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DE HERKOMST EN DE VERHASPELING VAN DE NAAM
HESSELNFELD

Volgens de gedetailleerde landkaart van de Landkreis ligt de noordweste-
lijke buurtschap van het Münsterlandse dorp Emstek, die Hesselnfeld heet, 8
km teu oosten van de Kreisstadt Cloppenburg. Wie tegenwoordig die buurt-
schap bezoekt, vindt er tussen het geboomte, op vrij korte afstand van elkaar
gelegen, een viertal boerderijen met bijgebouwen langs de van oost naar west
stromende beek, de Soeste. Sinds 1907 is de buurtschap eigendom van de Er-
ven Rawe. De meest westelijke van de vier boerderijen in Hesselnfeld is de
meest aanzienlijke en wordt momenteel bewoond door Theodor Rawe, die
er speurbaar in mest handelt.

Het gerestaureerde hoofdgebouw van Rawe's hoeve, met aangebouwd ge-
moderniseerd woonhuis, is omstreeks 1850 door een vorige eigenaar boven
de dubbele grote schuurdeuren van een bruidsopdracht voorzien. Deze
„woonschuur" staat op de plaats en waarschijnlijk ook op de fundamenten
van het „Niehues", waar drie eeuwen geleden de toenmalige „Vogt" van het
kerspel Emstek woonde.

Een „Vogt" of „Praefekt" was eertijds in een kerspel de gezagsvertegen-
woordiger van de Overheid van het Amt. Zo hoorde Emstek toen tot het Amt
Vechta. De Vogt was zowel een gerechts- als een politie-functionaris en had
tevens het toezicht op de postzaken, daarbij terzijde gestaan door „Unter-
vogte", gekozen uit de vrije erfboeren, „Eigner", die de „Briefe & Boten" in
de naburige nederzettingen moesten bestellen of aan elkaar doorgeven.

Drie eeuwen geleden was Gerhard Farwick, overl. Emstek 12.10.1710, de
eerste Vogt van Emstek van die naam. Hij bewoonde in Hesselnfeld het „Nie-
hues", dat hij met het bijbehorende land van de oorspronkelijke eigenaar, te-
vens eerste bewoner, had gekocht. Vogt Farwick was in goeden doen en
heeft zijn huis „gutsmaszig" ingericht, zodat het sindsdien onder de naam
„Klein-Gut Hesselnfeld" het verblijf van ook latere Vogte is geweest, tot de
weduwe van de laatste Farwick het goed in 1799 verkaveld liet verkopen.

Het Niehues van bovengenoemde eerste bewoner en eigenaar werd zo ge-
noemd, omdat het in de plaats kwam van de woonstee, die zijn vader er voor-
lopig had opgetrokken. Van deze vader is bekend, zoals o.a. in de Emsteker
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Chronik door Josef Alfers wordt beschreven, dat hij tijdens de dertigjarige
oorlog, 1618-1648, als „Reiter" had gediend onder Rittmeister Meinartsha-
gen, tot hij omstreeks 1630 in het bezit kwam van een toen nog braakliggend
stuk grond. Zijn nazaten ontleenden hun naam aan die onbegroeide strook
land langs de Soestebeek, het „Feld", omzoomd door kreupelhout en jonge
bomen, beuken of eiken: „Hesseln"; zij werden dus Hesselnfeld of een enke-
le keer „vom Hesselnfelde" genoemd.

Na het verkopen van hun „stamland" verhuisden vrijwel alle nazaten naar
Emstek, waar omstreeks 1750 vijf gezinnen Hesselnfeld woonden, waaruit vijf
hoofdtakken van het geslacht zijn gesproten. Tegen 1800 begonnen de Hes-
selnfelds uit Emstek weg te trekken. De meesten vestigden zich óf in andere
plaatsen in Munsterland, óf in Amsterdam. De Münsterlanders bleven land-
bouwers, de Amsterdammers werden koopman, meestal in textiel of in ma-
nufacturen. Zij staan in de kerkelijke, notariële, stedelijke of andere regis-
ters en akten geboekt met in totaal ruim veertig verschillende spellingen van
de achternaam, waarvan er maar één de origineel juiste was, doch juist diè
kwam maar zelden voor.

Deze verhaspeling op grote schaal is niet verwonderlijk. Ten eerste werd
eeuwenlang elke naam met de spelling geboekt volgens wat de schrijver bij
de melding meende te verstaan. In de tweede plaats was de naam, ongeveer
uitgesproken als HessTnfeld, een stel klanken, dat bijzonder uitnodigend
was voor verhaspeling: je kon er alle kanten mee op; vooral, toen Münster-
landse emigranten hun naam aan Amsterdamse oren moesten toevertrou-
wen.

Krelsstadt CLOPPENBURG

Beek de SOESTE
Ala „KLEIN GUT HESSELNFELO"
Voormalig NIEHUES van de Voqt

Buurtschap HCSSELNrELO

N
i

Straatmeq van
Cloppenburq naar Einstek.

I Dubbelboerderij
...HOF HESSELNrELD"^
(thans eigendom van
Aloys Hesselnfeld 3ost)

8 KM

SITUATIE-SCHETS
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Zo kon het gebeuren, toen na 1812 in Nederland de Burgerlijke Stand
werd ingevoerd, en veel later het Standesamt in Duitsland, dat een achttal
van die ruim veertig spellingen tot officiële schrijfwijze werd gepromoveerd.
Eén daarvan was de enige juiste en de andere zeven moeten als „toevalstref-
fers" worden beschouwd, zoals enige voorbeelden mogen bewijzen.

Het is intussen wel duidelijk, dat het veel tijd en geduld heeft gekost, om
de tot dusver ontdekte ruim 600 Hesselnfelds, verdeeld over 12 generaties,
allen genealogisch in de vele takken der 5 hoofdtakken op hun plaats te krij-
gen. Er was in elk geval nooit een bewijs voor verwantschap aan de spelling
te ontlenen, tot circa 1830; er was zelfs soms geen touw aan vast te knopen.

In 1781 emigreerde b.v. de eerste Emsteker naamdrager naar Amsterdam
en stichtte daar een tak Hesselfelt. Zijn vader kwam in Emstek o.a. als Unter-
vogt voor onder de naam Heslenfeld. Maar de achterneef, die in 1805 naar
Amsterdam kwam en daar stamvader werd van vele takken Heslenfeld, was
de zoon van een Emsteker waard, die in 1788 Hesselenfeld en in 1795 Hesseln-
ƒ<?/</heet.

Twee andere Hesselnfelds, die notabene broers waren, kwamen kort na el-
kaar naar Nederland. Broer Jozef stichtte een tak Hesselfelt en broer Johan
Hendrik een tak Hesselveld. Gelijktijdig kwam wèèr een andere naamdrager
uit een andere hoofdtak naar Amsterdam en stichtte een tak Hesslenfelt.

Het toppunt van verhaspeling trad op bij de daareven genoemde eerste
emigrant uit 1781. Geboren als Hesselnfeld verschijnt hij begin 1782 in Am-
sterdam als notaris-getuige in de tekst van een testament, genoemd: Hessen-
veld, doch zelf daarbij ondertekenend als Heselfelt. Hij trouwt in Amsterdam
als Hesselvelt, wordt weduwnaar als Hesselveld en sterft als Hesselfelt. — Van
zijn 14 kinderen heetten de eerste twee in het doopboek Hesselveld, de vol-
gende zeven Hesseveld en de laatste vijf in het geboorteregister Hesselfelt.

Die laatstgenoemde spelling werd tenslotte voor zijn tak de definitieve.
Maar hoe moeizaam het „bevriezen" van een tot officieel bevorderde
schrijfwijze vaak verliep blijkt bij de kleinzoon. Deze kreeg nog in 1848 in
Amsterdam op het uittreksel uit hét doopregister, nodig voor zijn huwelijks-
voltrekking, onderaan bijgeschreven: „Ingevolge authorisatie van de Regt-
bank van Ie Aanleg, zitting hebbende alhier, in do. 31 December 1829 de
naam Hesselvelt gerectificeerd in Hesselfelt".

Zelfs een eeuw later, in 1948, had Hugo Hessenfeld in Darmstadt nog een
gerechtelijke uitspraak nodig om rechtsgeldigheid te verkrijgen van enige be-
scheiden, die abusievelijk ten name van „Heszenfeld" waren getypt. Voor de
correctie werd bij het onderzoek zelfs nog teruggegrepen op het kerkelijk re-
gister van Emstek. Daar stond Hugo's overgrootvader inderdaad met „ss"
geboekt. Dat de naam daar eigenlijk Hesselnfeld luidde werd maar niet ge-
corrigeerd; anders hadden talrijke boekingen in Lübeck en Darmstadt alle-
maal veranderd moeten worden!

