jaar,
in 1830 in Delft als meerderjarig wordt vermeld.)

Uit de overlijdensakte van Hendrik Willem van der Sijp, overl. Wamel
7.7.1870, 91 jaar oud, blijkt dat zijn ouders zijn: Gijsbertus van der Sijp en
Wilhelmina Sas.

Naar de geboorte van Hendrik Willem heb ik enige keren gezocht, alsmede
naar het huwelijk van zijn ouders. Om een lang verhaal kort te houden:

Op 23.2.1779 werd te Tiel (RBS 1460) de R.K. doop vermeld van Hen-
drik, wettige zoon van Gijsbert van der Sijpe en Willemijn Sas (doopget.
Ausem van Schonenberg en Geertruy wed. van Schonenberg). Verder werden
aldaar (maar ook elders) geen dopen meer gevonden betreffende dit huwelijk,
wel die van Jacobus, maar daarover zo meteen.

Zijn ouders zijn niet in de buurt van Ingen of Tiel gehuwd, maar te Wamel.
Aldaar werd namelijk de ondertrouw gevonden op 2.12.1775. Daarbij stond
vermeld dat na twee roepen op 10.12.1775 een missive van het Hof te Arnhem
werd ontvangen en dat als gevolg daarvan op last van het Hof te Arnhem
de roepen werden gesupercedeerd. Na 2Vi jaar (!) ontving de predikant weer
een missive waarin stond dat de roepen doorgang konden vinden. Op 17.5.
1778 huwden zij te Wamel als Gijsbers van de Seep en Willemijn van der
1 De „e" bij Seijp is in het doopboek duidelijk tussengevoegd!
" NI. die bij de gemeente.
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Loef. Nu ik weet dat haar vader Jan Loeffen Sas heet, wekt dit laatste geen
verwondering meer, maar de reden van deze toestand werd helaas nog niet
gevonden. Zoals vermeld, werd wel de doop van Jacobus op 23.5.1774 te
Tiel (RBS 1460) gevonden. Ook zijn ouders (Matthijs en Maria Mol) zijn
daar gehuwd. Uit de inschrijving van zowel dit huwelijk als dat van Gijs-
bertus bleek o.a. dat beide mannen te Wamel werden geboren. En inderdaad
vond ik in RBS 1689 dat
1. 9.3.1743 ged. Matheus, zn. van Jacobus Thisse van de Zeip en Agnetis

de Leu, (doopget. Atgerus van Kessel en Johanna Brans).
2. 29.8.1748 ged. Gijsbertus, zn. van Jacobus van de Zeijp en Agnetis de

Leeuw (ambo ex Wamel) (doopget. Jacoba Swilet en Joost Jansen van
Meker).
Hiermee is het bewijs van verwantschap geleverd.
Ten overvloede zij overigens vermeld dat ook de naam Van de(r) Zijp

voorkomt te Tiel en Rotterdam en dat dit onderzoek meer gegevens heeft op-
geleverd dan in het bestek van dit artikel zinvol een plaats konden vinden.
De schrijver is gaarne bereid vragen aangaande deze familie te beantwoorden
en is zeer geïnteresseerd in nadere gegevens betreffende de personen van deze
stamreeks.

Zojuist ontdekte ik bijvoorbeeld dat Jacobus van de Seijp (geb. Tiel 1774)
na het overlijden van Jansje Hakkenberg blijkens een te Tiel aangetroffen
huwelijksakte — waarvan hierna afgedrukt fragment is genomen — voor de
derde maal is gehuwd en wel op 9.4.1812 te Tiel. (Let op de officiële schrijf-
wijze van zijn naam en zijn handtekening!) Bij het samenstellen van de
kwartierstaat worden dergelijke gegevens vaak onvermeld — want onge-
moeid gelaten, althans zeker in eerste instantie.
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Verder zij vermeld dat, hoewel het huwelijk van de oudstgekende stam-
vader met Agnes de Leeuw niet werd gevonden — een huwelijk waaruit
tussen 9.3.1743 en 11.8.1764 tenminste tien kinderen zijn geboren —, wel
op fiche 386 van de huwelijken van de Ned. Hervormde Gemeente te Wamel
werd aangetroffen de ondertrouw resp. trouw op 28.4. resp. 20.5.1735 van
Jacob Thijssen van de Sijp J. M. van Wamel met Johanna Thonen van den
Heuvel J. D. van Wamel. Uit dit huwelijk werden geboren en te Wamel ged.
(RBS 1688):
3.5.1736: Petronella, fil. leg. Jacobus Mathisen van de Siet en Johanna van
den Heuvel (doopget. Antonius van den Heuvel en Joanna Brans).
28.11.1737: Johanna, fil. leg. Jacobus van de Siep en Johanna van den Heu-
vel (doopget. Jacobus Brans en Janne Brans).

Nu zou ik wel eens willen weten hoe de familienaam oorspronkelijk werd
uitgesproken (en geschreven zou moeten worden).

A. J. VAN REEKEN

NEDERLANDSE MILITAIREN IN DE FRANSE TIJD

Genealogen, die zich interesseren voor militairen, die aanvankelijk hebben
gediend bij hetgeen tot aug. 1809 het 5e Regt. Inf. van Linie (of het „Zeeuw-
se Legioen") heette, maar in aug. 1809 opging in het 7de Regt. Infanterie —
en voor militairen, die aanvankelijk dienden bij het 9de Regt. Infanterie, dat
in aug. 1809 het 5de Regt. Inf. van Linie werd, kunnen worden verwezen
naar Ned. Leeuw, LXXV (1951), kol. 5 e.v. Uit het daar opgemerkte blijkt,
dat laatstgenoemd regt. in 1810 overging in het Franse 126ste Regt. Inf. van
Linie, waarin toen tevens opgenomen werd het 1ste bataillon van het 8ste
Hollandse Regt. Inf. van Linie, dat tot 1806 het 7de Regt. Inf. van Linie
was geweest (het oorspronkelijke 8ste Regt. Inf. van Linie werd toen — tot
aug. 1809 — het 9de Regt. Inf., waarna het, zoals reeds gezegd, het nr. 5
kreeg) T.a.p. worden ook de verschillende legerplaatsen hier te lande ge-
noemd, evenals gegevens over de Franse (voornamelijk uitHollanders samen-
gestelde) R.I. 123 en 125 en hun legerplaatsen. Voor de Hollandse militairen,
die weliswaar deel uitmaakten van het Franse 126ste R.I., maar niet aan de
tocht naar Rusland deelnamen (en in 1813 met het restant van 126 R.I. ge-
ïncorporeerd werden in het 106de R.I.) kan men raadplegen H. HERMANS,
Onze Zeemacht tijdens de Fransche Overheersching 1810-1814, (1923).

Bij onderzoek bleek mij, dat in de verschillende legerplaatsen van genoem-
de infanterie-regimenten hier te lande, genealogische gegevens met betrekking
tot genoemde militairen zijn terug te vinden in de retroacta en registers van
de Burgerlijke Stand.

W. DE VRIES

380



BARRA
(AMSTERDAM)

I. Dr. Jacobus Barra (de Oude), geb. Antwerpen ca. 1585, promoveerde
23.7.1610 te Leiden tot med. dr. en vestigde zich als practiserend arts te
Amsterdam1, woonde voor 1611 te Middelburg, en met zijn eerste vrouw in
het huis de Lauriercrans, Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam 2, poorter ald.
25.1.1642, begr. ald. (Oude kerk) 11.5.1668, zn. van Jan Barra, tr. (1),
ondertr. Amsterdam 3.5.1611 Sara Moeijs, geb. Antwerpen ca. 1583, woon-
de voor haar huw. in de Nes te Amsterdam, dr. van Dankaert Moeijs; tr. (2),
ondertr. Amsterdam 2.10.1621 Margarite Tu(l)kschaep, geb. Middelburg,
woonde voor haar huw. ald., overl. in Nieuwe Hoogstraat, begr. Amsterdam
(Nw. kerk) 3.9.1663, wed. van Hendrik Geens.

Dr. Barra koopt 13.8.1658 voor ƒ 11.000,— van mr. Johan de Pierre en zijn
zuster Maria, laatst wed. van mr. A. de Wilde, en beiden als erfgenamen van
Hester de Pierre, een huijs en erve staende en leggende op de Nieuwendijck (nr.
149), daer 't Wapen van Munster in de gevel staet.3.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Amsterdam:
1. Dankert, ged. (Nw. kerk) 15.1.1613, jong overl.
2. Lucretia Barra, ged. (Oude kerk) 16.2.1614, overl. voor 4.1654, onder-

tr. Amsterdam 25.2.1650 Martinus de Vroede, geb. ald. ca. 1614, koop-
man.

3. Margriet(a) Barra, ged. (Nw. kerk) 20.10.1615, overl. de Herengracht
te Amsterdam, begr. ald. (Oude kerk) 27.6.1674, ondertr./tr. ald. 5/31.3.
1648 Abraham Minne, geb. Leiden ca. 1617, zijdehandelaar te Amster-
dam, overl. ald. op Nieuwendijk, begr. ald. (Oude kerk) 22.10.1661, zn.
van Joost Minne, zijdelakenkoper, en Tanneke van Royen.

4. Sara, ged. (Nw. kerk) 29.10.1617, begr. te Amsterdam (Oude kerk) 24.5.
1664.

5. Judith Barra, ged. (Nw. kerk) 29.9.1620, overl. Batavia 21.7.1646 4,
ondertr./tr. Amsterdam 25.4/21.5.1641 Carel Reyniersz, ged. Amsterdam
(Oude kerk) 26.8.1604, benoemd tot opperkoopman te Paliacatta 29.11.
1635, gouverneur en directeur van Coromandel (oost-kust van India)
2.1636-1639, raad ordinair van Ned. Indië 12.1638, president van het
college van schepenen en weesmeesteren te Batavia 1646, volgde 6.10.
1650 Cornelis van der Lijn op als elfde gouverneur-generaal van Ned.
Oost-Indië, overl. Batavia 18.5.1653, begr. ald. (Hollandsche Kruiskerk)
19.5.1653 5, zn. van Dirck Reyniersz, koopman, en Susanna de Beaulieu.
Hij hertr. 1648 Francoise de Witt.

1 P. C. MOLHUYSEN en P. J. BLOK, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
Leiden 1912, dl.: II, p. 91.

2 J. E. ELIAS, De Vroedschap van Amsterdam, Amsterdam 1963, dl. I, p. 20.
3 G.A. Amsterdam. Afschr. willige decreten (A.W.D.), 6e reg., 188, en Jaarboek

Amstelodamum LUI (1961), p. 114.
4 W. WUNAENDTS VAN RESANDT, De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie, Am-

sterdam 1944, p. 95.
5 Zie noot 4, en De Wapenheraut, 's-Gravenhage 1897, p. 10, en voor Reyniersz:

ELIAS, t.a.p., dl. I, p. 20. en zijn portret in I. DE LOOS-HAAXMAN, De Landsverzame-
ling Schilderijen te Batavia, Leiden 1941.
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Uit het tweede huwelijk: 'i
6. Johannes, volgt Ha.
7. Samuel, volgt Ilb.

Ha. Johannes Barra, ged. Amsterdam (Oude kerk)'10.12.1623, koopman
ald. op de Nieuwendijk, voor een derde eigenaar van'het huis 't Wapen van
Munster, begr. ald. (N.Z. Kapel) 27.11.1681, ondertr. ald. 1.11.1647 Ange-
nita Cockx, ged. ald. (Oude kerk) 12.4.1626, begr. ald. (N.Z. Kapel) 25.2.
1711, dr. van Hendrik Jansz. Cockx en Susanna Buens. Zij hertr. 1682
Franciskus Janssens Elinga.

Uit dit huwelijk, ged. te Amsterdam:
l'. Susanna, ged. (N:Z. Kapel) 21.10.1648.
2. Jud'ith, ged. (Oude kerk) 29.5.1650.
3. Johannes, volgt lila.

" lila. Johannes Barra, ged. Amsterdam (Oude kerk) 8.10.1656, schout van
Huizen, woonde te Maarssen, na de dood van zijn vader, voor een derde
eigenaar van het huis 't Wapen van Munster, verkocht 6.1.1683 zijn deel aan
zijn oom Samuel Barra 6, overl. vóór 11.1719, pndertr./tr. Amsterdam 15/31.
3.1686 F'emma Schepper, geb. Amsterdam, woonde voor haar huwl. ald. op
Prinsengracht, overl. ald. op Spiegelgracht, begr. ald. (Leidse Kerkhof) 22.11.
1719.;..... . ,
>• Uit dit huwelijk:

• _ l ' '• ' , C ' ï . •

IV.. Johannes Barra, geb. Maarssen ca. 1688, woonde voor.zijn huwl. te
Amsterdam op de'Spiegelgracht, en voor het tweede op Singel;. overl. ald.
op Singel (tegenover het klooster), begr. ald. (O.Z. Kapel) 3.6.1747, tr. (1)
ondertr. ald. 17.2.1719 Marretje Halemans, geb. ald. ca. 1688, dr. van Jan
Halemans en Marretje N.N.; tr. (2) 'ondertr. ald. 16.8.1737 Catrina van der
Meulen, geb. Ditmar ca. 1669, woonde voor haar huwl. op Prinsengracht te
Amsterdam..

Uit het. eerste huwelijk, geb./ged. te Amsterdam:
1. Angenita. Barra, geb. ca. 1720, woonde voor haar huwl. op Herengracht,

ondertr. Amsterdam 5.5.1752 Pieter Jonker, geb. ald. ca. 1724, woonde
voor. zijn huwl. op Singel, zn. van N. Jonker en Gerardina van Raaij.

2. Dirkje Barra, geb. ca. 1723, woonde voor haar eerste huwl. in Leidse-
. straat, tr. (1) ondertr. Amsterdam, 17.8.1753 Jan van Dam, geb. Hessen-
Cassel, woonde voor zijn huwl. op Prinsengracht, wedn. van Petronella
Uijtenhoven; tr. (2) ondertr. Amsterdam 10.7.1776 Pieter Jordaan, re-
gerend schepen der stad Purmefend.

3. Johanna, ged. (Westerkerk) 6.1.1726.

Hb. Samuel Barra, ged. Amsterdam (Oude kerk) 16.11.1628, koopman,
na de dood van zijn vader voor een derde eigenaar van het huis 't Wapen

0 G.A. Amsterdam. Kwijtscheldingen, Z2, f. 209. *
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van Munster, kocht 7.11.1679 7,en 6.1.1683 de twee andere delen, had, een
graf in de Nieuwezijds Kapel, begr. Amsterdam (Nw. kerk) 30.4.1706,
ondertr. ald. 14.10.1655 Elisabeth (Lysbet) van Geulen, ged. ald. (Nw. kerk)
6.12.1626, na de dood van haar moeder eigenaresse van het huis Oudezijds
Voorburgwal 246, waar ze voor haar huwl. woonde 8, dr. van David Gëf-'
ritsz., kuiper, en Ytgën Martens Verbiest.

Uit dit-huwelijk, ged. te Amsterdam: ' '
1. Ida Barra, ged. (Oude kerk) 17.1.1659, woonde voor haaf huwl: enige

tijd te 's-Gravenhage, overl. te Amsterdam op O.Z. Voorburgwal,-begr.
ald. (Nw. kerk) 4.6.1706, ondertr. ald. 7.7.1696 Paulus Gijsbertus Voet,
woonde voor zijn huwl. te Haarlem.'

2. Davidt, ged. (Nw. kerk) 15.9.1660, ovérl. te Amsterdam op Kloveniers-
burgwal, begr. ald. (Nw. kerk) 4.12.1660.

3. David, volgt. Illb.
4. Anna Margareta Barra, ged. (Nw. kerk) 2.4.1664, woonde voor haar

huwl. óp Singel te Amsterdam, overl. ald. op O.Z. Voorburgwal met haar
kind, begr. ald. (Nw. kerk) 6.5.1705 (met kind), ondertr. ald. 9.6.1701
Emanuel van Gelder, geb. ca. 1666, koopman, begr. ald. (Oude kerk)
9.6.1724, Hij hertr. 1715 Anna Magdalena Krul.