Wonderlijk is de huwelijksakte uit 1853 in Amsterdam, waar de bruidegom
Heslenfeld heet en waar zijn twee neven, huwelijksgetuigen, rustig als Hessel-
felt worden vermeld. Dit betrof de echtverbintenis van de zoon van de eerste
Heslenfeld.
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Momenteel is er geen enkele tak meer bloeiend, die de naam nog Hesseln-
feld schrijft. De laatste tak, die dat deed, stierf in 19S9 op Hof Hesselnfeld in
Westeremstek uit. Grappig is, dat de naam er nog wèl voorkomt: De Hof ver-
erfde n.l. van de kinderloze tante Anna Drühe-Hesselnfeld op haar neefje Aloys
Jost, zoon van haar schoonzuster Emma Jost-Drühe. Het aangenomen kind
Aloys werd echter slechts erfgenaam op voorwaarde, dat hij zich Aloys Hes-
selnfeld Jost zou gaan noemen, wat gelegaliseerd is. Aloys bezit twee school-
gaande jongens en zo lijkt voorlopig althans de naam voor verdwijnen be-
hoed. Edoch zijn zij gedrieën de enige Hesselnfeld-achtigen, die nog in Em-
stek, de bakermat, woonachtig zijn.

Van de in den bloede bestaande naamgenoten zijn er heden nog een zestig
mannelijke Hesselnfelds in leven, die de naam op nog vijf verschillende ma-
nieren schrijven, alle vijf verhaspelingen van de originele naam, maar toch
alle 60 rechtstreeks van de eerste Hesselnfeld afstammend, die de naam aan
de oever van de Soeste als eerste droeg.

H.F.J. HESSELFELT

STAMREEKSDEWIT,

WAARIN ZESMAAL JOOST DE WIT.

I. Joos(t) Cornelisse de Witte (de Wlth), geb. ca. 1599, huwt (1) Commerte Dingenis; huwt (2)
Lijsebeth Jans Vincken, wed. v. Corstiaan Geerts; huwt (3), ondertr. Steenbergen 28.11.1648
Neeltje Jacobs, j .d. van Cruyslant, wonende in het Westland (onder Steenbergen).

Uit het 3e huwelijk o.a.:
\.Jacob, volgt II.
2. Neelken, ged. Nieuw-Vossemeer 10.1.1666.
3. Cornelis, ged. Nieuw-Vossemeer 2.9.1668.

II. JacobJoosten de Wit, ged. Nieuw-Vossemeer 14.1.1663, huwt Crijntje Adriaans Vermeer.
Uit dit huwelijk:

X.Ariaantje, ged. Dinteloord 3.12.1690.
2. Joost, volgt III.
i.Ariaen, ged. Dinteloord 1.5.1695.
4. Claes, ged. Dinteloord 23.2.1698.
5. Neeltje, ged. Fijnaart 25.7.1700.

III. Joost de Wit, ged. Dinteloord 14.12.1692, huwt Dinteloord 30.10/14.11.1723 Janneke van
Driel.

Uit dit huwelijk:
I.y<j)to6,ged. Dinteloord 19.11.1723.
2. Martinus (Maarten), ged. Dinteloord 15.7.1725.
3. Adrianus, ged. Dinteloord 23.1.1729.
4. Jacobus, volgt IV.
5. Willem,ged. Dinteloord 24.10.1734.
6. Leenden, ged. Dinteloord 13.1.1737.
7. Creintje, ged. Dinteloord 20.3.1740.

IV. Jacobus de Wit, ged. Dinteloord 5.10.1731, begr. Willemstad 16.4.1791, huwt (1) Fijnaart
12.9.1756 Josina Gebraat, dr. v. Pieter Gebraat en Catrijna Fijnenbuijk; huwt (2) Pietertje Groene-
wegen, ged. Fijnaart 21.5.1741, dr. v. Gerrit Groenewegen en Cornelia Bouman.

Uit het Ie huwelijk:
1. Catrijna, ged. Willemstad 29.10.1758.
2. Janneke, ged. Willemstad 5.10.1760.
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Uit het 2e huwelijk:
3. Geert, ged. Willemstad 26.8.1764.
4. Gerrit, ged. Willemstad 4.1.1767.
5. Cornelia, ged. Willemstad 1.5.1768, huwt Arie Pieterse Dane.
6. Gerrit, ged. Willemstad 5.8.1770.
7. Joost, volgt V.
8. Maria, ged. Willemstad 13.8.1775.

V. Joost de Wit, ged. Willemstad 1.1.1773, overl. Willemstad 24.4.1827, deed belijdenis (N.H.)
28.3.1796, ondertr. Willemstad 8.1.1802 Jenneke Sinon, geb. Almkerk, overl. Willemstad
31.5.1835.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, geb./ged. Willemstad 12/15.3.1807, huwt (1) Willemstad 29.11.1828 Cornelia Provily;

huwt (2) Willemstad 8.10.1836 Elisabeth Vaartjes.
2. Geert, geb./ged. Willemstad 12.10/3.11.1811, overl. Willemstad 3.1.1812.
3. Dingena, geb. Willemstad 15.11.1818, huwt 4.5.1839 Leonardus Struyt.
4. Geert, volgt VI.

VI. Geert (Gerrit) de Wit, geb. Willemstad 22.12.1824, huwt 28.4.1849 Maria Ploeg, geb. Klun-
dert 24.3.1824, dr. v. Petrus Jan Ploeg en Maria Littooy.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Maria Pieternella, geb. Fijnaart 22.2.1851, overl. Klundert 18.10.1945, huwt 1.5.1873 Arie Dek-

kers.
2. Dingena, geb. Willemstad 10.8.1853, overl. Bergen op Zoom 1.1.1940, winkelierster te Klun-

dert, huwt Klundert 15.4.1875 Gerrit Weeda.
3. Joost, volgt VII.
4. Pieter Jacobus, geb. Zevenbergen 26.12.1862, overl. Klundert 31.10.1951, huwtyozi'na Schreu-

ders.
5. Hendrik, geb. Zevenbergen 7.1.1866, huwt Willemstad 27.4.1899 Francijna Adriana van Hulst,

geb. Willemstad 28.1.1863.
6. Sijke, geb. 11.2.1868, huwt Lambertus van Antwerpen.

VII Joost de Wit, geb. Klundert 7.8.1857, overl. Fijnaart 28.7.1934, huwt (1) Klundert 9.11.1882
Paulina Vroegop, geb. Klundert 11.7.1856, dr. v. Abraham Vroegop en Martha van Dommelen;
huwt (2) Kaatje van den Berg, geb. Fijnaart 1.2.1858.

Uit het Ie huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIII.
2. Abraham, geb. Klundert 24.3.1885.
3. Pieter Jacobus, geb. Klundert 29.7.1886.
4. Martha Maria, geb. Klundert 29.7.1887.

Uit het 2e huwelijk:
5. Cornelia Maria, geb. Oud- en Nieuw Gastel 1.8.1895.
6. Sija, geb. Fijnaart 22.1.1898.

VIII. Gerrit de Wit, geb. Klundert 29.11.1883, overl. Breda 1975, huwt Fijnaart 17.7.1909 Lijn-
tje Strootman, geb. Fijnaart 18.9.1886, overl. Fijnaart 1975, dr. v. Pieter Strootman en Adriana
du Cloo.

Uit dit huwelijk:
1. Paulina, geb. Fijnaart 31.8.1909.
2. Pieter, geb. Fijnaart 1.4.1911.
3. Adriana, geb. Fijnaart 25.9.1912.
4. Josina Geertje, geb. Fijnaart 3.10.1913.
5. Joost, volgt IX.
6./inroma,geb. Fijnaart 4.12.1916, overl. ald. 1.9.1917.
7. Abraham, geb. Fijnaart 17.8.1918.
8. Jacob, geb. Fijnaart 29.5.1920.
9. Martha Maria, geb. Fijnaart 21.3.1923.

lO.4We.geb. Fijnaart 21.7.1925,overl. Breda6.9.1933.
W.Antonia, geb. Fijnaart 19.7.1926.
12. Geertje Dina, geb. Fijnaart 23.7.1927.
13. Wouter, geb. Fijnaart 10.8.1930.
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IX. Joost de Wit, geb. Fijnaart 1.6.1915, huwt Fijnaart 24.6.1939 Adriana Moerland, geb. Fij-
naart 4.3.1919, dr. v. Hendrik Moerlanden Adriana den Hollander.

Uit dit huwelijk:
1. Lijntje, geb. Fijnaart 6.10.1939.
2. Adriana, geb. Fijnaart 28.7.1941. .
3. Gerrit Hendrik, volgt X.
4. Hendrik Gerrit, geb. Heijningen 17.7.1948.
5. Eveline Gisèle, geb. Heijningen 17.3.1958.

X. Gerrit Hendrik de Wit, geb. Heijningen 1.5.1945, huwt Roosendaal 1.12.1967 Sarina Hart-
man, geb. Dinteloord 25.5.1948, dr. v. Willem Frederik Hartman en Sara Janneke Catharina de
Koster.

Uit dit huwelijk:
1. Natasja Desirée, geb. Fijnaart 8.4.1969.
2. Joost Willem, geb. Willemstad 4.8.1971.
3. Reinier Christiaan Jan, geb. Halsteren 17.7.1976.

G.H. DE WIT.