Illb. Mr. David Barra van Ceulen, ged. Amsterdam (Nw. kerk)-16.7;
1662, eigenaar van het huis Oudezijds Voorburgwal 246 8, overl. ald., begr.
ald. (N.Z. Kapel, in het .graf van zijn vader) 30.8.1719, tr. (1) ondertr.. ald.
24.6.1707 Anna Johanna Borchers, geb. Cleef, overl. Amsterdam op Q.Z.
Voorburgwal 246, begr. ald. (N.Z. Kapel, in het graf van Samuel Barra)
1.3.1710; ondertr./tr. (2) Amsterdam/Rijswijk '22.4/8.5.1718 Cathdrina
Geertruijd Bellier, geb. Stolberg ca. 1690, overl. Amsterdam op O.Z. Voor-
burgwal 246, begr. ald. (N.Z. Kapel, in het graf'van-Samuel Barra) 30.3.
1730, dr. van Lambert Bellier te Stolberg. Zij hertr. 1723 Heririch Jöhan
Tüchter. - . ".-.-• :• . ••:••.- .

Uit het eerste huwelijk geen kinderen; uit het tweede huwelijk: *'• __"
1. Elisabeth Barra van Ceulen, ged. Amsterdam (N.Z. Kapel) 17.4.1720,

overl. ald. 27.10.1737 aan kinderpokken 9, ondertr./tr. Amsterdam/Zand-
voort 17.7/. .1733 (13 jaar oud!) Mr. Paulus Loot van Schooien,, heer
van Schooten, Akendam, Haarlemmerliede en Hof ambacht, geb.-Am-
sterdam ca. 1710, woonde ald. op Herengracht en had een jaarinkomen
van ƒ 14.000,— io, overl. ald. ca.; 1750 " , zn. van Paulus Loot; van
Santvoort, heer van Zandvoort, en Margaretha du Quesnoy. .. , .:;•

Deze genealogie is niet volledig; aanvullingen en verbeteringen; zijn mij
zeer welkom. • ;

P.D.MEIJER
7 Idem, X2, f. 60v.
8 I. H. VAN EEGHEN in Jaarboek Amstelodamum LV (1968), p. 165. ,
9 L. VAN NIEROP, Het dagboek van Jacob Bicker Raye, in Jaarboek Amstelodamum

XXXIII (1936). iM
10 W. F. H. OLDEWELT, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het

• jaar 1742, Amsterdam 1945. • J
11 CHR. VAN EEGHEN in Jaarboek Amstelodamum XXXIX (1942), p. 52.
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MIDDAGTEN, IN FRIESLAND, EN IETS OVER HET
VOORMALIGE GRAAFSCHAP MIDDAG,

WESTERKWARTEER-GR.

Over het Friese geslacht Middagten is bij mijn weten nog niet veel gepubli-
ceerd. Stammen deze Middagten's uit Middachten-de Steeg of hebben zij hun
naam ontleend aan Middag-Westerkwartier Groningen (vroeger Hunzingo)?
Welk wapen voerde dit geslacht?

Het weinige dat ik over de Friese Middagten's onder ogen kreeg vat ik
hier samen, in de hoop op aanvulling eventueel korrektie.

Als basis gebruik ik enige gegevens uit het boek Het geslacht Mesdag door
G. VAN MESDAG. Verder dank ik verschillende gegevens aan korrespondentie
met mevrouw A. I. Menalda van der Hoeve n.a.v. het gepubliceerde in Gens
Nostra XXVI (1971) p. 437; met Jhr. Mr. R. C. C. de Savornin Lohman
n.a.v. de genealogie in Ned. Leeuw XC (1973), k. 227/235, van Herman van
Middachten, (bastaardzoon van Carel van Middachten, heer van Hervelt),
geb. ca. 1580 *; en met de heer J. Zandleven te Utrecht.

I. Banier (Stoffels?) 2, tr. N.N.
Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):

1. Stoffel Baniers, volgt Ha.
2. Gerrit Baniers, volgt Ilb.

Ha. Stoffel Baniers, overl. tussen 16.12.1634 en 1640 (Weesboek Har-
lingen P 15, f. 114v), tr. vóór 23.7.1624 Antie Cornelis.

Uit dit huwelijk (zeer waarschijnlijk):
1. Cornelis, de vader van:

a. Christoffel Cornelis Middagten, Schout bij Nacht3, geb. Sexbierum 1656, tr.
Nijland (Fr.) 7.5.1702 Detje Dircks Broersma.

1 R.A. Zwolle, r.a. Oldenzaal no. 66, p. 197. Als voornamen van de kinderen van
Christoffel Middachten x Berentken Antoni vond ik in de akte dd. 30.6.1656, Antho-
ni, Aelken en Fenneken Opmerkelijk is dat hier de voornaam Christoffel opduikt,
hetgeen op verwantschap met het Friese geslacht Middagten zou kunnen wijzen.

2 Wanneer Banier inderdaad Banier Stoffels zou heten, dan zou Gerrit Stoffels, de
zilversmid te Harlingen, zijn broer kunnen zijn. (Zie Vrije Fries, 44e deel (1960).

3 Over de Schout bij Nacht vond ik nog de volgende bijzonderheden: FREDERIK MUL-
LER Catalogus van 700 portretten van Nederlanders en van buitenlanders tot Neder-
land in betrekking staande, p. 173 „Middagten (Christoffel) Schout bij Nacht van
Friesland, omstr. 1700. Ter halver lijve links, eene passer in de regter-, eene rol in
de linkerhand houdende. In ov. met randschr., waaronder zijn wapen. Met 6 reg.
Holl. vers: Dus maelt de teekenkonst, enz. Zeer zeldzaam." (mijn vraag is: wie kent
dit wapen).
J. F. VAN SOMEREN, Catalogus van gegrafeerde portretten van Nederlanders, deel III,
p. 442. (vervolg op „Frederik Muller"): „Middaghten (Christ.) Schout bij Nacht van
Friesland en Karthograaf. (geb. Sexbierum 16.. , overl. 17..). Zie Muller's cat. no.
3633. Znd. nm v. grav.— Lees zw kst. (door A. van Buijsen). In zijn Zee-atlas 1721.
Zie ook deel I no 227".
J. C. DE JONGE, Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen. Deel I. no. 227. Twee-
de druk. (In dit boekwerk een gravure, jammer genoeg zonder wapen) met bijschrift
o.a.:

„Middagten, de vr. zeekap., later S. b. N. Christoffel: zijne verdiensten zoo van
scheepsbevelhebber als van schrijver en kaartenvervaardiger, III, blz. 403, 404;
helpt Gibraltar bomb. 640; — munt uit bij Malaga (1704), 649;— naar de Midd.
Zee bestemd (1706); blijft door nalatigheid der Vr. Admt. achter, 687."
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Uit dit huwelijk:
aa. Jan Cornelis Middagten, vermeld 17.7.1724, (Auth.-boek Bolsward 02, 1701-

1802, p. 83).
„De Ed. Sijtnon Johannes Stinstra, coopman te 'Harlingen" laat zich testa-

mentair (testament van 2.10.1721 van Christoffel Middagten schout bij Nagt
te Friesland), authoriseren als voogd over Christoffels zoon Jan Cornelis
Middagten, (de inhoud van het testament is mij niet bekend)4.

Hb. Gerrit Baniers, overl. tussen 23.7.1624 en 13.8.1626, tr. Harlingen
(gerecht) 14.3.1613 Grijetije Pieters (Scheltema) $, overl. vóór 8.9.1634, dr.
van Pieter Jacobs (Scheltema), koopman te Harlingen, en Pietertie Jans. Zij
hertr. vóór 13.8.1626 Evert Jansen (Hardenborg), brouwer te Harlingen,
overl. vóór 8.7.1640.

Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
1. Pieter, volgt lila.
2. Banier, volgt Illb.
3. Antie Gerrits Middagten, tr. vóór 3.1.1654 Pieter Isbrants.
4. Maike Gerrits Middagten, tr. vóór 3.1.1654 Hein Feddrix.

lila. Pieter Gerrits Middagten, Equipagemr. van het College ter Admirali-
teit te Harlingen, (tekent 1654 Pieter Gerryts Middachten), vermeld 2.3.1653
en 5.1.1671, tr. Saske Jans, geb. 1629, overl. vóór 9.12.1652, dr. van Jan
Pieters (Soheltema) en van Antie Jans.

Uit dit huwelijk:
1. . . . Pieters Middagten, overl. vóór 9.12.1652, tr. (waarsch. 2) Gattie
Gerbens.

17.1.1649 kopen zij een huis in Harlingen op „Swart Verlaat" (?), N. Willem
Burger, Z. Harmen Groyer (?), O. de kopers en W. Het Diept, van Cornelis
Bastiaansz. (Harlingen T 9).

Illb. Banier Gerrits Middagten, „Schots koopman", overl. vóór 25.3.1653,
tr. 3.4.1642 Dieuwke Reyners.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt IVa.

IVa. Gerrit Baniers Middagten, (achterneef van de Schout bij Nacht
Christoffel Cornelis Middagten), vermeld 3.1.1654, tr. Janke van der Sluys 6,
geb. Wommels. Zij wonen 15.2.1713 te Bolsward in de Kerkstraat. (Bols-
ward V 10, p. 231v).

Uit dit huwelijk:
1. Dieuwke Middagten, geb. Harlingen 29.8.1677, overl. 17.1.1737, tr.

13.7.1698 Wopke Cnoop, wedn. Grietge Fokkes Bonkamp; uit dit huwe-
lijk zes kinderen w.o. Gerrit Wopkes Cnoop Middagten, geb. 1715, overl.
1786. De andere vijf kinderen voerden allen de naam Cnoop.

4 Te vinden in Hof van Friesland DDD2, p. 221v (Jierboekje 1971) (Red.).
5 Ned. Patr. 1941: Genealogie Scheltema.
8 Waarsch. dr. van Fedde Tyaerdts, eerst lakenkoper te Harlingen, later te Wommels,

en Foeckjen Syouckes (Jierboekje 1958 p. 67) (Red.)
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2. Foekje Middagten, geb. Harlingen, tr. ald. 4.8.1703 Dr. Foppe Heslinga;
uit dit huwelijk twee kinderen.

.. Tot zover een samenvatting van hetgeen mij bekend is omtrent het ge-
slacht Middagten-Fr.

Over het voormalige Graafschap Middag 7, Westerkwartier Gr. (vroeger
Hunsingo) heb ik in de loop der jaren losse gegevens verzameld. Mijn vraag
is: a. bestaat over dit onderwerp een samenvattende studie van alle. losse
publikaties, c.q. een repertorium?; b-. zijn er gedrukte genealogieën betref f.
oude geslachten van die streek, bij voorkeur van die waarin gegevens Mid-
dagten zijn opgenomen? •

Graag aanvullingen, event. korrekties, op al het vorenstaande.
7 Zie o.a. Aardr. Wdbk van der Aa.

"" E. G. MIDDAG

HET ZEGEL VAN DE HERVORMDE KERK
• TE AALST (BOMMELERWAARD)

Enkele jaren geleden deed ds. D. J. Cuperus, toen Ned. Herv. predikant te
Aalst, mij het vriendelijk verzoek een kerkzegel te ontwerpen voor de Ned.
Herv. Kerk in zijn dorp in de Bommelerwaard. Het verwonderde mij dat
deze oude kerk nog geen zegel bezat, hoewel er meer kerken zijn die nog
zonder behoorlijk en verantwoord zegel zijn. Ds. Cuperus vroeg een sprekend
zegel en niet iets naar een neutraal ontwerp.

Hierop gericht ontwierp ik een zegel met een zwart St. Andrieskruis, bela-
den met een rood gewoon kruis op een gouden ondergrond. Waarop dit alles
was gegrond zond ik aan ds. Cuperus en zijn Kerkeraad. Men had echter ook
het verzoek gedaan aan niet amateurs op heraldisch terrein, en nadien mijn
ontwerp voorgelegd, waarvan een bezwaar had tegen het kruis en een ander
adviseerde als teken de karbonkel van het oude graafschap Teisterbant. Op
het eerste bezwaar antwoordde ik met de eenvoudige opmerking dat het
kruis niet het monopolie is van slechts één christelijke kerk, maar van alle.
De aanbeveling van de ander, hoe mooi ook, moest ik afwijzen, omdat een
kerk gelijk die van Aalst absoluut lokaal is ingesteld. Hoewel Aalst oor-
spronkelijk in Teisterbant lag, was dit graafschap, toen de bisschop Andreas
van Utrecht in 1135 aan die van Aalst het recht verleende een eigen kapel en
priester te hebben, danig op weg een legende te worden.
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De oorkonde van deze bisschop is te vinden in het Oorkondenboek van het
Sticht Utrecht tot 1301, nr. 354 en bovendien in SLOET,, nr. 265. A. F. VAN
BEURDEN nam de oorspronkelijke acte in het Missale van Wijk op en voegde
er de vertaling toe.

Bezig met het ontwerpen van genoemd zegel nam ik de tekst nauwkeuriger
door dan ik tevoren gedaan had, en las in de latijnse acte o.a. Terderici Co-
mitjs en in de vertaling Diederix des Greven van Wijck. Men wist blijkbaar
geen raad om de aloude Hollandse naam Dirk in latijn te zetten al zou
Theodoricüs niet zo vreemd zijn geweest, maar het gaat te ver in de ver-
taling deze Dirk graaf van Wijck te noemen. Nimmer heeft er een graaf van
Wijck bestaan. De in de acte bedoelde persoon is graaf Dirk IV van Holland
(1122-1157) onder wie Wijck in 1135 ressorteerde. Voor die tijd was de aan-
duiding in de acte voldoende duidelijk.

Bisschop Andreas van Utrecht behoorde tot het geslacht Van Óuijck dat
sinds lang in onmin leefde met de graven van Ho'land, maar het was juist
Andreas de bisschop van Utrecht die steeds een verzoenende houding tracht-
te aan te nemen tegenover de Hollandse graven.

Ziehier nu de achtergrond van de figuratie die ik koos voor het kerkezegel.
Het St.-Andrieskruis, zo genoemd naar de wijze van kruisiging van de apostel
Andreas naar wie bisschop Andreas ongetwijfeld vernoemd is.

Het rode kruis ontleende ik aan dat van een der heren van Aalst n.l. Hillen
van Aelst Goeswinusz, schepen van Zuilichem op 30.6.1398. Hij gebruikte
een zegel waarop een kruis met daarboven een barensteel. En om het be-
zwaar tegen het kruis nog geheel op te heffen: men kan in de vloer van de
kerk te Aalst een oude grafzerk vinden van Collen van Aalst, dat een wapen
vertoont met een kruis, naast dat van zijn vrouw, een dochter van Sander
van Tuijl, met het wapen met de drie bekende brakkenkoppen. Beide wapens
zijn nog duidelijk zichtbaar.

Ds. Cuperus heeft het zegel in een medaillon laten plaatsen boven een van
twee borden in de kerk waarop de namen van alle predikanten van Aalst
prijken. Boven het andere kan men de afbeelding van het oude witte kerkje
van Aalst aantreffen.

E. VAN ALPHEN

IN HET IJS VERDRONKEN

Eerstelijk den 9e April 1716 heeft Wessel Thalen als Erfgenaam van die in het ijs
verdronkene Schippersknegten, met namen Jan Jans en Arent Jans, die beijde Erf-
fenissen aangegeven op ses hondert car.gld. en heeft daarvan den Veertigsten penning
betaalt met vijftien car.gld. dus 15.0.0.
Denselven dito, hebben Hilbert Coerts als hooftmomber, en Jan Hógenkamp, en Berent
Dulman als mede Mombaren over de nagelatene Kinderen van Jan Dulman, ook aan-
gegeven de Erffenisse van Albert Jans Dulman, in het ijs bij Camper Eijlant verdron-
ken, op twee hondert car.gld. en daarvan den veertigsten pënninck betaalt met vijf
car.gld. dus 5.0.0. '
(R.A. Assen, Ie Rekening door den Advocaat Quirinus Beeltsnijder als ontfanger van
Colaterale Successien. (18 Dec. 1715-13 Dec. 1716), f. 28v en 29.)
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DE PRINSES, DE KONING VAN ENGELAND EN
DE KEURVORST VAN BRANDENBURG NAMEN HET
GEBOORTE-GEBREK VAN PETER HEYBLOM WEG!