DOOPBOEK VAN ST. OMER,

GEHOUDEN DOOR DS. F. HELLENDOORN CRAMER

(schutblad)
Doop Register
onder de vluglingschap
zedert den jaare 1789
gehouden door den
Burger Leeraar
F. Hellendoorn Cramer
V.D.M, te Zuawoude en
Tietjerk.
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Register van Gedoopte door F. Hellendoorn Cramer, Predikant te Zuawoude en Tietjerk, ge-
houden zedert zijne vlucht uit het vaderland en als Leeraar dienstdoende te St. Omer, en elders,
als Veld-prediker in dienst der Fransche Republyk.

St. Omer 1789 den 4 February gebooren te Bethune en den 12 dito te St. Omer gedoopt een
zoon van ArnoldSoltkast Schutter en Maria Geertruida van Stapelen, E. L., doopgetuigen de vader,
A. van der Schatten, Louis Bourdon. Het kind is genoemt Martinus Gerardus.

Den 23 Maart gebooren en den 26 dito gedoopt eene dochter van Frederyk Ront en Anna Geer-
truida Vermeer, E. L. van Heusden in Holland. Doopgetuigen beide ouders, A. van der Schatten,
L. Bourdon. Het kind is genoemt Margrieta Catharina Hageles.
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St. Omer 1789 den 5 April te Bethune gebooren en den 26 May te St. Omer gedoopt een zoon
van Johannes Mulckhuisen en Piobberdina Phylippina Stadelman, E. L., doopgetuigen beide ou-
ders, A. van der Schatten, L. Bourdon. Het kind is genoemt Vijver.

Den 28 May gebooren, den 31 dito gedoopt een zoon van Jacobus Beukers en Theuntje Goris,
E. L. uit 's Graaven Haage in Holland, doopgetuigen beide ouders, A. v. d. Schatten, L. Bour-
don. Het kind is genoemt Louis Jacobus.

Den 1 July gebooren en den 6 ditc gedoopt eene dochter van Franciscus Ie Grand en Dina
Christina Wijdekamp, E. L., doopgetuigen de ouders, A. van der Schatten, L. Bourdon. Het kind
is genoemt Maria Judik Johanna Adriana.
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St. Omer 1789 den 5 Juny gebooren en den 12 dito gedoopt eene dochter van Justinus Theodo-
rus Coucourt en Johanna Geertruida Niepoort, E.L. van 's Graaven Haage in Holland, doopgetui-
gen de ouders, E. F. van Aylva, L. Bourdon. Het kind is genoemt Johanna.

Den 21 February gebooren en den 5 July gedoopt een zoon van Jan Hendrik van der Sluis en
Clarina Aletta de Visser, E.L. van Utrecht, doopgetuigen de ouders, D. de Win, A. de Win. Het
kind is genoemt Daniel Louis.

Den 3 September gebooren en den 21 dito gedoopt een zoon van Reinier Dibbetz en Helena
Charlotta van Rossum, E.L. van 's Heeren Feen in Friesland, doopgetuigen de ouders, A. v. d.
Schatten, J. v. d. Reiden. Het kind is genoemt Henricus.
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St. Omer 1789 den 25 September gebooren en den 5 October gedoopt een zoon van Jan Fooy
en Helena Margareta Dompeling van Haarlem in Holland, E.L., doopgetuigen de ouders, A. v. d.
Schatten, C. Hengelaar. Het kind is genoemt Jan Lodewijk.

Den 5 October gebooren en den 9 November gedoopt een zoon van haak Hellewich en Geer-
truida Helena Verbeek, E. L. van Uitrecht. Doopgetuigen de ouders, M. Mulrooy, N. Ribbers. Het
kind is genoemt Jacobus Peter.

Den 24 September gebooren en den 22 October gedoopt een zoon van Willem Lycklama a Nije-
holt en Anke Buwalda, E.L. van Bolsward in Friesland, doopgetuigen beide ouders, H. L. van Al-
tena, A. Alma. Het kind is genoemt Hector Jacob.

Den 23 September gebooren en den 30 October gedoopt een zoon van Albertus van Kesteren en
Antonia Spee, E.L. van Wijk bij Duurstede onder Uitrecht, doopgetuigen de ouders, M. Mul-
rooy, P. Kuvel. Het kind is genoemt Adrianus.
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St. Omer 1789 den 25 October gebooren en den 13 November gedoopt een zoon van Melle
Baukes en Ruurdtje Hedzers, van Menaldum in Friesland, E.L., de doopgetuigen de ouders, H. L.
van Altena, H. H. A. van Knijf. Het kind is genoemt Jan.

Den 22 October gebooren en den 19 November gedoopt een zoon van Martinus Mulrooy en
Christina Kuvel, E. L. van Uitrecht, doopgetuigen de ouders, A. van Eldik, C. van Hengelaar. Het
kind is genoemt Philippus.

Den 22 November gebooren en den 26 dito gedoopt eene dochter van Hendrik Kemper en Hen-
derina Janszen, E.L. van Windersheim in Overijssel, doopgetuigen de ouders, G. Penning en W.
Vening. Het kind is genoemt Elsje.

Den 24 December gebooren en den 27 dito gedoopt eene dochter van Jan Nobel en Catrina van
Hattingen, E.L. van Schoonhoven in Holland. Doopgetuigen de ouders, P. Omeyer, J. Groenia.
Het kind is genoemt Eleonora Johanna Maria.
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St. Omer 1790 Den 7 January gebooren en den 12 dito gedoopt een zoon van Nicolaas van der
Horst en Catrina Jacoba van der Vooren, E.L. van Arnhem in Gelderland, doopgetuigen de ou-
ders, H. de Lange en C. Wynekus. Het kind is genoemt Jan Gerrit Dirk Bernardus.

Den 1 February gebooren en den 4 Maart gedoopt een zoon van Cornelis de Roever en Maria
Louisa Mees, E.L. van Amsterdam in Holland, doopgetuigen de ouders, J. T. Coucourt en J. Ful-
lings. Het kind is genoemt Willem Cornelis.

Den 12 Maart gebooren en den 17 dito gedoopt eene dochter van Rudolph Wilhelm Sturler en
Daniela Elisabeth van Oosterhout, E.L. Doopgetuigen de vader, J. R. van Lidt de Jeude, Jacob
Pieter Molenaar. Het kind is genoemt Rudolphina Wilhelmina Elisabeth.

Den 15 Maart gebooren en den 20 dito gedoopt eene dochter van Jean Laine en Alies Monners,
E.L. uit Engeland, doopgetuigen J. van Damme, H. Thoma en N. Herman. Het kind is genoemt
Rozali.

(pag-7)

St. Omer 1790 den 6 Maart gebooren en den 21 dito gedoopt een zoon van William Allen én
Marianne de Villemart, E.L. van Abtkoude onder Uitrecht, doopgetuigen de ouders, H. L. van
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Altena, Ph. Kuvel. Het kind is genoemt Wilhelmus Jacobus.
Den 28 Juny gebooren en den 4 July gedoopt een zoon van Marcus Franciscus Ie Grand en Dina

Christina Wijdekamp, E.L., doopgetuigen de vader, D. de Win en J. Arnold. Het kind is genoemt
Dirk Daniel Louis.

Den 27 July gebooren en den 4 Augustus gedoopt een zoon van Dirk Gussenklo en Hendrika
Romers, E.L. van Arnhem in Gelderland. Het kind is genoemt Henderikus Theodorus Lodewijk.
Doopgetuigen de ouders, C. de Roever, J. T. Coucourt.

Den 25 July gebooren en den 8 Augustus gedoopt een zoon van Johannes Andries Krot en Ybel-
tje van der Fen, E.L. uit Friesland. Doopgetuigen de vader, D. de Win, J. Arnold. Het kind is ge-
noemt Coert Hector Horatius.
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St. Omer 1790 den 25 July gebooren en den 13 Augustus gedoopt een zoon van Justinus Theo-
dorus Coucourt en Johanna Geertruy Niepoort, E.L. uit 's Graaven Haage in Holland, doopgetui-
gen de ouders, C. de Roever, D. Gussenklo. Het kind is genoemt JohnAdriaan.

Den 12 December gebooren en den 16 dito gedoopt een zoon van Fredrik Ront en Anna Geer-
truida Vermeer, E.L. van Heusden in Holland. Doopgetuigen de vader, D. de Win, H. L. van Al-
tena. Het kind is genoemt Jacobus Cornelis Hageles.

1791 den 15 January gedoopt eene dochter van Jan Danens en Margrieta Olivier, E.L. van Gou-
da in Holland, doopgetuigen de ouders, J. Brotier en C. de Roever. Het kind is geboren den 22
November 1790 en genoemt Margrieta.

(pag.9)

St. Omer 1791 den 2 Maart geboren en den 5 dito gedoopt eene dochter van B. Wallop en F.
Kelk, E.L. van Rotterdam in Holland, doopgetuigen de vader, H. van Rossum en A. Alma. Het
kind is genoemt Aryanne.

Den 10 Maart gebooren en den 25 dito gedoopt een zoon van Johannes de Ramner en Froukje
Hooft, E.L. van Workum in Friesland, doopgetuigen de ouders, A. Alma, J. de Zwart. Het kind is
genoemt Cornelis Lambertus.

Den 22 Maart gebooren en den 25 dito gedoopt eene dochter van Josias Cornelis de Villeneuve
en Maria Sibilla van Halm, E.L. van Waalwijk in de Majorie van 's Hertogenbosch, doopgetuigen
de vader, B. Everts, A. van Iersel. Het kind is genoemt Anna Elisabeth.

(pag. 10)

St. Omer 1791 den 23 February gebooren en den 5 April gedoopt eene dochter van Pieter Ten
Dijk en Johanna Cornelia Eversdijk, E.L., doopgetuigen de ouders, C. de Roever, J. T. Coucourt.
Het kind is genoemt Maria Apolonia.

Den 6 Maart gebooren en den 5 April gedoopt een zoon van Cornelis de Roever en Maria Loui-
sa Mees, E.L. van Amsterdam, doopgetuigen de ouders, P. ten Dijk, en J. T. Coucourt. Het kind
is genoemt Isaac Hermannus.

Den 26 Maart gebooren en op dito gedoopt een zoon van Cornelis van der Burgh en Antje Ja-
cobs van der Zee, E.L. van Bolsward in Friesland, doopgetuigen de ouders, W. Lycklama a Nije-
holt, J. Ramner. Het kind is genoemt Jacob.

(pag.11)

St. Omer 1791 den 7 April gebooren en den 29 dito gedoopt een zoon van Melle Baukes en
Ruurdtje Hedzers, van Menaldum in Friesland, doopgetuigen de ouders, C. van der Burgh, G.
Gerbenszon. Het kind is genoemt Siebe.

Den 7 Mai gebooren en den 13 Juny gedoopt eene dochter van William Allen en Marianna de
Villemart, E.L. van Abtkoude onder Uitrecht, doopgetuigen de ouders, Ph. Kuvel en J. R. van
Lidt de Jeude. Het kind is genoemt Adelaide.

Den 12 Juny gebooren en den 23 dito gedoopt eene dochter van Jan Fooi, junior, en Margrieta
Dompeling, E.L. van Haarlem in Holland, doopgetuigen de ouders, J. F. Dompeling, J. Beukers.
Het kind is genoemt Johanna Catharina.

(pag. 12)

St. Omer 1791 den 27 July gebooren en den 9 Augustus gedoopt een zoon van Jacobus Knijs en
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Adriana Barentzen, E.L. van 's Graaven Haage in Holland, doopgetuigen de ouders, J. Beukers,
E. Greeboom. Het kind is genoemt Johannes.

Den 28 Augustus gebooren en den 4 September gedoopt een zoon van Jacobus Wilhelmus
Schippers en Grietje Suidersma, E.L. Doopgetuigen de ouders, J. Arnold, Lieuwe Klaazes. Het
kind is genoemt Sytze.

Den 26 Augustus gebooren en den 13 September gedoopt een zoon van Albertus van Kesteren
en Antonia van Spee, E.L. van Wijk bij Duurstede onder Uitrecht. Doopgetuigen de ouders, C.
Hengelaar, A. van Eldik. Het kind is genoemt Willem Johannes.

Den 14 September gebooren en den 18 dito gedoopt eene dochter van Cornelis Adrianus Wyne-
kus en Krimtje van Vliet, E.L. van Dorth in Holland, doopgetuigen A. Kerkhof, J. L. van Veltho-
ven, en de ouders. Het kind is genoemt Adriana Jacoba.
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St. Omer 1791 den 30 November gebooren en den 4 December gedoopt eene dochter van
Hendrik Kemper en Henderina Janszen, E.L. van Windersheim in Overijssel, doopgetuigen de va-
der, H. L. van Altena, J. Arnold. Het kind is genoemt Jenet.

1792 den 19 January gebooren en den 29 dito gedoopt eene dochter van Jan Hendrik van der
Sluis en Claarina Aletta de Visser, E.L. van Uitrecht, doopgetuigen de vader, A. Kerkhof, J. L. v.
Velthoven. Het kind is genoemt Sara Aletta.

Den 14 Maart gebooren en den 18 dito gedoopt eene dochter van Jan Jacobs en Grietje Hek-
ker, E.L. van Amsterdam in Holland, doopgetuigen de vader, D. de Win, D. Wynekus, het kind
is genoemt '-maDorathea.
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St. Omer 1792 den 18 April gebooren en den 20 dito gedoopt eene dochter van Josias Cornelis
de Villeneuve (reeds gestorven) en Maria Sibilla van Halm, E.L. van Waalwijk in de Majorie van
's Hertogenbosch, doopgetuigen de moeder, B. Everts en A. de Villeneuve. Het kind is genoemt
Josina Cornelia Arnolda.

Den 18 April gebooren en den 22 dito gedoopt eene dochter van Markus Franciscus Ie Grand
en Dina Christina Wijdekamp, E.L. Doopgetuigen de vader, J. Beukers, J. van Dieren. Het kind is
genoemt Jenet Francina Maria Henderika.

Den 28 April gebooren en den 6 Mai gedoopt eene dochter van Rudolph Wilhelm Sturler en
Daniela Elisabeth van Oosterhout, E.L. Doopgetuigen de vader, H. L. van Altena, M. van Seppen-
volde. Het kind is genoemt Clara Hermina Henrietta.
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St. Omer 1792 den 15 Juny gebooren en den 17 dito gedoopt eene dochter van Hendrik Roos
en Hendrina Dekkers, E.L. Doopgetuigen de vader, D. de Win en W. Campagne. Het kind is ge-
noemt Loisa Sophia.

Den 19 Augustus gebooren en den 24 dito gedoopt eene dochter van Pieter van Gorkum
(sergeant bij het Légion Franché Etrangère in franschen dienst) en Maria van Eldik, E. L. van
Arnhem in Gelderland. Doopgetuigen de vader, D. L. de Win, W. Campagne. Het kind is
genoemt Metta.

Den 30 Augustus gebooren en 13 September gedoopt een zoon van Pieter ten Dijk (reeds ge-
storven) en Johanna Cornelia Eversdijk, E.L. van 's Graven Haage, doopgetuigen de moeder, H.
J. Lemmink, M. van Vlierden. Het kind is genoemt Pieter Hendrik Jacob.

(pag. 16)

St. Omer 1792 den 15 September gebooren en den 17 dito gedoopt twee dochters van Joseph
Pitcairn (capitein bij het Legion Franché Etrangère in Franschen dienst) en Marianne Enderlin,
E.L. Doopgetuigen de ouders, H. J. Gilquin, Lieutt. Collonel Commandant, A. Schot, capitein,
J. Verhorst, capitein, alle bij gemelde Legion. Het eene kind is genoemt Ursule. Het andere Con-
stance.

Den 15 September gebooren en den 23 dito gedoopt een zoon van Jan Fooi en Helena Marga-
reta Dompeling, E.L. van Haarlem in Holland, doopgetuigen de ouders, J. Beukers. Het kind is
genoemt Jan.
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Den 10 October gebooren en op dito gedoopt eene dochter en een zoon van Jan Geelkerken
(Tamboer bij het Legion Franché Etrangère in Franschen dienst) en Hermina Kranenburgh, E.L.
Doopgetuigen de ouders, A. Kerkhof en A. Riedijk. De kinderen zijn genoemt, de dochter Hen-
drikaJohanna Wilhelmina, en de zoon Ary.
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Grevelingen of Gravelines 1792 den 15 September gebooren en den 20 October gedoopt een
zoon van Pieter van Es en Zwaana Gerarda Brons, E.L. woonachtig destijds aldaar, doopgetuigen
de ouders, Henderikus Brons en A. Visser. Het kind is genoemt Henderikus Johannes.

Antwerpen 1793 den 7 January gebooren en den 9 dito gedoopt een zoon van Carl Friedrich
Brouman (adjudant majoor bij het Legion Franché Etrangère in Franschen dienst) en Martha
Sophia Schulz, E.L. Doopgetuigen Cl. W. D. Gillet, Lieutt. Collonel bij gemelde Legion, en Jen-
neke van Domselaar als peter en meter, en de vader. Het kind is genoemt Claudius Willent Da-
niel.

Den 9 January gebooren en den 10 dito gedoopt eene dochter van Dirk van Zuiphen (Jager te
voet bij het Legion Franché Etrangère in Franschen dienst) en Catrina Wiekar, E.L. van Uit-
recht, doopgetuigen de vader, en Thomas Smout. Het kind is genoemt Johanna Maria Philippina.

(pag. 18)

Na de Retraite uit Holland en Braband.
St. Omer 1793 den 25 Juny gebooren enden 3 July gedoopt eene dochter van Johannes Andries

Krol (sergeant bij het Legion Franché Etrangère in Franschen dienst) en Ybeltje van der Fen, E.L.
van St. Anna in Friesland, doopgetuigen de moeder, P. Blanché, J. L. v. Velthoven. Het kind is
genoemt Albertina Anna Janel.

Den 19 September gebooren en den 20 November gedoopt een zoon van Cornelis van der
Burgh en Antje Jacobs van der Zee, E.L. van Bolsward in Friesland. Doopgetuigen de ouders, A.
Kerkhof. Het kind is genoemt Jacob Franciscus.

1794 Den 19 September gebooren en den 5 October gedoopt eene dochter van Jan Hendrik van
der Sluis en Clasina Aletta de Visser, E.L. van Uitrecht. Doopgetuigen de ouders, J. Schakerlo.
Het kind is genoemt Hermina Charlotta.