De naam Heyblom kwam in de 17de eeuw en de 18de eeuw veel in Breda
voor. Deze families behoorden tot de gegoede burgerij, terwijl er onder hen
vele koopbrouwers voorkwamen. Hun namen ziet men dan ook veelvuldig
in de vestenbrieven. Zo ook Peter Sebrecht Heyblom, koopbrouwer, die o.a.
de brouwerij „De Boom" op 10.9.1685 kocht i, overl. Breda 2.3.1695, tr.
Ginneken (ondertr. Breda 25.4.16772) Wilhelmina Buys, ged. Breda
(R.K. Waterstraat) 27.1.1650 3, overl. ald. 31.5.1727, dr. van Cornelis Hen-
driick Buys, Meester Bakker, en Antonetta Nicolai Pieck. Uit haar nalaten-
schap 4 bleek dat zij niet tot de onbemiddelde behoorde: deze bestond nl. o.a.
uit: zakken zilvergeld ter waarde van 17.284 gl., goud 493 gl., gerst, hop,
bier enz. 3400 gl. obligaties 18.425 gl., één brouwerij, twee huizen en land
onder Terheijden.

Wie was deze Peter Sebrecht Heyblom?
Zijn ondertrouw gaf geen enkele aanwijzing, alleen j.m. zonder meer. Zijn

trouw kon niet gevonden worden, daar de trouwboeken van Ginneken een
hiaat vertonen. Zijn doop was niet te Breda te vinden. Daar verschillende Hey-
bloms uit Riel afkomstig waren, werden ook de klappers van o.a. Riel, Hil-
varenbeek, Goirle, Tilburg en Geertruidenberg doorgenomen. Echter een
Peter was er niet bij. Wel was er ter zelfder tijd een Sebrecht Niclaes Hey-
blom, burger te Breda 12.12.1653 (van Riel) 5, koopbrouwer trouwt voor
schepenen te Breda j.m. geboortig van Riel) 31.1.1655 6 en in de R.K. kerk
ald. 26.1.1655 7 Jenneken Anthonis Everts, wed. Peter Adriaanssen van
Aelst, eerder wed. van Willem Willems van den Hove. Bij de doop van de
dochter van Peter Heyblom, Anna Maria op 5.5.1678 8 was getuige Joanna
Antonisse, en bij de doop van Antonia Catharina op 11.12.1679 8. Cornelis
Marci (man van Maria van Aelst, dr. van Jenneke Anthonis Everts 9. Een
familierelatie tussen Peter Heyblom en Jenneken Anthonis Everts zou dus
voor de hand liggen. Echter Peter Heyblom van Riel werd 18.9.1663 burger
van Breda 5 en kon dus nooit de zoon van b.g. echtpaar zijn, daar hij dan op
8-jarige leeftijd burger zou zijn geworden. Bij de verkoop van de helft van
de brouwerij „De Twee hoefijzers" in 1705 10 (gekocht door Sebrecht Hey-
blom op 28.2.1656) 11, door Maria van Aelst dr. van Peter van Aelst en

1 G.A. Breda, Recht. arch. inv. nr. 545. f. 95.
2 Idem, Trouwboek Ger. kerk, nr. 38.
3 Idem, Doopboek R.K. Statie Waterstraat, nr. 18.
4 Idem, Recht arch. inv. nr. 497, nr. 28.
5 Idem, Burgerboek.
0 Idem, Schepenhuwelijken, nr. 1188.
7 Idem, R.K. huwelijken, nr. 2155.
8 Idem, Doopboek R.K. Statie Brugstraat.
9 Idem, Huwelijken, nr. 2188.

10 Idem, Recht, arch. inv. nr. 561. f. 20.
11 Idem, inv. nr. 536, f. 189, 189v.
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Jenneken Antonis Everts, verklaarde zij: de vercoopeersse aengekomen van
wijlen haere moeder Jenneken Antonis Everts, laest huysvr. van Sebrecht
Nicolaes Heyblom, waer van de vercoopersse soo deselve verklaerde eenigh
kint ende erffgen. is. Ook dit wees er niet op, dat Peter een zoon van Sebrecht
en Jenneken was.

Ook bij de genealogie kan het geluk weieens een handje helpen. Zo mocht
ik de kladfiches van het notarieelarchief vanaf 1700 inzien. En zo vond ik
de Staat en Inventaris van de goederen nagelaten door Sebracht Nicolaessen
Heyblom 12. Deze acte verwees tevens naar het testament van Sebracht H.
en Jenneken Anthonis Everts dd. 31.8.1677 13. Zij noemen daarin als hun
erfgenamen, zijn natuurlijke zoon Peter en haar dochter Maria van Aelst.
Tevens was hieraan gehecht een afschrift van de acte van legitimatie van
Peter Heyblom door de Heer en Baron van Breda.

In het archief van de Nassause Domeinen in het A.R.A. werd de acte van
legitimatie gevonden. **

In 1667 richtte Sebrecht Nicolaes Heyblom een verzoek aan Hare Hoog-
heid Amalia van Solms als voogdes over haar kleinzoon Willem Hendrik van
Orange (de latere Koning-Stadhouder). Hij deelt mee, dat omtrent 23 jaren
geleden, hij als een vrij en ongetrouwd man bij Anneken Adriaensen Heer-
voert, beide geboren te Riel, als knecht en dienstmaagd ten huize van Joost
Gijsmers van Hedickhuysen te Tilburg een zoon heeft verwekt, genaamd
Peter Sebrecht Heyblom. Daar hij intussen getrouwd is met Jenneken Antho-
nis Everts en dit huwelijk kinderloos is en zal blijven, zullen zij beide gaarne
zien, dat Peter Sebrecht Heyblom gelegitimeerd zal worden.

Hare Hoogheid douariere van Orange, mede gehoord en geauthoriseerd
door hare mede-voogden Z. M. van Groot-Brittanje en Z. K. D. van Bran-
denburg, deelt de 19.11.1667 mee, dat Peter voor echt en legitiem verklaard
wordt en het gebrek van zijn geboorte hiermee weggenomen is. Alsoo hij
soude doen ende mogen doen, indien hij van wettige bedde ware geprocreert
geweest. Tevens wordt hem toegestaan van zijn vader te erven.

Peter stierf voor zijn vader en heeft daardoor zelf geen voordelen gehad
van zijn legitimatie. Maar zijn kinderen en kleinkinderen vielen een aardige
erfenis ten deel.

Achteraf kon de doop van Peter Heyblom niet gevonden worden daar er
een hiaat in de doopboeken van Riel van 1637-1648 voorkomt. Ook in
Tilburg komt hij niet voor.

Als bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat men voor de minuut van
de acte van legitimatie een oud voorbeeld genomen had, de oorspronkelijke
namen had doorgeslagen en Peter Heyblom enz. had ingevuld. Onder deze
acte stond een acte van legitimatie van Elisabeth bastaarde van Nassau, geb.
1611, dochter van Maurits. Zij moest echter een aanzienlijke som voor deze
legitimatie betalen.

H. A. E. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL

12 Idem, Not. arch. Nots. H. Buysen, inw. nr. 262, acte 55, dd. 30.7.1701.
13 Tdem, inv. nr. 244, acte 14.
14 A.R.A., 's-Gravenhage, Nassause Domeinen, Brieven van legitimatie, nr. 1015.
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. . . (Vervolg van Gens Nostra XVIII (1963), p. 150)* .

128. Geert Sinninghe, geb. 1610/15, éigengeërfde in Noordenveid, won. Lieverèn onder
Roden, ald. verm. 1638-1664.

130. Floris Auckema, éigengeërfde inNoordenveld, won. Leutingerwolde onder Roden,
' ald. verm. 16,40-1664. - - . '„. , ..

132. Jan Lnnens, tr. '
1 3 3 . A v e . '•'' •'• • • . • * • • - • • - , ; '.»' •/: •-• - v

140. Roelof Hovinge,, éigengeërfde te Zweeloo.- • -. •
142. Barelt Me/err^eigengeërfdé te Gieten, diaken en^kerkvoogd ald. .
154. Geurt Evertsen", te' Aanstoot'ónder Oosterbeek,' ondertr. Oosterbeek 22.6.1645
155. Hindriksen Hindriks,. te Klingelbeek* onder Oosterbeek, i.v
156. Jacob de Haserf, geb. 1620/1621 ,te 's-Gravenpplder, koopman, burger te Aarden-

burg (27.6.1667), schepen ald., oyerl. ald. 1.1.10.1670, tr.
157. Francijntje Geerits, overl. Aardenburg 17.2.1672.
158. Gijsbrecht Boelaert, geb. Middelburg, burger te Aardenburg (29-6-1654), overl.

ald. 2-10.1673, tr. .
159. Sara de Roy.
164. Córnelis van Bo'mmel, ged. Bergen óp Zoom 22.5.1641, stadsbode, opzichter der

stadswerken, ouderling, ald.,, overl. ald. 3.2.1711, ondertr. Bergen op Zoom 12.5.
1668. . „ • -. • . . .

165. Diha 'Knips, Bergen op Zoom 20.1.1645, overl.ald. 26.10.1711.
166. Servatis Van Uffelen, ged. Bergen op' Zoom 29.11.1651, schepen, weesmeester,

kapitein der burgerij te Bergen op Zoom* tr. ald. 29.7.1681.
167. Joanna van Heusden, ged. Bergen op Zoom 30.1.1661.
168. Jacob Adriaehsz.- van Hoogstraten, geb. Dordrecht dec. 1630, honderdman, luite-

>nant der burgerij" ald., begr. ald. (Grote Kerk) 8.9.1687, ondertr./tr. Dordrecht/
Polsbroek 24.10/14.11.1655.

169. Lysbet Jans, geb. Noordpolsbroek, begr. Dordrecht 12.7.1687.
170. Carel Thijssen van 'Bommel, ged. Zaltbommel 17.8.1626, s'chipper, burger te Dor-

drecht (1660), ondertr./tr. Zaltbommel/D'órdrecht 21.10/9.11.1660.
171. Hester Córnelis Ranck, geb. Delft, wed. Dirck Lambrechtsz. de Bruyn, Maas-

schipper. (ondertr./tr. Dordrecht/Papendrecht 6/27.3.1650).
172. Johan Furick (Vonck), beziener van de tol te Lobith, verm. ald. 1663-1676.
174. Jacob Bours. Maasschipper, belijdenis Eysden 24.12.1666.burger te Dordrecht,

burger te Nijmegen (16.6.1669), grootburger ald. (5.8.1670), meester van het
schippersgilde ald., vóór 1676, tri (1) N.N., (2) Eysden 14.12.1659

175. Maria Cloens, geb. ca. 1640, overl. Dordrecht 10.7.1711; zij hertr. Nijmegen 16.5.
1687 Peter Nolens, Maasschipper. .-.

176. Gerard Gaymans, eerste klerlc-van het Hof van Gelderland, begr. Arnhem 3.4.
1679, tr. ald. 8.1.1651.

177. Anna Tulleken, geb. Arnhem, 12.6.1631,overl. ald. 12.6.1695.
178. Arnold Tulleken ,,der.medicijnen doctor",,deken van het schippersgilde te Arn-

hem, ondertr./tr. Oosterbeek/Arnhem (1) 7.11/5.12.1646 Joanna Tulleken; ondertr./
tr. (2)1Arnhem 31.3/18.4.1666. " ' ' '

179. Theodora Elisabeth de Vree, ged. Arnhem 12.1.1640. ;
180. Lubbert ten Nuyl, ged. Deventer 11.6.1626, gemeensman Noordenbergerstraat ald.

(1667-1672). overl, 1672, ondertr./tr. 1.2./9.3.1651. '
181. Elisabeth Nilant. ged. Deventer i.5.1625; overl. ald. 31.7.1702.
182. Mr. Gerhard Nilant; J.U.D. geb./gèd. Deventer 9/13.10.1622. advocaat (13.5.1641)

eemeensman Assenstraat ald. (1657-1673), overl. vóór 24.10.1686, ondertr./tr.
Deventer 21.12.1644/14.1.1645. ' " '

183. Jenneken Hagendoorn, ged. Deventer 5il.l623. '• '
184. Hendrik Otters, ged. Arnhem 10.11.1633, secretaris van Arnhem; keurmeester van

Veluwe en Veluwezoom (1672-1685), testeert 15.4.1709, tr. (2) Arnhem 1.1Ó.1671
.Tacomina Otters;' ondertr. (1) 15.7.1654

185. Catharina Oterings, ged. Arnhem 25.3.1629. overl ald. 17.1.1670.
186. Herman de Gimnièr, ondertr./tr. Arnhem 20.6/8.7.1668..- »-'
187. Maria Spoltman, ged. Arnhem 4.9.1638. ' • ' '

* Zie Gens Nostra, XII (1957), p. 255 ev., XIII (1958) ,p. 118 ev.
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188. Theodotüs(Dirk), tulleken^ged'. Arnhem 17.11.1633, burgemeester, ald., overl. ald.
11.9.1715„tr. Arnhem 26.3.1662 . . . . , , -, . . ,•.

189. Christina Wijnen, geb./ged. Arnhem 10.6/23.6.1641^ overl. ald. 31.5.1713.
190. Mr. Willem Tulleken, ged. Arnhem 24.7.1635, advocaat bij het Hof van Gelder-

land en substituut-momber, procureur-generaal van Gelderland, burgemeester van
,., Arnhem, tr. . . . . •• ~; : •

191. Joanna l'Empereur van Oppyck, ged/'s-Gfavénhage 23.411636, overl; 1718.
192. Arent Claeszn. de Ridder, ged. Middelharnis 2.1.1661, tr. 1687-/1688 ' •'
193. Elisabeth de Vos, ged. Colijnsplaat 26.11.1656,. wed. van Marinus Boone.
194. Pieter jaselaar, ged. Colijnsplaat 21.11.1670, overl. Kortgene 31.10.1706, tr. •
195. Petroriella Taselaar, geb. Kats, overl. tussen 10.12.1751 en 9.3.1752. zij hertr. Kort-
»• •• gene 17.8.1707 Marinus Ad. Versluys. •
196. •>/<?« Imansz. gezegd Haringman, ged. Colijnsplaat 26.3.1663* schepen te Kats, overl.

ald..8.4.1743, tr. " .. V.
197. Elisabeth Backer, ged. Colijnsplaat 26.4.1665.
198. Andries Perduyn, ged. Colijnsplaat 16.7.1656, tr. Wissekerke 10.5.1684. "'* '
199. Susanna Goudswaard, ged. Colijnsplaat 18.2.1657.
224. Jan Gijsbertse van dè Werken, ged. Gameren 18.10.1674, tr. ald. 1.5.1704.
225. Pèterke Otten van Heukelom, geb.' Gameren. •
226. Peter Peterse van de Werken, geb. Gameren, ondertr. .ald; 3.12.1692
227. Maria.Abrahams van der Linden, geb. Gameren, belijdenis ald. 1689/1690.
232. Gerrit Harms.Branderhorst, (ook genaamd Cörpórael), ondertr./tr. Heusden 17.11/
. ' 3 . 1 2 . 1 7 1 3 ' . ' • ' . • ' • ' • ' . • •
233. Adriana Versteeg, ged. Genderen 22.7.1695. ; • • ;'
234. ^Arien Lamberts van Doyeren,, ged. Doveren 27.6.1677, tr. (1) Doveren 5.2.1707

Pieternella'Jansdr. van.Besoyen; tr. (2) Doveren 15.5.1718
235. Maijke dejPoorter Jdcobsdr., van Eethen.
236.,, Govert Ophorst, ged. Loon-op-Zand 12;2.1687, schoolmeester te Nieuwkuik, tr.

Besoyèn aug. 1716. . ' „
23T. Maria deGrèeff, ged. Besoyen 9.10.1695. -
238. Arnoldus Klokkenberg, sphoohneester in de Haarsteeg (onder Vlijmen), tr.
239. Wilhelmina van Deventer, begr. Hedikhuizen, 14.1.1752. - '
243. Maria Margaretha Kyp.
248. Gosen Willemse yah' Trigt,' te Geldermalsen, tr.
249. Catrijne van Soest, Martensdr. ged. Tricht 24.10.1680.
250. Reijer Fiere van Zijl, te Geldermalsen, tr. Varik 26,2.1714
251. Johanna Frederiks van Oosterwijk, ged. Rossüm l2.2!l688.
252. Wolter Wilhelm Cochius, ged. Uedem (bij G.och) 5.12.1688, overl. na 5.7.1744.
254. Gerrit Jan Prins, 'ged. Aalten'30.10.1681, ondertr ./tr.'Aalten 4.1/1.2.1711
255. Beèrndekeh Arentsen Willemsdr., ged. Aalten .31.1.1692. . , •

t ". ,-;•••.' J: R.-W. SINNINGHE

DE BEGRAFENIS VAN MARQUERITA JANSSEN
cv : • > . . •'•"•' ir- "•.

; Gens Nostra XXIX (1974), p. 119, kwartier 55

1829 den 8 maart Zondags is in Sint Pieter met half regteri op den kerkhof begraven
Margaritha Janssen, oud 29 jaren, vrouw van Wilhelmus Wildérs. Deze vrouw was een
dochter van Christianus Janssen en AnnaMJaria Janssen. Deze vrouw was niet bij
haaren man want haare ouders hadden geen kinderen meer, en hij woonde in Maas-
tricht, te weeten haaren man, en zij had twee kinderen 'van hem, en zij wilde niet van
haar ouders afgaan, en hij had eenigen tijd bij haar gewóont bij haare ouders, maar hij
konde zig niet goed verstaan met haare ouders, nu zij dood zijnde, is hij komen de
rouw slijpen (= slepen) maar nog niet aan het huys willende komen, zoo kwam hij aan
de kerk bij de lijk, en hij brogt (= bracht) eenen .mantel, en eenen hoed, met een
sluijer met (= mede) en.doen is hij met de lijkluij naar de kerk gegaan, en naar den
dienst niet naar het sterfhuys gegaan, maar aan de kerk den mantel met den hoed
afgedaan hebbende, is weer naar Maastricht gegaan. Wie zal hier niet verwondert over
zijn. Zij waren maar getrouwt van het 1826 den 30 januarius (kerk. huw.). Op den
eersten zondag van den vasten is zij begraven den 8 maart 1829.

- i („Kustersboek" aanwezig in het' par. arch. Sint Pieter op de Berg.)
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HANDELS EN GEBOORT REGISTER VAN
BERNHARD AERTSEN ALIAS MUYKENS

ALIAS MENKENS

Onlangs kwam ik in het bezit van een klein boekje, oblonge formaat, met
bovengenoemde titel.

In de marge staat geschreven: Dit is Copye van mijn Hendrics Muykens
Vaders Saliger eigen handt, dat ick hier van woort tot woort schrijve.

Niet alleen copieert Hendrik hetgeen zijn vader geschreven heeft, maar
noteert hij ook latere gebeurtenissen en na zijn dood zal zijn zoon Hendrico
blijkbaar de traditie voortzetten, maar na zijn jammerlijke dood1 wordt geen
familiegebeurtenis meer opgetekend.

Bernhart Aertsen werd geboren in 15382 nabij 's Hertogenbosch. Hij is
12 jaar monnik geweest in de orde der Kruisbroeders. Omstreeks 1579 gaat
hij over tot de Reformatie en verlaat dan „Babiloniën". Of hij hiermede het
Roomse Brabant, dan wel het plaatsje Babiloniën bedoeld is niet duidelijk.
Achtereenvolgens is hij predikant geweest der Lutherse Kerk te Brussel,
Aken, Woerden en Leiden.

Op 18.5.1595 werd hij op het stadhuis te Leiden ontboden in verband met
zijn negatie van het verbod van Lutherse predicatiën. Daar hij dit niet ont-
kende, werd hem op 19 mei te kennen gegeven, dat men hem geen stroo-
breed in de weg zou leggen, als hij Leiden wilde verlaten^. Blijkbaar heeft
hij zich niet aan het verbod gehouden, want op 2.1.1596 vinden we een
resolutie, waarbij hij uit de stad gezet wordt.

Voor verdere biografische gegevens kan volstaan worden met de verwij-
zing naar onderstaande literatuuropgave. Wij laten nu — bij monde van zoon
en kleinzoon — Bernhart zelf aan het woord:

In den eersten soo hiet mijn Vader Arent, mijn grootvader Bernhert Muijkens, mijn
moeder hiet Rechmondt, mijns moeders Vader hiet Hendrick Muykens, mijn Vrouws
Vader hiet Joan Gossens en haer moeder Clara.

En hebbe Godt lof Babiloniën verlaten Ao. 1579 den eersten Settember en van
Schartogenbos tot Antwerpen gecomen ende de Confession van Ausburg en als predi-
cant ingeweyt en Ao. 1580 den 3 Majo naer Brussel gesonden en aldaer Ao. 1582 den
6 februario met Catrina Gossens getroudt

Onse dochter Catrina is geboren anno 1583 den 14 merti op een Maendach smorgens
tusschen 7 en 8 uren en gedoopt den 15 dito te Brussel int St. Jans kerck op te Poell.
Die getuygen zijn Dirck de Dobbelaer, Catrina Hemochier, Catrina Houwaert en Maria
de huysfrouw van Nicolais Schouwert en is den houwelijcke Staet getreden met Barent
Barentsz. brouwersgast Ao. 1623 ad 20 Julio getrout tot Haerlem in onse gemeynte.
Harer soon Barent is geboren int jaer 1625 den 6 7ber (= September) op tSaterdach
snacht ten 12 uren.

Onse dochter Susanna is geboren Anno 1584 den 20 November op een dynsdach
smorgens omtrent 5 uren en op den selven dach gedoopt en ter selver plaets vernompt.
Die getuygen zijn Onze schoenvader Girles van Hinthout, Nicolais Schouwaert, Mr. Jan
Smith, Elisabeth van Obinge en Jonokoy en Suemeneroj(?).

Int jaer anno 1585 den 12 Mertti mijn erste predicasi gedaen te Brussel, int St. Jans-
kerck den 12 April uut Brussel vertrocken en den 17 dito tot Aken gecomen en den
25 dito mijn erste predicatie gedaen aldaer in de Papigay.
1 Het eiland Pippele heb ik niet kunnen vinden.
2 Bijdragen IV, p. 26, zie literatuuropgave.
3 G.A. Leiden, Secretariearchief 1575-1851, Gerichtsdagboek C, f. 181-183.
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Onse dochter Maria is geboren AO 1587 den 4 Januario op een Dynsdach na den
middach tussen 4 en 5 uren en op den selve dach gedoopt aldaer int Voorhuys. De ge-
tuygen sijn Jan Tulari, Barbara Hammakers, Maria Beiringe en Volkoij de huysfr. van
David van Coele.
is getrout en niets van genottert

Maria Muykens met haer man zijn gestorven zonder kinderen naer te laten, daervan
het jaer en dach niet aengenottert en is.

Onse zoon Bernardus is geboren anno 1589 den 25 Settember op een maendach tussen
5 en 6 uren na den middach. Des andere dachs daerna gedoopt int Voorhuys. Die ge-
tuygen sijn Pieter Rulant, Martin Calborner, Anna Raes, de huysfrouw van Pieter
Nuport.
Is getrout out synde 22 jaer met Ida Huyberts out 25 jaer van sijn Vader in onse ge-
meente tot Leijden AO 1611 den 5 Junio opt Sondach.

Anno 1589 ad 10 Majus wert onse dochter Susanna cranck en den 12 dito tussen 10
en 11 uren smorgens in den Heer ontslapen out synde 4Vi jaar, den 13 begraven op den
Godtes Acker

Int jaer 1591 den 12 Octtober van Aken vertrocken na Woerden in Hollandt te wee-
ten onse Vader met sijn familie

Onse zoon Abram is geboren AO 1593 den 7 Februario op een Sondach smorgens
tussen 6 en 7 uren en den selven dach gedoopt tot Leijde na den middach ten huyse
van Guilliam de Beijer. De getuygen sijn Dirck Hontonge, Guilliam de Beije, Maria
Ballir

Anno 1594 den 26 Junius is Abram in den Heer ontslapen oudt synde 16 maenden
en een half den 27 begraven tot Leijden in Hollandt opt Hollandtse kerckhoff

Onse zoon Jan is geboren Ao 1595 den 30 Majo tot Leijden op een dynsdach savonds
te 9 uren. Den eersten Junius gedoopt in mijn huijs. De getuijgen syn Dirck Pitersz in
den bonten Os, Anna Nollens en Maria Cornelis in de chockeri.
Jan is met zijn tweede vrouw getrout, den ersten overleden sonder kinders daarvan int
leven, daervan ick het jaer en dach niet en wete, heeft AO 1657 noch maer een dochter
int leven die getrout is met een loodgieter.
Onse zoon Gerrardis is geboren anno 1597 den 9 Octtober tussen 8 en 9 uren smorgens
ter Goude, een donderdach den 16 dito gedoopt in mijn huys. De getuygen syn Hans
Honger, Gerrit Verpoorte, Jacob Hongerszoon te Woerden, Gerrit Cornelisz, Sophia
Hendricx op de Ruurloy tot Rotterdam

Onze zoon Arnoldis is geboren ter Gouda Ao 1600 den 3 Settember op een Sondach
tussen 3 en 4 uren na den middach. Gedoopt in mijn huys den 13 dito.
De getuygen syn Francois Ballie, Dirck de Hertogh, Joost Goy in de Croonkist,
Susanna Lodewicx.

Onse soon Henricus is geboren ter Gouda Ao 1602 den eersten Octtober op een
dynsdach smorgens, tussen 6 en 7 uren en gedoopt den 10 dito in mijn huys. De ge-
tuygen sijn Hendrick Duysterloo, Jan Claese op de Clumert en Elisabeth Claesz tot
Rotterdam

Onze vader is in den Here ontslapen Anno 1612 den 19 julio smorgens ten 2 uren
ende begraven tot Leijden in de St Pieterskerck.

Onse Moeder is in den Heer ontslapen Anno 1616 den 27 Julius snachts ten 12 uren
tot Leijden ende begraven in de St Pieterskerck

Anno 1632 ad 3 Junio op een donderdach smorgens ten 6 uren is Catrina Barent
overleden tot Haerlem, begraven aldaer op 6 dito op een Sondach. Haer zoon te
vooren overleden en niet aengenotert
Barent Barentsz overleden ende mede niets van aengenotert mede tot Haerlem begraven.

Anno 1633 primo Settemb. is de huysfouw van mijn broeder Bernardus gestorven en
tot Leijden begraven. Daervan noch een zoon Berent int leven is adj. Ie Xber 1657
Haer andere kinderen voor desen gestorven en begraven den data onbekent is ende
heeft noch diverse kinderen int leven ende heeft tegenwoordich sijn derde vrouw
Anno 1669 den 4 Jully is Bernardus in de Heere ontslapen out in de negentien4 jaer en
is begraven tot Leijde.

4 Dit moet zijn 80 jaar.
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Anno 1647 adj 24 November Zondachs smorgens zijn ,wij„opt .Stadthuys getrQUt ,van
dheeréh Schepenen, in presensi van mijn, bruytiens'Moeder juffr. Sëys ende mijn goede
vrient Jean Ie Gouche, bewindhebber van de Ostindise Cómpanie. " '.
Adj. 26 ditto Dijnsdach smorgens ben ick Hendrik' Muijkens met juffr 'Anna Sëys jonge
dochter in onse kerck tot Amsterdam getrout van domino Elias Tadel. Godt gèye ons
beijde geluck ende hier namaels de eeuwighe Zaligheyt Amen.

Anno 1647 ad 21 Octtober op een maendach smiddachs is mijn Hendrico M. ten
houwelyck belooft door juffr. de weduwe van Pieter .Seys, geassisteert met schout
Brouwer, haer dochter genaempt Anna Seys, daer op wij samen soo datelijck voor Godt
sijn getrout met expresse conditie, dat mijn liefste 14 dagen voor dé,,wettelijcke aen-
gevingh' met myn te ker'cken sal gaén, haer bélydenis van de luytersé religie te.doen*
daer op ten heyiligen avontmael des Heeren te gaen ende alsdan daer naer ons hoïïwe-
lijck voorwarde ende contract te sluyten. '• ' • ,
Adj 29 dito heeft mijn liefste haer belijdenis gedaen in mijn presensi voor den predikant
Tadelis in syn huys, syn'de Dynsdach en daer aen volgende den 3 November op
Sondach met mijn ten heyligen' avontmael geweest. ' ;

Adj 8 November synde Vrijdachs samen voor de roodeur geweest met haer moeder en
schout Brouwer'daer ons ondertrouw belooft is voor de Here Schepenen ofte Com-
missarissen, in presensi van den voornomden Juffr. de., weduwe, van Pieter Seys en
schout Brouwer. • ; ,,. , .
Adj. 10 ditto sijn ons geboodén op Sondach, daer op gevolcht opt Stadthuys als meede
in de'luytersé. kerck. Godt Almachtich verleen ons beijden syn genadenlijcke zegen tot
onser sielen heyl en euwigh saligheyt. Amen.