(pag. 19)

Dit is de getrouwe opgaaf van alle de door mij, als Leeraar van het Heilig Evangelie, in de da-
gen mijner vlugtelingschap, buiten 's Lands, gedoopte kinderen.
Quod Testor
Zuawoude
den 10 July
1795

F. Hellendoorn Cramer,
Evangeliedienaar in de

Gemeente te Zuawoude
en Tietjerk.

P.NIEUWLAND

JE ZULT ALS LIJK DE WEG MAAR KWIJTRAKEN

Op 4 februari 1726 werd in Breukelen „geschouwen het dode lighaem van Jan Gerritsz van
Hovelingen geboortigh van Vleuten gewese schoenmakersknecht, gewerkt hebbende bij Jasper
Verwoert tot Breukelen, dewelken verklaert dat den verdronken een arm kaerl is ende gansch
geen goed heeft naergelaten, hebbende wij bevonden dat het dode lichaem gaefen ongeschonden
en de bij ongeluck de brugh gemist hebbende int water gevallen en verdronken is''.

(Recht. Archief Breukelen Nijenrode 7474 folio 195)
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ENKELE VOOROUDERS VAN ANJE JANS.

Anje Jans leefde in het begin van de 18e eeuw. Zij was de tweede vrouw
v&nWillem Meertens. Willem Meertens woonde op een boerderij te Kolhol bij
Zijldijk. Deze boerderij is beschreven als no. 54 in het boerderijen-boek van
't Zandt. Er is ook een kostelijke tekening van in het Groninger gemeente ar-
chief aanwezig in het Groot Caartboek uit de eerste helft der 18e eeuw. Wil-
lem Meertens was doopsgezind diaken en boekhouder van de gemeente Zijl-
dijk. Hij was eerst gehuwd met Aaltien Hendriks en na Anje Jans met Sypke
Lulofs. Het voorgeslacht van Willem Meertens wordt beschreven op blz. 92
van de genealogie van de familie Woldring door G. A. Brongers e.a. Willem
Meertens leefde van 1708 tot 30-11-1748.

Van Anje Jans is vrijwel niets bekend. Geboorte, huwelijk en sterfdatum
ontbreken. In het genoemde boek „Woldring" wordt alleen haar vader aan-
gegeven. Van haar broer Jochum Jans werd in Meeden een huwelijkscontract
opgemaakt met Wypke Sypkes op 22-5-1734. Via dit contract en door zoeken
in Meeden werd de kwartierstaat ontwikkeld. De nieuwsgierigheid werd
mer1'? genrikkeld door een grafschrift in 't Zandt over de zoon Ammo Jochums
van Jochum Jans. Dit grafschrift van 5.1.1792 wordt genoemd in Grafschrif-
ten onder no. 65 van 't Zandt.

Hier slaapt een telg van Mennoo's leer,
Uit een vermaard Geslacht gesproten.
Met Aardsche goed'ren Lof en Eer
Van d'Alregeerder mild begoten.
Op 't Zanster Voorwerk leefd' hij rustig
Van Land, van Vee en Akkerbouw,
Gods Tempelhuis betrad hij lustig,
Getuigt't Zijldijkster Kerkgebouw.
Gods huis verzorgd' hij naar zijn pligt.
En om des Dienaars werk te schragen
Heeft hij een Liefdedaad verrigt
Tot nut en steun voor veele dagen.

Toen de doopsgezinde oorsprong in Meeden gevonden was, bleek, dat
Anje Jans met haar familie in kleine letters beschreven was in het stamboek
van Fiepke Foppes en Diever Olferts door 7. Huizinga.

Anje Jans had twee kinderen:
1. Meerten Willems, landbouwer op de „Arke" te Zijldijk (no. 47 boerderijen-

boek 't Zandt). Hij maakte op 1.6.1759 een huwelijkscontract met Anje
Tjapkes te Noordbroek. Deze acte werd door 56 personen ondertekend.
Zijn tweede huwelijk was met IlbinaAbeh Doornbos, h.c. 't Zandt 5.1.1775.
Zij hertrouwde met Hendrik Hommes, h.c. 't Zandt 26.11.1794.

2. Jan Willems. Deze huwde met Martje Eissens. Hij woonde op „Ompteda
Burgh" te 't Zandt, (boerderijenboek 't Zandt no. 28). Hij wordt later ook
nog als eigenaar van no. 29 van het boerderijenboek in 't Zandt genoemd.
Martje Eissens hertrouwde nog met Johannes Venekamp h.c. 't Zandt
20.2.1777 enJacobBalsters, h.c. 't Zandt 26.9.1788.
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1726Colhol
In de onderste boerderij woonden Willem Meerlens en AnjeJans
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Het is merkwaardig, dat genoemde kinderen niet doopsgezind waren zoals
hun voorgeslacht. Ze staan in het archief van de diaconie van de Hervormde
Kerk te 't Zandt geboekt als boekhoudende diakenender „18 Eiwe" respec-
tievelijk in 1779 en 1768.

Anje Jans had behalve haar broer Jochum twee zusters Martje Jans, ge-
huwd met DerckArents en Juytje Jans gehuwd met Pieter Jans.

De kwartierstaat van Anje Jans.
2. Jan Jochums, h.c. Meeden 7.3.1698, komende van Oldenzijl, boer op 't

Zandster Voorwerk te Zijldijk (boerderijenboek 't Zandt no. 60), tr.
3. Imke Ammes, overl. 20.2.1741, 70 jaar oud, beschreven in „Grafschriften

van Stad en Lande" no. 51 te 't Zandt.
4. Jochgum Tammes, tr.
5. Jentien Sywers.
6. Ammo Hickens, h.c. Meeden 30.3.1664 (tegelijk huwt zijn zuster met

een broer van zijn vrouw: Sibbelke Hickens gehuwd met Jan Lubberts,
h.c. Meeden 30.3.1664).

7. Martien Lubberts.
De huwelijks acten worden ook ondertekend door Aucke Egberts en Durck Harkens.

Hij huurt van de provincie „12 Ackeren met dat veenland", vroeger behorend tot de
klooster goederen van de Grijze monnicken.

Als kinderen van hem werden gevonden: Hicke Ammes, Lubberl Ammes, gehuwd met
Lieske Warmolts, h.c. Meeden 12.6.1709, Fiabbegyn Ammes. gehuwd met Nanne Harmens
h.c. Meeden 8.7.1712 en Homme Ammes,gehuwd met Anje Olferls, In het stamboek van J.
Huizinga over Fiepke Foppes en Diever Olferts wordt aangegeven hoe Hickens de fami-
lie Hikkema opleverde. Uitgangspunt is Ammo Hickens, gehuwd met Martien Lubberts.

12. Hicko Hommes. In 1637 huurt hij volgens Spanheim * eerdergenoemde
gronden van de provincie in Meeden. Hij tr.

13. Teabbe Geriefs.
14. LubbertJans.
24. Hamme Hickens ook wel Hamke Hickens geschreven. Hij huur-

de in 1610 het bij kwartier no 6 vermelde veen in Meeden. Voordien
was de huurder Berend Egberts.

25. BauweN. (vlg. Spanheim op. cit).

U.M. UBBENS

* R. A. Groningen: Staten archief; Groot Staatboek van alle deser provincie. Landen en
vaste goederen over de jaren 1632-1719 opgemaakt door Andreas Spanheim, rentmeester dezer
goederen, o.a. no. 719, 2658, 3162-3168.

OVER WIE HAD U HET EIGENLIJK?

27 April 1675 compareerden voor het gerecht van Abcoude Aasdom: Cornelis Gerrits Kees-
man alias Botman, noch Cornelis Gerrits, item noch Cornelis Gerrits, alle gebroederen

(Rech.Arch.7104).
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LAMBINON
(LEIDEN)

I. Louys Lambinon (3760) *), (ook Lambino, Lammidon, Lambelongh en
Laarbijnon), geb. Luik, overl. (Leiden?) na 1681, kaardemaker, woonde van
1668 tot zeker 1675 „op de Langegraft te Leyden"ondertr. (1) Leiden(Wk)
24.2.1668 (get. voor hem Michiel Martijn, bekende; get. voor haar de moe-
der) Mary Warteau (ook Wartjouw, Varteau en Wattiou), geb. Leiden, overl.
(waarsch. Leiden) vóór sept. 1671, dr. van NN en Judith Mortlet; ondertr. (2)
Leiden (Wk) 11.9.1671 (get. voor hem Jacob Tomasz, bekende; voor haar
Maria Thomas) Maria Pingaer, geb. Delft, in 1671 wonend „op de Lange-
graft" te Leiden, overl. (waarsch. Leiden) vóór jan. 1675; ondertr. (3) Leiden
11.1.1675 (get. voor hem Simon Lambert, bekende; voor haar de moeder)
Lysbet Bolanus (3761) (ook Boelanus), geb. Leiden, in 1675 wonend ald. „op
de Langegraft", overl. na 1703, dr. van Pieter en Antonette Lateur.