Anno 1648 adj. 11 September smorgens.ten half vieren'is mijn huysfrouw verlost van
een jonge zoen ende op' den 13 settémbef synde Sondachs. gedoopt Hendrico. ."•
De peter Arent Muijkens, mijn broeder.xomparent voor hem J van Witsen, mijn swager,
de peet Anna van Daken, weduwe van Pieter Seys, comparent voor haer, de weduwe
van Flips de Golts. ,j, '.*: • • , •. '*:'
'i. Anno 1650 adj 14 Decemberflóp Woerisdach'smorgens ten halft tween-is mijn huys-
frouw verlost van een jonge zoon en op den 18 deser gedoopt op. Sondach smiddachs in
onse kerck tot Amsterdam ende genaempt Pieter na"mijns Vrouws Vader, de compeer
Jan Veldesteyn, de peet Alida van Daken Mottieus Brouwers,, in tóer plaets de huys*
frouw van Veldesteyn voornómpt. .' ; : ;

Anno 1652 adj 4 November snïaendach smiddach tussen 5 en 6 u'ren.̂ is mijn huys;
frouw verlost van een jonghe zoon, ende geddoopt op den 10 deser Sondach in onsé
kerck, genaempt Bernardus 'na mijn Vader saliger, de peeter de .heer Carel Alex. van
Berck, heer tot Asschot en Heyligenberg, depeet Adriana Muijkens, mijn broeder Arent
huysfrouw. In haer absensi juffr. Crispines onse nicht .. : "

Anno 1654 adj. 26 desember is Bernardus in den Heer ontslapen op saterdachs
snachts ten 12 uren oft ten., i/^ een uren op den tweden carsdach • op' Sondach, on-
begrepen van deimaseltiens, die ingeslagen waren, in 6 daghen gesondt en doot, was out
sirca 2 jaren, 1 maent en 22 dagen ende begraven op Woensdach den 30 December, in
de Westerkerck in mijn vrouws moeders graft, daer meede verlooren een lijfrenten van
fl. 1100. Godt Almachtich verlene hem en ons ten jonghsten dagen een yrolijck op-
standinge ten euwigheid. Amen. " ' "

Anno 1654 adj. 14 Majus synde Gemeentesdach op Donderdach savonts in de kerck
heb ick in Goders naem aengenomen met behoorlijcke • solomiteyt van domino Elias
Tadel voor diaken in kercken dienst voor 2 jaren vast. Den Almachtigen Godt geve
mijn daertoe wijsheyt ende verstandt, dat ick alles met gesondheyt mach uutvoeren tot
Godts1 eere en tot'mijnder zielen salicheyt. Amen. Bij lotting is mijn toegevallen het
passantboeck dat is voor. cledinge te besorge voor d'arme en andere apendente van dien

Op den 6 Jiinius op Dijnsdach savonts tussen 9 en 10 uren is mijn huysfrouw verlost
van 2 jonge zoons, een quartier ure na den andere in circa en op Alderheyligen sijnde
primo November op Sondachs smiddach den heyligen doop ontfangen van Cordis in
de'kerck, het Oudste genaempt Arnoldus, de peeter heer Schepen Gerrit Reijhst en mijn
broeder Arent Muijkens, de peet juffr. Maria Meermans sijnde de huysfrouw van Jan
Uitheyn het jongste genaempt Jotiarinesj de peeten Jan Uithéyn en Cosijn Gerardus de
Leuw. de peet Mattias van Dalen genaempt Marritien Perijnders. Godt almachtigh laet
deselve in deuchden opwassen tot salicheyt Amen. Op den 22 Julius was mijn huys-
frouw 24 jaren out genaempt Anna Seys
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Anno 1656 adj. 29 April is mijn,Johannes in'den,Heer ontslapen op Saterdach ten
half sevenen naer dat hij ontrent 6 dagen sieck geweest was van groote verkoutheyt en
een sinking of catarr op sijn borssien gevallen, was; out op 27/deser %1V4 jaer,en 2 dagen
en begraven ^oensdach daer aen^ volgende den 3 Majus, in de Westèrkerck'in mpeders
g r a f t . . . . ' \ : • ; - , ;' \^' , :•'"'" '_ , •' ^ .:"

Anno 1656 adj 20 Junius smiddachs ontrent ten half, tween op een Maandach is mijn
huysfrouw verlost van een jonge dochter en,op den 25»Hitö den heyligen doop ont-
fangen op Sondach, gedoopt Anna. De compeer d'Heer Carêl Alex van Bèrck. In syh
plaets Godefrit deLeuw. Den Peet Judick ,A^lrignius, in haer plaets-'haër dochter
Adriana Muijkens. - , . '

Anno 1685 adj. 24 Desember op een Dynsdachs snachts tussert Maendach en Dijns-
dach ten Vi een uren is,: mijn huysfrouw verlost van een jonge dochter en op 29 dito op
Sondach in onse kerck gedoopt ende genaempt. Catrina. De Peter de heer; Pieter Meer-
man de peet Mevrouw Anna Catrina van Berck, in haer plaets nicht van Eede. : ; •

Anno 1661 adj -29 November op een Dijnsdach savonts ten 9 uren is mijn huysfrouw
verlost van een jonge dochter ende op 4 December op Sondach daer-aen gedoopt
Elisabeth. Compeer- de'heer Carel Alex. van Berck, heer tot Asschat ènde •Hèyligebergh.
In zijn plaets Cózijn Nicolaes: van Bbrn Gomeer Anna Seijs moeder van mijn huys-
frouw. In haer plaets nicht Anna Goessens en van de predicant Cordes gedoopt. De
Heere laet het iivdeuchden opwassen tot zalicheyt. Amen. - • ' - » •

Jan is overleden 2 majus 1665 ende zijn vrouw over 1 jaer in 'sirca verleeden heeft
mijn veel geks gëcost =•' " ' " ' "

Gerrardis is op Malta overleeden niet wetende in wat jaer en oft hy erffgen."'naer-
gelaten heeft weete niet. Soo schrijve ick dit af f op 8 7ber (= September) 1663

Anna 1663 adj. 31 Octtober op een Woensdach smiddachs tussen ellif en twaeliff uren
is mijn lieve huysfrouw geluckich verlos van een jonge zoon ende..op den 4 November
op Sondach smiddachs daer aen gedoopt Bernardus. De compeer,. Dirck Harmensz .van
Vendrich Pastey backer,.,onse oom^en de heer Carel Alex.rvan Berck. In sijn plaets nu
de onse voors. Dirck Oom. De peet Anna Withein weduwe van Jean Goessens, in haer
plaets Anna van Daken weduwe van Pieter Seys mijn huysfr. Moeder.. Alssamen.ge-
tuygen ende van de preicant . . . . Hop gedoopt. De Almachtighe Godt laete hem in de
liefde ende godsalicheyt opwassen, dat hij Vaders vader voetstappen mach naervolgen
ende meede een Predicant mach werden. Als mijn. vader .Bernardus Aertsen Muykens is
geweest, tot salicheyt. Amen.

Ao 1666 adj 14 Julius savonts ten ellif uren op éèn woensdach ih mijn" huysfrouw
verlost van een jonge soon ende gedoopt op Sondach den 18 dito genaempt Johannis,
daer peeter van is Johannes Withein de Jonge, in sijn plets mijn oudste soon'Hendrick
Muijkens, de peet petintie Seys onse moetie, weeduwe van (Slaes de Lange. De goede
Godt laet hem in deuchden opwasen tot salicheyt. Amen. l :

Onse vader is in den Heer ontslapen AO 1666 den 20 September te smaendach ten
4 uren nae de middach tot Amsterdam emde begraven in de Westerkerck

Anno-1669 adj. 8 December is Hendrico Muijkens uyt Tessehseyl gegaen naer Oost-
indien opt Schip Ter Gouda, voor onder coopman en naer dat ontrent 1 jaer. tot
Bengaele op 't contor van de Heer Ranst geweest is, heeft syn vryheyt versocht van
dn Hr, diet hem verleent heeft en op 6 agosto 1671 seyl gegaen van Bengaele en ontrent
6 ure in zee geweest sijnde, heeft het schipbreuck geleeden alwaer hij meede veronge-
lickt is en gevist op 't eylandt Pippele en aldaer manisick(?) begraven in de loosy5.
Godt allemachtig wil syn ziel genadigh zijn.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

KWARTIERSTAAT A. C. DE RUYTER VAN STEVENINCK
In de kwartierstaat gepubliceerd in Gens Nostra XII (1957), p. 66, staat een kleine

fout. De Vice-Admiraal en Gouverneur-Generaal van Curacao en Onderhorige Eilan-
den, enz., Alben Kikkert, was weliswaar een zoon van Lammert en Jannetje Bakker,
doch deze Lammert was geen „Heer van Eyerland". Hij werd 20.3.1735 te Den Burg
op Texel gedoopt. In een notariële acte van 9.2.1757 (Rijksarchief Haarlem No. 4892)
is hij „praayschipper op Vlieland" en woonachtig op Texel, doch hij leent ƒ 700,— a
4% „om syn ampt te kunnen bedienen" op Vlieland.

Hij huwde 18.2.1758 te Den Burg met genoemde Jannetje Bakker en men moet aan-
nemen dat zij zich kort daarna op Vlieland vestigden, aangezien hun eerste kind,
Grietje, aldaar op 16.4.1759 werd gedoopt. In Texelse acten van 30.6.1760 (R.H. No.
4893) en van 27.6.1761 (R.H. No. 4894) is Lambert (niet Lammert) nog steeds „praay-
schipper op Vlieland". Later was hij Commandeur ter Zee en Monstercommissaris van
de Admiraliteit op Vlieland.

Toch had Lambert wel wat te maken met het Eierland, het noordelijkste gedeelte van
Texel, want zijn vader (Albert), zijn grootvader (Lambert) en zijn overgrootvader
(Albert) waren „kastelein en strandvonder van het Eierland". Op 25.2.1944 schreef mr.
R. N. de Ruyter van Steveninck aan de Texelse Courant o.a. dat familiepapieren spreken
van „Vrijheer en Erfkastelein van het Eierland". Die titels hebben nooit bestaan, ook al
wegens het feit dat de kasteleins werden aangesteld door Gecommiteerde Raden te
Hoorn.

J. F. DAARNHOUWER

KWARTIERSTAAT JOH. KARD. DE JONG
In deze kwartierstaat in Gens Nostra XXVI (1971), p. 137 dient bij de naam Yke

Pieters (IV.6/13) toegevoegd te worden Beyaard. Zie H. W. F. AUKES, Het voorgeslacht
van kardinaal De Jong, p. 25. Haar ouders waren Pieter Pierensen Beyaard (VII/26) en
Tietje Henriks Metz, welke huwden 19.6.1785. Pieter Pierensen werd ged. Buren (Am.)
9.9.1747 als zn. van Jan Pieters en Ike Tjeerds, welk echtpaar huwde 16.1.1746.

B. EDES

KWARTIERSTAAT F. D. COCHIUS
In de kwartierstaat in Gens Nostra, XVIII (1973) p. 388 is een fout geslopen. Het

betreft de identiteit van Gerrit Jan Prins (IV.3/10) 4.1./1.2.1711 te Aalten met Beern-
deken Arentsen trouwde.

Hij wordt opgevoerd als zoon van Jan Prins en Joanna Huberti: dat huwelijk vond
te Aalten plaats op 26.4/17.5.1685: „Jan Prins, sone van Jan Prins en Joanna Huberti,
dr. van sal. Gellius Huberti, gewesen Clerck van de Gedeputeerde Staten, beijden al-
hier.".

Hun oudste zoon Jan, ged. Aalten 28.7.1686, leefde blijkbaar niet lang, want nadat
nog gedoopt waren 5.2.1688 Dirksen, 19.1.1690 Gellius, werd weer een Jan geboren
24J7.1693 Jan, waaruit ik concludeer dat de eerste Jan toen reeds was overleden.
Trouwens er is sprake van Gerrit Jan Prins, niet van Jan Prins.

De werkelijke Gerrit Jan Prins werd op 30.10.1681 geb. als „Gerrit Jan, sone van
Jan ende Geertgen Prins (te Aalten). Wie zijn ouders waren? Aalten 22.4/13.5.1666:
Jan Prins, weduwn. van sal. Aeltjen Ebbincks en Geeritjen Grevincks, dr. van Gisbert
Grevinck".

J. R. W. SINNINGHE

Gens Nostra XXIX (1974)
Kwartierstaat Meijer, p. 13. lees onder 11 j : Jan Meijer, geb./ged. 24.6/4.7.1823, tim-

merman, overl. Amsterdam 7.5.1856, tr. ald. 20.5.1846 Henriëtte Vincent, geb. Enkhui-
zen 25.9.1815, overl. Amsterdam 17.6.1881; zij hertr. Amsterdam 18.9.1861 Hendricq
Stroomberg.

Limburg. Het cursief gedrukte onderschrift onder de foto op p. 110 dient verwisseld
te worden met het onderschrift onder de bovenste foto op p. 111.

Genealogie Roovers, p. 119 r. 9 v.b. Maria Joanna Elisabeth Alberts overl. Maastricht
i.p.v. Maasbracht.

Van Beckum, p. 125 onder lila, r. 3: secretaris van de vrijheerlijkheid Middelaar,
dient te vervallen.
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BOEKEN
De hieronder vermelde en besproken boeken kunnen ter lezing worden

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

G. VAN DER HOEVEN, Vierde vervolg op „Het geslacht Van der Hoeve uit Maasland
in Delfland van 1270 tot 1670" (1974). 8 blz., 8 wapenzegels. Pibl. N.G.V. nr. 3758.]

Gezegelde en ongezegelde oorkonden, betrekking hebbende op leden van dit geslacht.
Bijlage tak IB tot ca. 1600. De genealogie met de vier vervolgen bestelbaar door storting
van f 50,— op girorek. 983097 van bewerker te Nijmegen.

B. WOELDERINK, Jaarverslag 1973 van de gemeentelijke archiefdienst Deventer, 19
blz., ill. [Bibl. N.G.V. nr. 4504.]

Nieuw is de inventaris van het familiearchief Wijtenhorst 1794-1949, waarin o.a.
portretfoto's. In dit verslag genealogisch overzicht van nakomelingen van Wilm Wijten-
horst (1770-Deventer 1807) en Maria Aleida van Beek; ook genealogisch overzicht
Bastiaan, Bosch, Raland. Lijst van aanwinsten 1970 t/m 1973; los een lijst van voor-
radige inventarissen.

J. R. PERSMAN EN J. J. ZONJEE, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken.
286 blz., ill. (Uitg. Rijksarchief in Noord-Holland, 1973.) [Bibl. N.G.V. nr. 4328.]

Beslaat de gemeenten in Noord-Holland volgens de toestand van 1.1.1970, behalve
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem, die een eigen archief bezitten. De vorige inventari-
satie dateerde van 1922. Bevat ook registers aangifte voor de impost op trouwen en
begraven en lidmaten- en attestatieboeken. Apart overzicht in welke gemeenten voor-
komen gegevens over: doopsgezinde (25), evangelisch-lutherse (11), israëlitische (3),
oud-katholieke (7), remonstrantse (1), rooms-katholieke (66) en waalse (2) personen.
O.a. in Zaandam waren verschillende doopsgezinde gemeenten. Indexen op: plaats- en
straatnamen, persoonsnamen (weinig) en patroonheiligen. Een boek om goed te bestu-
deren voor men naar het rijksarchief te Haarlem gaat.

De levende leden van de Familie Blokhuis, nazaten van Gijsbert Blokhuis, Bun-
schoten 1725-1799. (Uitg. Stichting Familie Blokhuis Fonds, 1973). 171 blz., ill. [Bibl.
N.G.V. nr. 4495.]

Beschrijft uitvoerig de thans levende familieleden onder verwijzing naar het Familie-
boek Blokhuis (1928) en aanvullingen hierop t/m 1964. Verdeeld over verschillende
takken. Besproken wordt ook de stichting Familie Blokhuis Fonds (1912), waarin thans
een kapitaal van twee ton.

F. H. ROBAARD, Genealogie van de Families Robaard (en andere schrijfwijzen) 1974.
31 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4496.]

Afstammelingen van Jan Meeuwes (op de boerderij de Roodbaard bij Meppel) tr.
1669 met Judith Wolthers. De familienaam is ontleend aan de boerderij waarop ze
wonen. Zo gaat de familienaam in het tweede en vijfde geslacht via een dochter verder.
Zelfs als de naamdrager in het laatste geval voor de tweede keer trouwt heten de kinderen
uit dit tweede huwelijk Robaard. Uitvoerige bijzonderheden met bronvermelding. Aan
het slot enkele niet in te voegen Robaarden.

P. SANDERS, Uittreksel trouwboek van Sprang (nr. 4). 25 blz. (Verkrijgbaar door stor-
ting van ƒ 6,— op postgirorek. 2648520 van samensteller te Den Haag.) [Bibl. N.G.V.
nr. 4480.]

Bevat 288'ondertrouw/huwelijken in 576 alfabetisch gerangschikte vermeldingen van
zowel man als vrouw. Zo kan men er in vinden dat Jan de Haan, j.m. van Baardwijk
op 11.5.1783 tr. met Maria Hamers, j.d. van Sprang. Een mooie aanvulling voor de
documentatie.

Documentencollectie belastingmuseum „Prof. Dr. van der Poel" Rotterdam (Park-
laan 14-16). 101 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4393.]

Chronologische beschrijving der akten, documenten en handschriften (1352-1807).
Afzonderlijk de collectie Van Zijl de Jong, grotendeels betrekking hebbende op de
vicarie, bij testament van 1521 gesticht door Dirck Folperts, pastoor te Asperen. Hierin
ook: genealogische aantekeningen familie Le Sueur met wapenbeschrijving (1400-1850)
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en idem familie Schrijver (1550-1700). Aan de hand van de index op personen en plaat-
sen een goede bron bij genealogisch onderzoek.

A. KRANENDONK, Herkomst en wapens van de geslachten Kranendonk (1973). 34 blz.,
111. [Bibl. N.G.V. nr. 4492.]

Cranendonk was vroeger een baronie gelegen tussen Weert en Eindhoven. Hierin o.a.
de plaats Zurendonk. Zo heet Maerten Reyniersz v. Surendonck later (in 1673 in Haar-
lem) Meerten Reyniersse van Kraenendonck. Engelbert van Horne ov. in de eerste helft
van de 13e eeuw was de eerste heer van Kranendonk. Vele genealogische gegevens;
bijzonderheden over wapens Van Horne en Cranendonck; ook historisch niet-verant-
woorde wapens. Door 75 bronverwijzingen uitstekend gedocumenteerd.

Loodsen van Den Helder en Huisduinen 1710-1794, samengesteld door de werkgroep
van de afd. Den Helder (1974). (Bestelbaar op postgirorek. 1956559 t.n.v. N. J. Zijp,
Den Helder, prijs f 3,—.) 34 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4490.]

Na een zeer uitvoerig onderzoek werd dit overzicht van 468 loodsen opgesteld. Daar-
bij werd o.a. gebruik gemaakt van de notulen der Heren Commissarissen tot de Pilotage.
De loodsexamens gaven vele interessante genealogische gegevens. Als voorbeeld: Pieter
Jans Kolhorn (deed Ioodsexamen te Den Helder 26.5.1788), ged. Den Helder 22.10.1758
(ger.), z.v. Jan Aarjensz Kolhorn en Trijntje Jans Dronken, tr. (1) Den Helder 11.7.1784
(impost) met Ettje Dirks Gellius; tr. (2) Den Helder 21.12.1792 (impost) met Guurtje
Willems Bregman. Naast loods waren velen walvisvaarders en kustvissers.

J. J. ROSSEEL, Naam en geslacht Rosseel. 37 blz., 3 afb. [Bibl. N.G.V. nr. 4560.]
Afbeelding en beschrijving van het wapen, waarin het vosje rosseeltje (een oud-

Vlaams woord) voorkomt. De stamouders zijn I. Johannes Rosseel en Maria Niliron. In
1640 laten ze te Moerkerke (bij Brugge) hun zoon II. Adriaan Rosseel dopen. De
laatste werd landbouwer o.a. in Aardenburg waar vele van zijn nakomelingen en ook
de schrijver geboren werden. Ook enkele gegevens over de familie Petillon vanaf 1762.

P. G. M. VAN MENS, Stamreeksen in de families Van der Zeijst en Van Mens (1974).
13 blz., naamregister. [Bibl. N.G.V. nr. 4465.]

In de provincie Utrecht: Hendrik van der Sijs tr. ca. 1800 Maria van Zwol; Jacobus
van Dillen tr. ca. 1760 Maria van Doorn. In de provincie Noord Brabant: Henric Jan
van Mens tr. ca. 1720 Sara Snels; Petrus Eeltiëns tr. ca. 1720 Aldegondis Beckers.

FR. INNIGER P. J. JZN., Aanvullingen op de genealogie van het geslacht Kuijper (1974).
19 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4609.]

Het oorspronkelijke boek [nr. 4150], dat werd besproken in G.N. XXVIII (1973) op
p. 197 bevatte de mannelijke afstammelingen van Roelof Kuijper, in 1798 geh. met
Aafje Hens. Thans worden de afstammelingen in de vrouwelijke linie uitgewerkt. Hier-
bij onder vele andere Van der Post en Prent van Dalen.

Lijst van archieven en collecties berustende in het gemeentelijk archiefdepot van
Zutphen (1973). 14 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4553.]

O.a.: Oud-archief, 1190-1815, familie-archieven Dassen, Eggink, Fockink, Kretschmer,
Kreunen, Van Nagell, Schimmelpenninck van der Oije en Taminiau, notariaat Zutphen,
1811-1842. Indices op: doopboeken 1608-1811, trouwboeken 1600-1811, begraafboeken
1750-1811, overlijden lutherse gemeente 1691-1739, burgerboeken 1478-1817.

Jaarverslag 1973 van gemeente-archief Zutphen. 11 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4554.]
Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 en dinsdagavond 19.00-21.00 uur. Op

1.7.1973 trad drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van der Oije in functie als ge-
meente-archivaris; zijn voorgangster drs. M. M. Doornink-Hoogenraad werd toen ge-
pensioneerd.

P. J. RITSEMA, Krankenbezoekers ofwel ziekentroosters I (1971). 17 blz., niet in de
handel. [Bibl. N.G.V. nr. 4423].

Uit de akten van de prov. synode van Zuid Holland tussen 1723 en 1795 zijn de door
de classis Delft en Schiedam geëxamineerde krankenbezoekers opgenomen. Zij werden
naar Ned. Oost Indië gezonden tot hulp van predikanten of wel alleen op een buiten-
post geplaatst. Anderen kwamen op retourschepen van de V.O.C, ofwel op schepen
van de vloot. Ze zijn alfabetisch gerangschikt. De vindplaatsen worden helaas niet ver-
meld. Bij sommigen vele bijzonderheden: Simon van Schelle. Door de cl. Delft in 1766
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geëxamineerd om uit te varen naar N.O.I. met het schip „De vrouw Antonnette Con-
radine". Door de cl. Delft in 1769 geëx. om uit te kunnen varen met het schip „Lekker-
lust". In oct. 1771 voor de kamer van Delft naar N.O.I. met het schip „De Pauw".

idem. II (1974). 77 blz., niet in de handel [Bibl. N.G.V. nr. 4372.] Van de synode
van Noord Holland tussen 1644 en 1795. Bovendien een uittreksel uit een brief van
8.12.1671 uit Batavia, waarin vele krankenbezoekers worden genoemd. Sommigen wer-
den zelfs proponent of schoolmeester: Johannes de Graaff. In sept. 1661 naar N.O.I.
vertrokken. Blijkens brief van 30.1.1666 van de kerkeraad van Batavia is hij na afgelegd
examen benoemd tot predikant op Banda. Gijsbert Treffiers. Is als krankenbezoeker op
Timor werkzaam en neemt volgens een brief van de kerkeraad van Batavia d.d.
20.12.1698 ook het schoolmeestersambt waar. Hij is in de plaats gekomen van Jan
Dircks, die naar de Portugezen is overgelopen. Tot slot nog enkele ziekentroosters in
Brazilië, uit de akten van 1636 tot 1644. Een mooie bron voor genealogen, waard om
in het centraal naamregister te worden opgenomen. Wie neemt het ficheren van de
1770 ziekentroosters op zich?

H. LANGEDIJK, Stamboom van de familie Lange(n)dijk 1750-1794. 58 blz., ill. (bestel-
baar door overschrijving van f 6,50 op girorek. 150335 van schrijver, Pastoor Merius-
straat 5 te Spanbroek). [Bibl. N.G.V. nr. 4561].

In deel I de nakomelingen van I. Syvert Pieterse Langedijk, tr. 1744 te Winkel met
Neel Jans Stromer. Aanvankelijk woonden ze aan weerszijden van de lijn Medemblik-
Hoorn; tegenwoordig ook ver daarbuiten. In deel II de afstammelingen van Jacob
Langedijk (broer van Syvert), tr. 1748 te Spanbroek met Marijtje Everts Bakker. In de
twee aanhangsels enige Langedijken, vooral te Obdam en te Berkhout (uitgestorven)
zonder bekende familieband met die uit I en II. Afzonderlijke registers op I en II. Zeer
duidelijk opgesteld (pas echter op met de nummering, die in de vier onderdelen on-
afhankelijk is) met verschillende schema's. Verhandeling over kerkelijke en burgerlijke
graad van verwantschap. Van ir. C. Koeman, redakteur werkgroep voor Westfriese
genealogie, een „Ten Geleide". Hij werkte zelf in belangrijke mate mee.

H. Langedijk zoekt contact met personen, die gegevens kunnen verstrekken over
gezin, voorouders en nakomelingen van de 18e eeuwse schrijver Pieter Langendijk, die
o.m. „Wederzijds hwelijksbedrog" schreef.

J. VAN DER MOLEN, Lalkens = Larkens. Het voor- en nageslacht van Rikken Lalkens
en Jantje Lanting, 1748-1974, 35 blz. [Bibl. N.G.V. nr. 4556.]

Van deze overwegend Groningse familie zijn de stamouders 1-1 Jan Lalken en
Trijntje, die in Bega (Lippe) woonden. Hun zonen II—1 Frederik Jans Lalkens en II—2
Harm Jans Lalkens huwden in Bierum, Krewerd met Anje Lamberts, Hindrikje Derks
Brondijk. De nakomelingen van het eerste echtpaar heten overwegend Lalkens, die van
het tweede veelal Larkens. In de eerste tak wordt van V-2 Rikkert Lalkens tr. Jantje
Lanting met een parenteel vervolgd, waarin 203 nakomelingen vermeld worden. Bij
IV-6-12 een huwelijk Larkens met Lalkens; bij VII-6 een huwelijk Lalkens met een
Lalkens, waarbij het verband met de anderen niet is aangegeven. Een uitgebreid naam-
register maakt het boekje goed toegankelijk.

A. C. N. DE GOEDE, De geschiedenis van onze familie de Goede (1974), 142 blz., ill.,
geen naamregister [Bibl. N.G.V. nr. 4555.]

In tegenstelling met de meeste genealogieën overwegen hierin de plaatsbeschrijvingen
en aardige bijzonderheden: Stad en land van Heusden, Schagen, Zijpe, Egmond. De
genealogische gegevens op p. 102-103 in schemavorm, zonder plaatsnamen. Stamouders
Stephanus de Goede tr. ca. 1730 met Maria van Outheusden, die in of om Heusden
woonden. Bekijk vooral p. 7 voor de gevolgde manier van nummering. In de derde
generatie verhuist Josephus naar Schagen. Op p. 15 e.v. een familie De Goede, waarmee
nog geen aansluiting is gevonden. Hun familiearchief bevindt zich in het R.A. te Haar-
lem. De familie kwam ook uit de omgeving van Heusden en verhuisde ook naar
Noord Holland. Ook nog gegevens over de familie Spigt. Een zorgvuldig bewerkt boek-
werk met een uitgebreide inhoudsopgave.

TH. P. E. DE KLERCK
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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 8a, Naarden (zie Mededelingen, nr. 6, p. 21).

Bochten de Kupe, 16e jg., nr. 3 (mei-juni 1974). L. Vanheule, Oktrooibrieven en
andere documenten in betrek, met de windmolens binnen de provincie West-Vlaanderen
II (betreft de jaren 1774-1794).

idem, nr. 4 (juli-aug. 1974). A. R. Goussey, Doodsprentjes van molenmakers en
molenaars.

Blatter des Bayerischen Landesverein für Familienkunde, 37. Jg., Band XII, Nr. 7/8
C15 Juli 1974). Erwin Probst, Zentralarchiv und Hofbibliothek des Fürsten Thurn und
Taxis als Fundort familiengeschichtlicher Quellen. Hans Grötsch, Die Besitzer der ehe-
maligen Schlossmühle — genannt Schenklmühle — in Waldershof (bezitters van 1499-
1964; kort na laatstgenoemd jaar verdween de molen in verband met de aanleg van een
autoweg!). Georg Ortner, Archivalische Quellen für die Ahnenforschung in der nörd-
lichen Oberpfalz. Bruno Demel, Bibliographie zur Familienkunde Bayerns ausser
Franken für das Jahr 1972. — Mit Nachtragen aus den früheren Jahren. Dr. Josef
Hanauer, Materialien III (Ditmaal een haardstedenregister van 1762 uit hetAmt Tan-
nesberg en Treswitz).

De Brabantse Leeuw, jg. 23, no. 5 en 6 (mei/ juni 1974). A. J. L. van Bokhoven. Nog-
maals de familie Van Bokhoven (vervolg). F. J. van Ettro, De Prinsen van Oranje en
het wapen van de Baronie van Breda. Mr. dr. W. de Vries. Wijnants (een protestantse
familie in de Kempen). (J. A. M. Coolen), Het wapen van het in oorsprong Kempisch
geslacht Coolen.

Der Deutsche Hugenott, 38 Jg., Nr. 2 (Juni 1974). Waker Seibert, Die ersten An-
siedler der französischen Kolonie Louisendorf in Hessen (met opgave van een aantal
ca. 1688 gevluchte families, compleet met leeftijden en familieverhoudingen).

Familia, Year/Jg. XT/1974, No. 2. John V. L. Rennie, Thomas Pringle on his ancestry.
N. G. Meyer, Die afstamming van kol. Izak Johannes Meyer Potchefstroom (Potchef-
stroom is de geboorteplaats van Meyer, die daar 5.9.1882 het levenslicht zag: van hem
een kwartierstaat, alsmede een genealogie Meyer). Margaret Cairns. The Raubenheimer
Countess, G. Tredoux, Die familie Tredoux (afkomstig uit Aigle/Zwitserland; via Ne-
derland (Den Haag) komt een tak in Kaapstad terecht).

The Genealogical Magazine of New Jersey, Vol. 49, Nr. 1, Whole Nr. 181 (Jan. 1974).
Albert L. Stokes, Some Johnson descendants of Jan Willemszen Van der Loosdrecht
(Jan Willemszen Van der Loosdrecht komt in 1661 in New Jersey aan; van hem zijn
twee zoons bekend: Willem, geb. ca. 1642 (vermoedelijk te Loosdrecht) en een andere,
in de U.S.A. niet met name bekende zoon, geb. ca. 1648. Hier moee worden vermeld —
zulks ter aanvulling — dat deze „onbekende" naar alle waarschijnlijkheid de op 17.1.
1649 te Oud-Loosdrecht gedoopte Peter is, zoon van Jan Willem Arien Fransen: als
Peters moeder kan worden aangemerkt Annetje Heyndericks, die trouwens als doop-
getuige in het onderhavige artikel wordt vermeld). Kenn Stryker-Rodda, New Jersey
Rateables 1778-1780 (vervolg). In de rubriek Family Records aantekeningen betreffende
families Taylor, Kline, Norcross, Vought en Howell. Verder enkele voortzettingen van
eerdervermelde publikaties.

Genos, 1974, N: o 1, 45. Vuosikerta. Love Kurtén, Sarfve (de oudste generaties der
zogeheten familie). Yrjö Blomstedt, Aleneva saatykierto (een sociaal-geealogische bij-
drage, waarin o.a. wordt aangetoond, dat predikanten-afstammelingen in Finland de
neiging tonen in lagere sociale milieus te geraken). Jarl Pousar, Om slakten Remanders
ursprung.

Gruoninga. 19e jg., 1974, nr. 2. G. W. Nanninga, Kwartierstaat Cornelis Jetses (geb.
23.6.1873 te Groningen, gest. 9.6.1955 te Wassenaar; bekend tekenaar van o.a. het lees-
plankje „aap-noot-mies" en de prentjes bij Ot en Sien). Petronella J. C. Elema, Kosman
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— Cosma in Boertange — Een uitgestorven geslacht. Mr. G. R. de Groot. Bijdrage tot
een genealogie van de familie Amsingh (vervolg). Mr. J. P. A. Wortelboer, Scheeps-
bouwers in de Groninger Veenkoloniën - Genealogie Feeburg, ook Koburg, en Jager.
0. J. Nienhuis. De boerderijen van Redmer Jacobs Bos, landbouwer te Noordwolde.
Hk. Timmer Gzn., Onze familie Timmer (vervolg). A. Hoft, De Ridder en de halve
leeuwen. Verder vier door de heraldicus Ebo Pannenborg getekende Oostfries/Gro-
ninger wapens (Waalkens, Mansholt, Holtkamp en Dreesman).

Heemtijdinghen, 10e jg., no. 2 (aug. 1974). N. Plomp, De eerste burggraven van Mont-
foort — Overleveringen aan contemporaine gegevens getoetst (de schrijver acht het mo-
gelijk dat deze burggraven — voor het eerst ca. 1215 met name (Everard en Lubbert)
genoemd — stammen uit het geslacht Van Wede).