Uit het Ie huwelijk:
1. Philippe, ged. Leiden (Wk) 6.1.1669 (get.: Jaques Pichau, Margueritte de

Pré en Jean Lambinon! Er was intussen dus kennelijk nóg een Lambinon
in Nederland gearriveerd, die overigens verder niet werd aangetroffen).

2. Judith, ged. Leiden (Hk) 20.2.1670 (get.: Gerrit Drolenvaux, Maria Si-
mons en Tryntje Dirkx). Judith is in de familie de eerste niet-Waals ge-
doopte; vanaf dat moment kerkte de familie blijkbaar niet langer Waals.
Uit het 3e huwelijk:

3. Lijsbeth, ged. Leiden (Hk) 14.3.1677 (get.: Jan Seret en Temet Bateur
(moet vermoedelijk worden gelezen als Tonet Lateur, de moeders moe-
der).

4. Louijs, volgt II.

II. Louijs Lambinon (1880), (ook Lambino(o) en zelfs Lambertsz), ged. Lei-
den (Hooglandse kerk), 16.12.1681 (get.: Abram Wartjou en Geertje Aar-
noüts). Op 30.12.1708 wordt aan een Louis Lambinon attestatie verleend
naar Oost Indië. Getuige het feit, dat na 1707 van II en zijn vrouw geen kin-
deren meer worden gedoopt, gaat het waarschijnlijk om deze Louis junior.
Voor zover bekend is hij niet teruggekeerd. Tr. Catharijn Servois (1881), (ook
Servoo, Serva en Serruijs (!).

Uit dit huwelijk:
1. Louijs, volgt lila.
2. Cornelis, ged. Leiden (Pk) 11.6.1705 (get.: Gillis Serva en Jannetie Pas-

schierse)
3. Wessel, volgt Nlb.

*) De nummers achter de namen van sommige Lambinons hebben betrekking op de kwartier-
staat Van Hemert in Van Zeeuwse Stam, 1976/77.
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lila. Lou(w)ijs Lambinon (940), (ook Louwis en Laweijs Labuenon), ged. Lei-
den (Mk) 21.1.1703 (get.: Lijsbeth Boelanus), tr. Maartje Billiau (941), (ook
Biljouw, Buljau en Beljoü).

Uit dit huwelijk:
1. Louwijs, ged. Leiden (Hk) 9.7.1726 (get.: Jakobus Sijs en Catrijn Roos),

overl. vóór juli 1731.
2. Wessel, ged. Leiden (Hk) 28.9.1727 (get.: Wessel Lambinon (= Illb) en

Jannetje van der Hoenst (= van der Horst), overl. na maart 1753.
3. Pieter, volgt IVa.
4. Louis, volgt IVb.
5. Jannetje, ged. Leiden (Hk) 22.9.1733 (get.: Jan Cornelisse Wassenaer en

Catharina Servois), overl. vóór aug. 1735.
6. Jannetje, ged. Leiden (Lk) 21.8.1735 (get.: Kornelus Ragering en Jannetje

Schoeren).
7. Lijsbeth, ged. Leiden (Mk), 4.12.1737 (get.: Wessel Lambinon (= Illb) en

diens vrouw Jannetje van der Horst), overl. na jan. 1761, tr. mogelijk Dirck
de(n) Os.

IVa. Pieter Lambinon (470), (ook Lambilon), ged. Leiden (Hk) 30.9.1728
(get.: Jacobus Sijs en Anna Sijs), droogscheerder, woonde in 1752 op de
Oude Vest te Leiden, verkreeg mogelijk op 4.12.1796 att. naar Oost-Zaan-
dam, ondertr. Leiden (stadhuis) 22.4.1752. Maria den Os (471), (ook Mietje),
ged. Leiden (Pk) 4.4.1731 (get.: Maria Smagte), dr. van Christoffel en Mensje
van der Horst; woonde in 1752 op de „Uijterstegraght". Het echtpaar IVa
was op 3.3.1756 getuige bij de doop in de Pieterskerk van Menxcie (lees:
Mensje), dochter van Claas den Os en Aletta de Vlaming. Dito op 25.10.1761
in de Hooglandse kerk van Salomon, zoon van Dirck de Os en Lijsje Lambi-
non.

Uit dit huwelijk:
1. Maria (235), ged. Leiden, (Hk) 4.3.1753 (get.: Wessel Lambinon en Maar-

tje Biljou), woonde in 1814 te Warmond, waarheen zij op 7.5.1786 met att.
van de Pieterskerk was vertrokken, tr. Warmond 7.5.1786 Dirk Wolff
(234), geb. Eylhausen (aan de Noordvoet van het Wiehengebirge bij Lüb-
becke (bisdom Minden)) begr. Warmond 24.10.1809.

2. Kristoffel, ged. Leiden (Hk) 17.6.1755 (geb.: Kristoffel van Os en Mensje
van der Horst).

3. Louis, ged. Leiden (Hk) 22.6.1758 (get.: Klaas den Os en Aletta Jakoba de
Vlaam).

4. Lijsje, ged. Leiden (Hk) 6.1.1761 (get.: Lijsje Lambinon).
5. Pieter, ged. Leiden (Hk) 29.3.1763 (get.: Mensje van der Horst), overl.

vóór juli 1765.
6. Pieter, volgt Va.
7. Mensje, ged. Leiden (Hk) 17.3.1768 (get.: Mensje van der Horst), op

25.4.1790 met att. van de Pieterskerk over naar Zaandam, ondertr. Zaan-
dam 30.5.1790 Adriaan Wijnstra (a), geb. ca. 1766, in 1812 baardscheerder
aldaar. Mensje was op 15.9.1811 te Zaandam get. bij de doop van Sybert,
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zoon van Jacob de Wit en Hantje Popkes Binkes. Dito dito op 20.4.1814
van Maartje.

8. Sara Maria, ged. Leiden (Hk) 19.5.1772 (geen getuigen).
9. Nikolaas, ged. Leiden (Mk) 8.2.1774 (geen getuigen).

Va. Pieter Lambinon, ged. Leiden (Hk) 4.7.1765 (get.: Mensje van der
Horst) woonde in 1806 op het „Levendaal bij de Rhijnstraat", tr. Sara (Alida)
(de) WolM

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, ged. Leiden (Hk) 1.3.1792 (get.: Pieter Lambinon en Anna Fiege-

land).
2. Dirk, ged. Leiden (Hk) 12.1.1794 (geen getuigen), over naar Den Haag,

met att. van de Pieterskerk d.d. 15.11.1863?
3. Johanna Elisabeth, ged. Leiden (Hk) 28.4.1796 (get.: Elisabeth Kerkvliet),

over naar Oudshoorn, met att. van de Pieterskerk d.d. 10.7.1859?
4. Willem Christoffel, ged. Leiden (Hk) 2.6.1800 (get.: Pieter Lambinon en

Elisabeth Kerkvliet).
5. Cornelis Louis, ged. Leiden (Hk) 27.11.1803 (geen getuigen), overl./begr.

Leiden 21/25.4.1806.

IVb. Louis Lambinon, ged. Leiden (Hk) 24.7.1731 (get.: Wessel Lambuenon
en Jannetje van der Horst), tr. Jannetje van der Blij.

Uit dit huwelijk:
1. Louis, ged. Leiden (Hk) 28.11.1751 (get.: Jacobus Pikkaar (= Picard?) en

Maartje Biljouw).

Illb. Wessel Lambinon, (ook Lambenon), ged. Leiden (Mk) 2.6.1707 (get.:
Cornelis van Seijst en Engeltje van Seijst), tr. Jannetje van der Horst, ged. Lei-
den (Hk) 5.1.1708 (get.: Pietertje Muijs), overl. na 4.5.1749, dr. van Klaas en
Jacomijntje Mos.

Uit dit huwelijk:
1. Catrina, ged. Leiden (Pk) 5.5.1728 (get.: Louis Lambinon en Catrijn Ser-

ruijs (= Servois), mogelijk als wed. van Meijndert van der Kaaij, begr. op
het Valkenbolwerk tussen 15-22.8.1795.

2. Jacomijntie, ged. Leiden (Pk) 27.4.1731 (get.: Johannes Mes en Jacomijn-
tie Mes).

3. Wessel, ged. Leiden (Pk) 15.1.1740 (get.: Reinier van Schoonderwoort en
Lammertje van der Hooft).

C.VANHEMERT
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EEN MERKWAARDIGE WIJZE VAN
NAAMSAANNEMING

Zoals bekend werd de naamsaanneming in Frankrijk voorgeschreven bij
het Keizerlijk Decreet no 3589, door Napoleon uitgevaardigd en getekend te
Bayonne (Baïonne) op 20 juli 1808.

Dit decreet gold uitsluitend voor de onderdanen van het Keizerrijk „van
de Joodse godsdienst" (in de Franse tekst leest men:. . . „qui suivent Ie culte
hébraïque"; in de Nederlandse: . . . „die van den hebreeuwschen godsdienst
zijn"); de officiële naam en art. 1 van het genoemde decreet luiden:
„Decret imperial concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de familie et de
prénomfixes"; en
Art. Ier. Ceux des sujets de notre Empire qui suivent Ie culte hébraïque, et
qui, jusqu'a présent, n'ont pas eu de nom de familie et de prénom fixes, se-
ront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent
décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'officier de l'état civil de la
commune öu ils sont domicilies".