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 2, nr. 3 (juli 1974). L. J. G. W. Schelberg,
De familie Wanders (te Mheer en Rindern). Verder voortzettingen van de eerderver-
melde publikaties van het gichtregister van Klimmen, van de trouwregisters van Wilre
en Vroenhoven, van de genealogie Widdershoven en van het (nuttige) Limburgs genea-
logisch repertorium.

De Marne, 6e jg., no. 7/1974. Hierin: Het landbouwersgeslacht Juist (II) en Gro-
ningers buiten de provincie (lidmaten te Hasselt in Overijssel en te Heusden).

idem, no. 8/1974. P. J. Ritsema, Militairen (uit diverse kerkelijke registers van de
plaatsen Namen, Amersfoort, Hasselt, Hardenberg, Doetinchem, Winterswijk). Verder
o.a. Groningers buiten de provincie (Heusden), Duitsers in Groningerland en Oost-
vriezen in Noord-Brabant (uit Emden te Heusden ingekomen).

idem, no. 9/1974. P. J. Ritsema, Rhodius, Rhoda en Roda (enige fragmenten be-
treffende deze namen). Idem, Het geslacht Rijzekamp.

De Maurikkroniek, 7e jg., nr. 4 ( j u m 1974). (met gegevens Mourik uit Jaarsveld,
Willige-Langerak, Ameide en Groot Ammers).

Met gansen trou, 24e jg., nr. 7, (juli 1974). Christ A. J. van Herpt, De familie Ver-
hoeven (familie te Heusden, Vlijmen).

idem, nr. 9 (sept. 1974), Christ. A. J. van Herpt, De familie Verhoeven II.

Mitteilungen der Westfdlischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung,
1. Jg., Nr. 1 (Juni 1974). Een nieuwe gast in deze rubriek, die hoofdzakelijk verenigings-
nieuws zal gaan bevatten; een blad ontstaan uit een praktische maatregel, nu het moe-
derblad", Beitrage zur westfalischen Familienforschung, minder frequent verschijnt dan
voorheen!

De Nederlandsche Leeuw, 91e jg., no. 5 (mei 1974). Dr. J. Mac Lean, Het geslacht
Stewart (Stuart) afstammend van Archibald Stuart, geb. ca. 1510, heraut van Maria
Stuart, koningin van Schotland; zijn 11de zoon, Jacques Stuwaert vestigde zich te Bergen
op Zoom; diens nakomelingen worden hier behandeld. Ir. J. W. Niermans, De afstam-
ming van Johan Hamel (1714-1794). Mr. G. A. Bontekoe, Het wapen van het water-
schap „It Marnelan."

Nederlands Archievenblad, 78e jg., afl. 2 (1974). Hierin o.a. J. C. Kort, Utrechtse
oorkonden in Holland (aldaar terechtgekomen na de temporaliteitsoverdracht in 1528
van de bisschop van Utrecht aan Karel V). Joke M. S. Rijken, Geluidsbanden in ar-
chieven.

Nord Genealogie, No. 11 (2ème trimestre 1974). Louis Trenard, La familie Hespel
au XVII-ème siècle, sa lignée, ses ressources, son style de vie. Fernand Decroix, La
familie Lespagnol de Grimbi en branches de Bersée et Flines-les Raches). Edmond
Derreumaux, Fragments généalogiques Tourquennois 1 (families: Scalbert et Mahieu
ou Ie Mahieu.)

idem, No. 12 (3ème trimestre 1974). Jacques Vincent, Apercu historique sur la Ville
de Lillers. Philippe Coussement, Archives Notariales de Lillers (korte beschrijving van
de inhoud van een aantal notariële akten, voornamelijk uit de jaren 1747-1756, verleden
te Lillers, Saint-Venant en enkele omliggende plaatsen). Fr. Boniface, Objets armoriés
inédits ou peu connus. Jean Rul, Tableau alphabétique des noms cités dans „Meteren"
— Essai d'histoire d'une commune flamande, par M. l'Abbé René Behague, publié dans
les Annales du Comité Flamand de France, tome XXXVIII - 1932.
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Numaga, Jg. XXI, nr. 3 (juli 1974). (Prof.) L. G. Rogier (f), Antje en Truitje van
Hogendorp te Nijmegen (twee zusjes van Gijsbert-Karel, die blijkens dagboeknotities
weinig met de stad ophadden!)

Oostvlaamse Zanten, 49e jg., nr. 3 (mei-juni 1974). Hierin o.a.: A. Bracke, Het familie-
boek van de familie De Smet (afstammend van de in 1878 gehuwde Theophilus De Smet
en Constance De Spiegeleire).

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 23 Jg.,
(1974), Heft 5-6. Siegfried Wiarda, Aus alten Studentenalben. Rudolf Hinrichs, Familie
Harringa — Norden. Werner Harten, Erganzungen zur Ahnentafeln Kenneken. Wiard
Roth, Die Familie Ulfert von Mark. G. W. Nanninga, Die Geschwister des Emder
Malers Gerhard Heinrich Nanninga.

idem, Heft 7-8. Siefke Ortgies Siefken, Kapitalschatzungsregister von 1597, den 28.
Januarii (Staatsarchiv Aurich Rep. 4 C I g 25) Kirchspiel Marx. Van dezelfde schrijver
in dit nummer soortgelijke registers m.b.t. Etzel 1593/94, Kirchspiel Horsten (23.1.1594),
Amt Friedeburg, Caspell Reepsholt (1594) en de Herrlichkeit Gödens (1593). Verder
nog: Stammfolge und Ahnenliste Nadler.

idem, Beiheft 6, 2e Band, 8. Lieferung. Hierin: Erganzungen und Berichtigungen zur
Ahnenliste Van der Wall en Hibben (Teilahnenliste Hibben - Hillens).

Salzburgers en Nederland, 1732-1733, 3e jg., no. 3 (31 mei 1974). C. J. de Kruijter,
Stamreeks Lergner. E. J. de Kaste-Mather, Genealogie Wemelsfelder (vervolg).

Südwestdeutsche Blatter fü Familien und Wappenkunde, Band 14, Heft 4, (Apr.
1974). Dr. H. H. Russ, Stammtafeln von Lichtenfels-Lichtenfels. Christian Wolff, Neues
über die Volland im 16. Jahrhundert. Rolf Eilers, Stammt die Schorndorfer Familie
Rieker von der Familie Hirschmann ab? Karl Ehmann, Die altesten Breitschwert aus
Pforzheim.

Vlaamse Stam, Jg. X, nr. 6 (1 juli 1974). A. Maris, Momerency, Land van Waas.
R. L. Dewulf-Heus, Huwelijkskontrakten (vervolg). Henry L. V. De Groote, De Ant-
werpse noodmunt van 1814. Balansmakers en ijkers te Antwerpen bij het einde van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw (met gegevens over een familie Wol-
schot). F Hip hemmens, Repertorium van XIXde-eeuwse bidprentjes-portretten (XXXII).
J. Beyen, De Staten van Goed van Lo. Erik Houtman, Het stadsarchief van Aalst en de
genealoog (geft een overzicht van de belangrijkste voor de genealoog beschikbare bron-
nen). A. Vanmarcke, Bevolking Menen 1695 (I). R. Dewulf, Kwartierstaat Julien Blont-
rock (1901-1973), Ere-Directeur Brugse Toerismedienst. Jean-Pierre Tytgat, Beperkte
Naamlijst op het Renteboek van de Heerlijkheid Oombergen Anno 1760. W. van Hille,
De heerlijkheid Westhove te Nieuwkerke. A. Huysentruyt, De vrijgewijdenlijsten als een
mijn van oude Vlaamse vrouwennamen. Alex J. Weijns, De in- en uitwijking te Loen-
hout (1650-1796) (vervolg). L. Borremans, Voor- en nageslacht van het gezin Op de
Beeck Hellemans uit Sint-Kathelijne-Waver. J. G. de Brouwere, Familiekundig onder-
zoek in het buitenland, 1. Nederland, (in deze serie komt ons land, als naaste buur, het
eerste aan de beurt; afgezien van enkele ondergeschiktheden, zoals bijv. de vermelding
van de Stichting Joods Familiearchief, die inmiddels is opgeheven, kunnen we ons met
de inhoud verenigen; het is aardig eens te zien hoe iemand van buiten onze lands-
grenzen het genealogisch werk in Nederland ervaart). F. Schepkens, Congregatie der
Broeders van Liefde VII.

idem, Nr. 7, (1 sept. 1974). A. Maris, Van Havere in de Hoofdcijnsboeken van
Waas. Filip hemmens, Repertorium van XIXde-eeuwse bidprentjesportretten XXXIII.
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hulpbron. Guido Aerbeydt, Huwelijkskontrakten te Roeselare 1555-1609. W. van Hille,
Staten van goed in de „Oudburg van Gent". Verder een vervolg op de bovengemelde
artikelen over de Antwerpse noodmunt en de Broeders van Liefde, alsmede in kleuren-
druk fraai uitgevoerde blazoenen der geslachten Van Ackere, Saenen, Van Sevendonck
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en Dugardijn, welke, behalve in het geval Saenen, vergezeld zijn van een stamreeks van
de tot de desbetreffende geslachten behorende inzenders).

Ons Voorgeslacht, 29e jg. Nr. 234 (juli/aug. 1974). C. Hoek, Charters in het
archief van „Het Huis te Poort" te Schiedam 1542-1694. C. H. A. M. van Es en C.
Hoek, Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Annaconvent te Schiedam (bij beide
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Haringvliet). Idem, Uit kerkerekeningen van Den Dommel.
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te Hoek gehuwd zijn tussen 1651-1796. Mej. T. W. Steketee, Doodslag van een echt-
genoot (betreft Jannetje Marinusse Pijpe, geb. ca. 1672 te Driewegen op Zuid-Beveland,
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het gebeurde in 1702.). H. Uil, Genealogische bronnen in de archieven van de Her-
vormde Gemeente te Zierikzee. Mej. H. A. Gijsbertsen, Uit de notulen van het Arm-
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idem, Heft 3 (Mai 1974). Erwin Freytag, Das Kornregister des Mittelteiles von Dith-
marschen von 1561. Paul Wittern, Stammfolge Wittern. Waker Wittern, Ahnenliste
Witter — vaterlichseits — der Gebrüder Wittern. Wilhelm Richter, Beamte und Be-
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The Staten Island Historian, Vol. XXXI, nr. 18 (April-June 1974).
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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

345. DE RIJK (G.N. XXIX (1974), p. 29)
Met verbazing dit antw. (zie boven) gelezen. Onderget. Matthijs de Rijk is afstam-

meling in de rechte lijn van Jacob de Rijk, de oudste zn. van Harmen de Rijk en
Martje Edelman, dr. van Cornelis Janszoon Edelman en Celia Lodeweij. De afstam-
ming is als volgt: Matthijs de Rijk geb. 11.3.1896, zn. van Hendrik geb. 15.11.1849 als
2e zn. van Pieter de Rijk. Pieter geb. 3.5.1811 was de jongste zn. van Jacob de Rijk die
geb. werd in 1762 als oudste zn. van Harmen de Rijk. Nog enkele gegevens uit oude
papieren: Ik, Jacob de Rijk en Cornelia Beekman zijn getr. 1794. Onze Ie zn. Harmen
geb. 25.6.1795, ged. 28 dito. Teuntje geb. 5.2.1797, ged. 12 dito. Matje geb. 10.9.1798.
Mijn moeder overl. 22.10.1798. De tweede Harmen geb. 9.11.1799, ged. 10 dito. Eerste
Harmen overl. 7.11.1799, 4 jr. 19 weken en 2 dagen oud. Lammert geb. 1802, Jan geb.
27.9.1803, Hendrik geb. 28.11.1805, de eerste Pieter geb. 20.4.1808, overl. 29.7.1808.
Mijn vader overl. 18.5.1808, oud 78 jr. Pleuntje geb. 7.8.1809, de 2e Pieter geb. 3.5.1811,
Cornelis geb. 23.8.1812. Lammertje overl. 26.4.1813, oud 10 jr. en 8 mnd. Lena geb.
15.5.1814. Cornelis overl. 21.5.1814, oud 2 jr. en 9 mnd. Celia geb. 25.8.1815. Mijn
zuster Neeltje overl. 27.3.1820. Vader Beekman overl. 11.2.1821, oud 84 jr. Mijn vrouw
Cornelia Beekman overl. 1.1.1832 ruim 58 jr. oud, aan een uitterende borstkwaal. Was
moeder van 13 kinderen, waarvan 9 grootgebracht, grootmoeder van 12 kinderen, 38
jr. getrouwd. Pleuntje overl. 19.12.1834, oud 25 jr. en 9 mnd., getr. geweest met Jan
Lodewijk Bulk. Lena tr. 12.2.1837 Jan Braam.

M. DE RIJK, Aalsmeer.

448. BRUINSMA (G.N. XXVII (1972), p. 195)
Hendrik Bruynsma, geb. ca. 1766 in Tiel, tr. 's-Gravenhage 15.3.1795 Angenis den

Eisen, j.d. geb. Zegwaard. Hendrik was sold. in het regiment Holl. Gardes, onder comp.
van maj. Grave van Byland. Beide echtelieden woonden 's-Gravenhage, zijn ald. overl.
13.8.1832 aan de cholera, hij 66 jr. en zij 64 jr. oud. Uit dit huw.: Willem Hendrik,
(Protest, ged.), geb. 's-Gravenhage 1804. Een kleinzn. van dit echtp. was Willem Jaco-
bus Johannes, geb. 's-Gravenhage 1851.

J. J. DAMEN, 's-Gravenhage.

590. GAUKE(S) (G.N. XXIX (1974), p. 34)
Annette Hondius, dr. van Lodewijk (1725—1804), geb. Amersfoort 3.11.1757, overl.

Baarn 19.10.1827. Zij tr. Amsterdam 17.5.1784 Daniel Anth. Gaukes, geb. Utrecht
22.7.1763, overl. Baarn 12.7.1817. Hij was apotheker in de Langestr. 99 te Amersfoort,
vertrekt later naar Baarn.

Theod. Jac. Hondius (1790—1855), apotheker, koopman in verf te Amersfoort neemt
in 1811 de apotheek van Gaukes over. Ludovicus Hondius, geb, Ilpendam 1.4.1725,
koopman Amsterdam, later Amersfoort, overl. ald. 19.7.1804. Tr. 2e keer Amsterdam
30.11.1753, Maria Vogelsang ged. Amsterdam 30.3.1729, overl. Amersfoort 23.3.1793.

J. D. H. V. D. NEUT, Amersfoort.
594. SCHEPEL (G.N. XXIX (1974), p. 34)

Johannes Schepel was het tweede kind van de 13 kind. van Hermannus Schepel,
schoolmeester te Zandweer, geh. ald. 28.11.1686 met Aurelia Snecanus. Hermannus
Schepel, geb. 25.1.1663 was het derde van de 8 kinderen van Ds. Johannes Aykenii
Schepel, pred. Den Andel 1659—78, en Maria Marci (eerder gehuwd met Ds. Georgius
Vechnerus), overl. na 27.6.1680. Johannes Schepel was een zn. van Aykenius Hermanni
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Schepel, 1626 stud. Groningen, schoolmeester te Warffum 1631, pred. Breede 1642,
overl. als emeritus na 1682. Zijn eerste vrouw Cornelia Jansen waarmee hij huwde te
Groningen overl. 7.6.1629. Hij hertr. Metjen van Besten.

SNECANUS
Aurelia Snecanus, geb. 1667 ,dr. van Fungerus Snecanus, pred. Vierhuizen 1667,

overl. 17.5.1672 en N. de Warve. Zij was een kleindr. van Theodorus Snecanus, pred.
Vierhuizen 1636, overl. 6 of 9.9.1653, afk. van Sneek en N.N.

MARCI
Maria Marci, geb. 17.4.1636 ca. 8 uur, dr. van Ds. Joannes Marci, pred. Sauwerd

1625 en Uithuizen 1641 ,overl. 1.10.1651, en Tialde Louwens, dr. van Havick Louwens
en Meeuwer Loringa (zie voorgeslacht in: F. R. Elema, Familieboek Elema, Harderwijk
1965 (waarin Tialde niet, haar ouders wel genoemd worden).

DE WARVE
N. de Warve was een dr. van Ratherus Henrici de Warve, pred. Den Andel 1621/2,

mede van Pieterburen 1633, geh. (procl. Groningen 11.4.1629) Johanna van Horen,
overl. Pieterburen 11.12.1680, hij overl. 18.3.1664. Ratherus was waarsch. een kleinzoon
van Ratert to Warve te Löningen (Dld), genoemd in 10.8.1551.

Drs. O. D. J. ROEMEL1NG, Hardegarijp (Fr.)

604. VASSEN (VAN ARDENNEN) (G.N. XXIX (1974), p. 70)
Volgens doopb. Ouderkerk a. d. IJssel werd ald. ged. 10.10.1683 Cornelia Cornelisdr.

van Ardenne, dr. van Cornelis Vasz. van Ardenne en Maria Leenderts Kors. Het is
niet onwaarsch. dat deze vader dezelfde is als de Cornelis genoemd in „Ons Voor-
geslacht" 1972, p. 358, als zn. van Vassen Joosten van Ardennen en Cornelia Pieters.
Zie verder Ned. Leeuw 1953, k. 283, fragment genealogie Van Ardenne.

J. A. I. VAN PROOIJE, Amersfoort.

632. REBEL (G.N. XXIX (1974), p. 108)
Gerrit Harmensz. de Haas, ged. Oudeschild 2.7.1747, overl. ald. 19.1.1823, tr. 18.8.1782

Elisabeth Jans Rebel van Oudeschild. Zij werd ged. Oudeschild, Geref. Kerk 25.6.1747,
dr. van Jan Jacobsz Rebel en Trijntje Ariens. Van dit echtp. werd op 21.10.1753 ook
nog een tweeling ged.: Arien en Jantie, get. Aagje Ariens en Jantie Meierts. Uit het
doopboek Geref. Kerk Den Burg: Jan Jacobsz. Rebel 18.9.1709, zn. van Jacob Jansz.
Rebel en Aagje Sijmens Schars. Jan Jacobsz. Rebel 1.8.1706, zn. van Jacob Jansz.
Rebel en Cornelisje Cornelis, get. Grietje Willems. Van het echtp. Rebel-Cornelis wer-
den ald. eveneens de volgende kinderen ged'.: Trijntje 5.12.1700 get. Reijnuwtje Jacobs,
Maartje 9.5.1703 get. Grietje Willems en Trijntje 10.3.1709 get. Cornelisje Gerbrants.

H. STOLL, Gouda.

639. STUART (STOWART) G.N. XXIX (1974), p. 210)
Willem Steewart, j.m. sold. onder cap. Mackleod ondertr./tr. Zwolle 14.4./2.5.1714

Claertien Hofs, j.d. won. buiten de Camperpoort. Get. is de vrouw van Jan Jacobs. Uit
dit huw. geb. en te Zwolle Luth. ged.: Margriete 24.1.1715 (dr. van Willem Stuard en
Clara Hoffs), get. Margriete Reinders. (Catrina, deze naam is doorgehaald) Elisabeth
op 22 of 27.1.1718, dr. van Willem Stuarts en Clara Hoffs. De vrouw van Willem
Stuart is begraven op het Grote Kerkhof op 8.6.1741 als Anna Clara Hugenhofs. Op
9.12.1741 gaat Willem Stuart, weduwnaar, won. in de Rooleeuwsteeg te Zwolle in
ondertr. (huw. 24 dec.) met Geesjes Coertsen, j.d. won. eveneens ald. Zijn get. is Jan
Vos, haar getuige wordt niet vermeld.

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST ZWOLLE.

640. DANIELS (G.N. XXIX (1974), p. 210)
Gerrigje Jans Mulder tr. Giethoorn 2.2.1766 Jan Haxe. Bij de geboorten van hun

kinderen noemt hij zich Jan Otter naar zijn grootvader van moeders zijde. Zij, Gerrigje
Daniels leeft van 1736 tot 6.7.1813 en won. Giethoorn. De naam Mulder noch de naam
Daniels komen in die omgeving meer voor, mogelijk is zij ergens anders geb., bij haar
huwelijk en overlijden is haar doop/geb.plaats en datum niet te vinden.

A. G. JAGER, Wesepe, post Olst.

641. VAN ZUTPHEN-PETIT (G.N. XXIX (1974), p. 210)
Barend van Zutphen, geb. Buuren 1710, tr. Amsterdam (ondertr. 9.11.1736) Hijltje

Petie, ged. als Heijltje Pette in de Nwe. Kerk te Amsterdam 1.5.1707, dr. van Jan Pette
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en Aaltje Cornelis, get. Tomas Pette en Grietje Hendriks. Heijltje Petit werd begr.
14.9.1783 als wed. van Barend van Zutphen op het Heiligeweg en Leidsche Kerkhof te
Amsterdam.

Jan Thomasz Petti van Amsterdam, oud 22 jr. tr. ald. (ondertr. 30.6.1702) Aaltie
Cornelis van Gouda ,oud 24 jr., geads. met haar vader Cornelis Theunisz. Johannes
(Jan) Pettije ged. Amsterdam Nwe. Kerk 22.8.1679, zn. van Tomas Pettije en Grietje
Hendricx.

Thomas Petti van Geertruijdenberg, oud 23 jr. tr. Amsterdam (ondertr. 14.1.1668)
Grietie Hendricx van Amsterdam, oud 24 jr., werd geads. door haar vader Hend(rick)
Burgers. Thomas werd geads. door zijn moeder Lijsbeth Jans. Grietje Hendriks werd
begr. Amsterdam 8.11.1714. Haar man Thomas Petit was toen koornverschieter. Hij
overl. waarsch. 13.4.1723.

GILDEMEESTER-HARMENS
Hendrik Gillemeester, wednr. Maria Michiels geb. Lemgo (Dld.), tr. Amsterdam,

ondertr. 30.6.1696 Aaltje Harmensen wed. van Jacobus Vrooman Swol. Zij tr. (1)
Amsterdam (ondertr. 21.10.1690) was toen 23 jr. Aaltje Harmis werd begr. als huisvr.
van Hendrick Gildemeester op 16.6.1730 op het Leidsche en Heiligewegkerkhof, (had
toen nog 5 kinderen).

T. STORK, Abcoude.

VRAGEN
700. BREUKELAAR

Gaarne gegevens over het geslacht Breukelaar, (Brockeler, Bro(e)ckelaer) van vóór
1700 te Wisch (Gld.). Van het geslacht Breukelaar te Amsterdam ontbreken ook ge-
gevens vóór 1700. Is er enig verband tussen beide geslachten?

Judith Breukelaar komt in 1741 met attest, van Rotterdam naar Varsseveld, vertrekt
in 1748 naar Mourik. Johanna Breukelaar komt in 1747 uit 's-Gravenhage naar Varsse-
Veld, overl. Doesburg.

Wie kan mij helpen aan meerdere gegevens?
J. W. BREUKELAAR, Almelo.

701. WELLES-BRAAM
Reinhard Victor Welles, geb. Kranenburg Dld. 1.10.1873, zn. van Johann Welles geb.

apr. 1826, bakker, en van Maria Theodora Braam, geb. 18.7.1835. Dit echtp. is geb. te
Kranenburg (Dld.), kwam in 1887 naar Ottersum en is ald. overl. De vader van Maria
zou tweemaal gehuwd zijn geweest.

Gaarne zou ik in contact komen met pers. die deze namen in hun kwartierstaat heb-
ben en/of nadere gegevens kunnen verstrekken.

Mevr. A. ROELOFSMA-BOUMA, Didam.

702. VAN RIEL-VAN IERSEL
Peter-Jans van Riel, Armemeester van Udenhout, overl. 8.8.1780 ald., was gehuwd

met Margriet Hendrik van Iersel, overl. ald. 20.9.1760.
Gevr. geb.- en huwelijksdatum en gegevens over hun ouders.

VAN DER WEE-LICHTENBERGH
Johannes van der Wee, geb. Dongen 29.8.1760, tr. Elisabeth Joh. Lichtenbergh geb.

ald. 6:12.1753.
Gevr. hun geb.-, huw.datum en inlichtingen over hun voorouders.

VEKEMANS-HESSELMANS
Pieter Vekemans, overl. Goirle 21.1.1810, was gehuwd met Petronella Hesselmans,

overl. ald. 14.3.1816.
Gevr. geb.-, huw.datum en namen van hun ouders.

GILLES (GIELISSEN, GILZE)-PEETERS
Machiel Gilles, overl. Eersel 13.6.1770, gehuwd met J a n . . . Peeters overl. ald.

30.9.1781.
Gaarne geb.-, huw.datum en gegevens over hun ouders.
Tevens zou ik gaarne in contact komen met pers, die bovenstaande namen in hun

kwartierstaat hebben.
G. J. M. VAN DER WEE, Tilburg.
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703. HAVELAAR-VAN DER VLIET
Izaak Havelaar, geb. Middelburg, tr. Gorcum 4.6.1781 Jannigje van der Vliet,

komende van Vuuren.
Gaarne inlichtingen over Izaak, zijn geb.datum en zijn ouders.

J. D. G. SCHUTTERS, Rotterdam.

704. PARELENBERG (PAARLBERG, PARELBERGH, PAERELBURG)-VAN DER
VELDE

Jan Parelenberg, zn. van Johannes Hendrikus, geb. Rijnberk, overl. vóór 1811 en
Hendrina van der Velde, geb. Son, overl. Rotterdam 2.7.1794. Zij huwden ald. 2.7.1794.

Gaarne informatie over de ouders van dit echtpaar.
C. PAARLBERG, Den Helder.

705. VAN DEN BONGAERT-WILLEMS
Cornelis Jansz. van den Bongaert, geb. Breukelen 1623/25, tr. Geesie Willems. Dit

echtp. vertrok vóór 1654 naar Nieuw Nederland.
Waar en wanneer werd dit huwelijk voltrokken? Wie kan mij inlichtingen geven over

de ouders van Geesie Willems?
P. H. BOGAARD, De Meern (Utr.)

706. VAN OS-BAX
Jan Joghem van Os, tr. Rotterdam 21.6.1785 Wilhelmina Bax.
Gevr. plaats van herkomst en hun voorouders.

J. G. F. TROOST, Leusden.

707. SCHOLTE(E) (SCHULTE)-HOOYBOER
Johann Engelbertus Schulte (Scholte(n)), geb. Meppen a. d. Ems (Dld.) 12.9.1787,

overl. Purmerend 27.9.1829, tr. Agatha Hooyboer 8.1.1803. Zij werd geb. 30.11.1783 en
overl. Purmerend 10.2.1842.

Wie beschikt er over gegevens over deze geslachten?
J. A. SCHOLTE, Amsterdam.

708. GEWELT-BROUWER
Claes Gewelt, tr. waarsch. Brielle ca. 1690, Hester Heinricksdr. Brouwer.
Gaarne inlichtingen over dit echtp. en hun voorouders.

V. D. SLUYS-V. D. MEER
Pieter Gerritsz. v. d. Sluys, tr. waarsch. Brielle ca. 1700, Neeltje Heindricksdr. v. d.

Meer.
Gevr. inl. over dit echt. en hun voorgeslacht.

V. D. MEYDEN-HOUTEKARRE
Ari Arents v. d. Meyden, j.m. van Herkingen, tr. Spijkenisse 5.5.1715 Marijtje Cor-

nelisdr. Houtekarre, verm. dr. van Cornelis Aertssz. Houtekarre en Neeltje Arents uit
Zuidland.

Gaarne inlichtingen over het voorgeslacht van Ari en Marijtje.
F. WALOP, Dordrecht.

709. LE ROY-MARINI(U)SSSI
Frans Jans Ie Roy tr. Zierikzee 16.11.1785 Helena Marini(u)sse. Frans is ged. ald.

31.7.1756 en begr. ald. 30.8.1800, zn. van Jan en Christina den Aantrekker. Helena is
begr. Zierikzee 5.7.1800.

Waar en wanneer is zij geb./gedoopt? Wie waren haar ouders?

LE ROY-DEN AANTREKKER
Jan Ie Roy, tr. Zierikzee (Waalse Kerk) 22.10.1755 Christina den Aantrekker, dr. van

. .. Den Aantrekker en Johanna of Anna Gijsberts de Jonge.
Gaarne gegevens over dit echtp. en hun ouders.

VAN DER EYCK-ROELSE
Jacob van der Eyck, tr. waarsch. Veere 1794 Hendrina Roelse. Jacob, ged. Maassluis

29.8.1773, overl. Vlissingen 6.2.1863, was loodsschipper, zn. van Dirk en Jannetje van
Veen. Hendrina Roels is ged. te Veere 5.8.1774, overl. Vlissingen 26.11.1831.

Gaarne de huw.datum en ouders van Hendrina.
E. PEETERS, Deurne-Antwerpen, België.
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710. SCHRÖDER-KROESE(KRUSEN)
Uit het huw. van Ary Schröder, ged. Bergen op Zoom 3.9.1774, en Barbara Frederica

Maria Kroese (Krusen), geb. 1785/86 plaats onbekend, werden de volgende kinderen
geb.: Gerardina Adriana Louisa Sophie, ged. Amersfoort 16.6.1808; Marcellus Theo-
dorus, geb. Vught 5.11.1811; idem 25.9.1815 Jacoba Francisca, id. Theodorus Wilhelm
30.1.1821 en id. Carel Lodewijk (tweeling).

Gevr. plaats en datum van dit huwelijk en gegevens over de echtgenote.
J. C. FRANCKEN, Groningen.

711. ORGES-SCHUT
Martin Orges, overl. Beekbergen 9.9.1626, was gehuwd met Geerken Schut, wed. van

Jacob Lucas. Martin Orges was Fransman, afk. uit Artois en waarsch. vóór of na de
inname van Antwerpen door Parma uitgeweken. Geerken Dirks Schut is hoogstwaarsch.
afk. uit Antwerpen.

Wie weet meer over de afkomst van beiden?

ROECK (ROOCK)
Jochem Arrijens Roeck (Roock), geb. ca. 1550. Hij was veehouder en vervener in

het land van Vollenhove, waar ook vele van zijn nakomelingen dit beroep uitoefenden.
Wie kan mij inlichten omtr. zijn afkomst? Het is bekend dat deze naam in Zwolle en
Twente voorkomt, maar waar liggen de relaties?

VAN BENTHEM-VAN DE WILDENBERG
Joannis van Benthem, geb. Zuidwolde 1751/53, zn. van Albertus en Zwaantje. Joannis

kocht de Monnikenmolen in Ambt-Vollenhoven in 1781. Hij was geh. met Femmigjen
Hendriks van de Wildenberg uit Avereest. Het was een molenaarsgeslacht.

Wie weet meer omtrent hun afkomst?
A. J. ROOK, Heerde.

712. HUISMAN-BORST
Willem Huisman gehuwd met Janna Borst won. te Elspeet, waar ook hun kinderen

werden geb.: Johannes 26.10.1781, Hendrik 3.6.1784, Hendrijna 2.11.1787, Hendrijna
26.8.1790 en Jan 21.2.1793.

Gevr. geb.plaats, -datum en voorouders van dit echtpaar.
J. HUISMAN, Renkum.

713. PLAN(C)KMAN
Geertruida Elisabeth Plankman, geb. Amsterdam 22.9.1792, dr. van Gradus Plankman

en Johanna Koelman. Zij huwde verm. ca. 1815 Johannes Wilhelmus Leppen, geb.
6.12.1787 te Ahaus (Dld.). Volgens overlevering zou zij fam. zijn van kapitein (O.I.C.)
Andreas Planckman. Wie kan mij dit bevestigen?

Gaarne inlichtingen over de voorouders van Geertruida.
J. OVERBEEKE, Haaksbergen.
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