De — naar aan te nemen is, eerst nè de annexatie van 9 juli 1810 „La Hol-
lande est réunie a 1'Empire" — vervaardigde Nederlandse vertaling van de
naam en art. 1 van het decreet van 20 juli 1808 luiden: „Kyzerlyk Decreet
aengaende de Joóden de welke geenen vasten familienaem nogte vasten
voórnaem hebben";en
Art. 1. De gene der onderdaenen van ons Kyzerryk die van den hebreeuw-
schen godsdienst zijn, en die, tot nu toe, zonder vasten familie-naem nogte
vasten voórnaem geweest zyn, zullen gehouden zyn er eenen aente-neémen
binnen de dry maenden der publicatie van ons tegenwoordig decreet, ende
zulks te komen verklaeren vóór den amptenaer van den civielen staet der
commune alwaer zy woonagtig zyn".

Ruim een jaar na de annexatie, t.w. op 18 augustus 1811, werd door Napo-
leon te St. Cloud afgekondigd het „Decret Imperial relatif a ceux des habi-
tans de la Hollande, qui n'ont pas de nom de familie et de prénoms fixes",
waarvan art. 1 luidt:
„Art. Ier. Ceux de nos sujets des Départemens de la ei devant Hollande, des
Bouches du Rhin, des Bouches de l'Escaut et de l'Arrondissement de Breda,
qui jusqu'a présent n'ont pas eu de nom de familie et de prénoms fixes, se-
ront tenus d'en adopter dans l'année de la publication de notre présent Dé-
cret, et d'en faire la déclaration par devant l'officier de l'état civil de la com-
mune oü ils sont domicilies".

De volledige tekst van het decreet van 20 juli 1808, met de Nederlandse
vertaling, vindt men afgedrukt in het „Register inhoudend namen van com-
paranten in de akten van aangenomen en behouden familienamen in Neder-
land", tot stand gekomen op initiatief van — en voor de (helaas per 1 januari
1973 ontbonden) Stichting Nederlands Joods Familie Archief uitgegeven door
— Scheltema & Holkema, Amsterdam 1967-1968-1970.

Tussen de decreten van 1808 en 1811 bestaat een duidelijk verschil; daar-
omtrent schreven we in september 1968, als voorwoord voor de eerste ver-

49



volguitgave van het naamsaannemingsregister.
„Want, alhoewel het (in Nederland) vooral Joden waren, die in 1811 nog

geen familie- of geslachtsnaam, in de tegenwoordige betekenis, gebruikten of
bezaten, zijn er ook gemeenten waar, gezien de in de akten voorkomende na-
men en voornamen, naar alle waarschijnlijkheid, uitsluitend niet-Joden voor
de desbetreffende ambtenaar zijn verschenen"; en „Het verschil met de toe-
stand, die destijds blijkbaar in Frankrijk bestaan heeft blijkt ook heel duide-
lijk uit de titels van de beide hiervóór genoemde keizerlijke besluiten. Dat
van 1808 spreekt alleen van Juifs, dat van 1811 geldend voor de in 1810 door
Frankrijk geannexeerde Nederlandse gebieden spreekt van Habitans (oude
Franse spelling voor habitants, inwoners)".

Vóór in gemeld Naamsaannemingsregister treft men ook aan een facsimi-
lé-afdruk van het decreet van 18 augustus 1811, voorafgaande door een
preambule en gevolgd door een uitvoeringsbesluit van „Le Maïtre des Re-
quètes, Comte de l'Empire, Membre de la Légion d'Honneur, Préfet du Dé-
partement du Zuiderzee (Comte de Celles), gedateerd 17 septembre 1811.

Het origineel, waarvan deze facsimile-afdruk is gemaakt, werd omstreeks
1966 door schrijver dezes aangetroffen in het Gemeente-Archief te Alkmaar;
naar aan te nemen is moet dit stuk ook in andere Nederlandse archieven bin-
nen het toenmalig „Departement van de Zuiderzee" te vinden zijn. Aange-
zien het decreet van St. Cloud van 18 augustus 1811 uiteraard ook in de ande-
re „Nederlandse departementen" ten uitvoer is gelegd, moeten door de ove-
rige prefecten uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten op vele andere plaatsen in
ons land te vinden zijn.

De termijn tot verplichte naamsaanneming van drie maanden, voorge-
schreven in het decreet van 18 augustus 1811, werd verlengd bij decreet no
9243, uitgevaardigd eveneens te Saint-Cloud op 17 mei 1813. De titel en art. 1
luiden:
Decret Imperial portant Prorogation du délai pour prendre des noms de fa-
milie ou prénoms fixes dans les departemens de la Hollande. Art. 1 .er. Le dé-
lai fixé par notre décret du 18 aoüt 1811, et dans lequel ceux de nos sujets des
departemens de la Hollande qui n'avaient pas adopté de noms de familie ou
de prénoms fixes, étaient tenus d'en adopter, et d'en faire la déclaration de-
vant l'officier de l'état civil de leur domicile, est prorogé jusqu'au 1.er janvier
1814.

Van dit verlengingsbesluit, dat „Pour l'Empereur, Et en vertu des pouvoirs
qu'il nous a confiés" is getekend door l'Impératrice-Régente Marie-Louise,
is de volledige tekst ook opgenomen in het Naamsaannemingsregister.

Ondanks dit nadere voorschrift moet na de bevrijding van Nederland ge-
bleken zijn, dat toch nog niet volledig aan de herhaalde voorschriften tot
naamsaanneming gevolg was gegeven, mogelijk hier en daar uit onwetend-
heid. Ook zou een aantal personen huiverig geweest zijn voor de mogelijk —
slechte, bijv. militie-plicht — meebrengende, gevolgen, die de aanmelding
voor hen zou kunnen hebben. Weer anderen zouden óp het standpunt heb-
ben gestaan: Napoleon en de Franse bezetting zullen niet eeuwig zijn, en dan
vervalt het gehele voorschrift wel automatisch.

50



Hoe een en ander geweest mag zijn, op 17 november 1825 werd te Amster-
dam uitgegeven het Koninklijk Besluit no 74 van 8 november daaraanvooraf-
gaande (eveneens opgenomen in het Naamsaannemingsregister), waarin we
o.m. lezen:

In aanmerking nemende dat het in sommige gedeelten des Rijks nog steeds
piaats vindt, om gene eigenlijke geslachtsnamen te voeren, maar integendeel
veranderlijke bijnamen te dragen, en deze telkens, bij verandering van woon-
plaats, met andere namen, die ontleend worden van de plaatsen of erven,
welke op nieuw met der woon betrokken zijn, te verwisselen;
Overwegende, dat zoodanige handelingen ten eenenmale strijden met de
voorschriften van het decreet van den 18den Augustus 1811, en bovendien
duister'heden en verwarringen van verschillenden aard voor de registers van
den burgerlijken stand moeten opleveren; etc; en Art. 1. Voor die genen On-
zer onderdanen, welke tot hiertoe nalatig zijn gebleven, om overeenkomstig
het decreet van den 18den Augustus 1811, eenen vasten geslachtnaam aan te
nemen en in plaats daarvan eenen veranderlijken bijnaam zijn blijven voe-
ren, wordt op nieuw een termijn van zes maanden opengesteld, binnen wel-
ken zij gehouden zullen zijn, zich eenen vasten geslachtnaam te kiezen, en
daarvan bij den ambtenaar van den burgerlijken stand van derzelven woon-
plaats de vereischte verklaring af te leggen, in voege als bij hetzelve decreet
van den 18den Augustus 1811, en met bijzondere in achtneming van het
voorgeschrevene bij art. 6 is bepaald, waarvan de stipte nakoming mitsdien
bij deze op nieuw wordt aanbevolen.

Dat inderdaad niet door een ieder, die daarvoor in aanmerking kwam, ge-
volg was gegeven aan de Franse voorschriften tot naamsaanneming, blijkt uit
het vrij grote aantal inschrijvingen welke op grond van het zo juist gemelde
Koninklijk Besluit zijn geschied. Zo vindt men in het voormelde Naamsaan-
nemingsregister met betrekking tot Amsterdam, telkens met de aanduiding
„Volledig Suppletoir Register", bij vrijwel alle letters van het alfabet ook in-
schrijvingen gedaan in het jaar 1826. Hetzelfde doet zich voor bij Bergen op
Zoom, Dordrecht, Harderwijk, Lochem, Mill en St. Hubert, Oud-Beyerland
(de vijf naamsaannemingen geschiedden alle in 1826), Schimmert (één aan-
neming, de enige in deze gemeente, geschiedde in 1826) en Zierikzee. Naar
uiterlijke schijn betreffen de in 1826 gedane inschrijvingen zowel niet-Joodse
als Joodse personen.

In Amsterdam werd in 1813, blijkbaar na het prorogatie-decreet van 17
mei van dat jaar, zeven maal en in 1826, naar aan te nemen is naar aanleiding
van het Koninklijk Besluit van 8/17 november 1825, éénmaal de naam Rappel
aangenomen, een toepasselijke en geestige keuze („herinnering").

De naam Rappel komt niet voor in de Larousse „Dictionnaire Etymologi-
que des noms de familie et prénoms de France", 3e druk, Parijs, 1966. Wèl
treft men daarin aan de naam Rappel (en Rapeau), doch met een geheel an-
dere afleiding: „désignait un jeu en anc. fr.; surnom probable du joueur".

Rappel wordt wel vermeld door A. Huizinga „Encyclopedie van Namen",
Amsterdam, 1955; de naam wordt gerangschikt in de groep, samenhangende
met „Administratie".
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Een geval van niet-tijdige naamsaanneming meen ik gevonden te hebben
in de huwelijksregisters van Amsterdam en wel in de akte d.d. 15 mei 1822, 1/
191; men leest daar:
Nathan Hartog, bij de land militie geloot hebbende op de naam van Boekdruk-
ker, geboren en wonende alhier, koopman, oud 24 jaar, zoon van Abraham
Boekdrukker, absent en Beletje Abraham Jacob, overleden en
Claartje Tobias Cohen, geboren en wonende te Naarden, geen beroep, oud 28
jaar, dochter van Tobias Salomon Cohen, overleden en Hanna Davids, koop-
vrouw, te Naarden.

De door de in 1822 huwende man gebezigde naam Boekdrukker, waaron-
der hij had geloot bij de Land Militie, en welke naam — naar ik aanneem —
ook door hem aan zijn afwezige vader werd toegeschreven, is door de ambte-
naar van de burgerlijke stand kennelijk als officieel aangenomen naam geac-
cepteerd.

Moet men de naam Boekdrukker niet zien als een voorbeeld van „verfraai-
ing" van de naam Boekbinder (welke laatste in Amsterdam éénmaal werd
aangenomen: register C folio 64 v0)?

Beide namen zijn duidelijk voorbeelden van „aan het beroep ontleende
namen" (L. Fuks, Inleiding tot het Naamsaannemingsregister, blz. A III). Nu
leest men bij Brugmans en Frank „Geschiedenis der Joden in Nederland",
Amsterdam, 1940, Derde Boek, Hoofdstuk I (bewerkt door Van Dillen), blz.
575 e.v., dat er beroemde Joodse drukkers-uitgevers in de Republiek waren.
„De Joodse drukkers-uitgevers ondervonden echter tegenwerking van de zij-
de der Christelijke boekverkopers, die eerst tot het St. Lucasgilde behoor-
den, maar in 1662 een eigen gilde hebben opgericht" (blz. 576). Geheel on-
deraan op dezelfde bladzijde vangt aan de mededeling: „Slechts de make-
laars-, apothekers-, chirurgijns- en boekverkopersgtiden lieten Joden toe en
dan nog slechts in een beperkt getal".

Daartegenover meen ik te mogen aannemen dat het beroep van Boekbin-
der niet gilde-gebonden was en derhalve door Joden uitgeoefend kon worden
en op grond van een en ander lijkt het mij waarschijnlijk dat de (voor)va-
der(s) van de in 1822 huwende man eerder het beroep van boekbinder dan dat
van boekdrukker hebben uitgeoefend.

Wat „verfraaiing" (bijv. door latinisering) van namen betreft, zou ik de le-
zers van dit tijdschrift de vraag willen voorleggen: wie kan de verklaring ge-
ven van het tweede gedeelte van de duidelijk verfraaide familienaam Jose-
phus Jitta?

TH.M.DEJONGH

EEN SIAMESE TWEELING

Anno 1676 op den 23 April of Synde Sondaeghs Avont is geboren en ter werelt gebracht, noch
qualick sal verdracht sijndde van Geeske Wensinck getrout zijnde met Hendrick te Grootenhuijs
twee Dochters sijnde met het bovenmiddellijf aen malkanderen gewassen hebbende voorts ee-
nen navel twee hoofden vier armen en handen en vier benen met haere voeten alles volkome-
lick.

(N.H. Doop en Trouwboek Dinxperlo 1660-1714).
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NIJMEEGSE STUDENTEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN
KEULEN
1389-1559

Aan de hand van een lijst van Nijmegenaars, die in de vijftiende eeuw ge-
studeerd hebben aan de universiteit van Leuven, werd eerder in dit tijd-
schrift' gewezen op het belang van de universiteitsmatrikels als niet te ver-
onachtzamen bronnen voor de genealoog, al leverde het toen verrichte
onderzoek kwantitatief wellicht minder op dan men zou verwacht hebben.

Een zelfde onderzoek2 is thans verricht ten aanzien van Nijmegenaars, die
te Keulen hun hogere studies deden, waarbij vrij spoedig bleek, dat het ge-
vonden materiaal zowel kwantitatief als kwalitatief meer te bieden had.

De universiteit van Keulen, opgericht op 21 mei 1388, was ingericht naar
het model van die van Parijs, vanwaar het merendeel der eerste professoren
kwam, die tezamen met vele studenten Parijs verlieten ten gevolge van het
Westerse schisma. Ook uit Heidelberg kwam een groot aantal studenten, op
de vlucht voor de 1388-1392 aldaar heersende pest. Onder de eerste 21 inge-
schrevenen aan de Keulse universiteit telt men er liefst vier, die van Nijme-
gen geboortig waren (nrs. 1-4). De universiteit werd bestuurd door vier provi-
soren, aan wie bij belangrijke kwesties een rektor werd toegevoegd; beurte-
lings werd deze aangesteld door de vier fakulteiten, die der vrije kunsten (ar-
tes), godgeleerdheid (theologia), rechten (iura canonica; iura civilia; leges) en
geneeskunde (medicina). Zes Nijmegenaars hebben tijdens de eerste 170 ja-
ren van de Keulse universiteit de funktie van rektor eens of meermalen be-
kleed (nrs. 3, 12, 24, 30, 38, 168). De Nijmegenaren waren over de verschil-
lende studierichtingen als volgt verdeeld:

medicina
theologia
leges
iura
artes
onbekend

1 (nr.
4 (nrs.
5 (nrs.
6 (nrs.
257.
57.

132)
18,
17,
19,

23,
21,
26,

295,320).
35,72,73).
97,274,296, 323).

De universiteit van Keulen beleefde haar bloeitijd in de vijftiende eeuw.
Na 1525 valt er een snelle teruggang te konstateren, die evenwel gevolgd
werd door een heropleving ten gevolge van de katholieke restauratie. Dit is
zelfs te zien aan de hand van het aantal Nijmeegse studenten, al bedroeg dat
nog niet eens 1% van het totaal aantal studenten (36.773).3

Wilde iemand zich laten inschrijven, dan diende hij zes witte penningen
(albi denarii) ten gunste van de universiteit te betalen (solvit)* voor de moeite
die de rektor zich getroostte, en één voor de bedel. Geheel vrij van betaling
waren de arme studenten (pauper; nrs. 25, 31, 68, 94, 99, 101, 134, 146, 150,
159, 177, 184, 189, 190-193, 197-199, 232); zij die minder kapitaalkrachtig
waren betaalden naar vermogen (nrs. 47, 82,92,108,150,276,286, 294); som-
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migen betaalden meer dan verschuldigd was (nrs. 83, 84, 301, 302). Gratis
(ook aangeduid met nihil solvit) konden ook zij zich laten inschrijven, die op
een of andere wijze aanzien genoten (ob reverentiam; nrs. 20, 24,29, 161, 201);
hetzelfde gold voor bloedverwanten van de rektor (consanguineus rectoris: nr.
26; nepos rectoris: nr. 48), diens personeel (servitor rectoris: nr. 132), of diens
kennissen (familiaris rectoris: nrs. 255, 276), en eveneens voor hen die op een
of andere wijze in bevriende relatie stonden ten opzichte van funktionarissen
of afdelingen van de universiteit (nrs. 31, 57,246).

Allen die zich lieten inschrijven, legden ook een eed af (iuravitY; bij twee
Nijmegenaars staat uitdrukkelijk aangetekend, dat zij die eed niet aflegden
(nrs. 188, 299), waarbij ten aanzien van de eerste de reden zijn te jonge leef-
tijd was.

Velen gaven bij hun inschrijving hun titel of stand op; enkelen hadden
reeds aan een andere universiteit een graad behaald: baccalaureus artium (nrs.
3, 4), magister artium (nrs. 1,2, 12, 18, 23, 35, 77, 157) of doctor in de beide
rechten (utriusque iuris doctor: nr. 24). Velen behoorden tot de geestelijke
stand; men treft onder hen clerici aan (nrs. 23, 26, 30-32, 46, 53, 54, 56-61,
69, 79, 82, 86, 87, 91, 92, 95, 119, 126-128, 137-139, 159), een gehuwde
geestelijke {clericus coniugatus: nr. 23), priesters {domini: nrs. 216, 295),
pastoors (pastores: nrs. 129, 159), een proost (prepositus: nr. 296), een deken
(decanus: nr. 295), kanunniken (canonici: nrs. 1, 18, 57, 249), een koorheer
(coralis: nr. 25), een vikaris (vicarius: nr. 29) en tenslotte een Dominikaan
(ordinispredicatorum: nr. 120).

Van enkele studenten valt uit hun inschrijving ook iets op te maken over
hun familie, doordat zij de naam van hun vader vermelden' (nrs. 14, 54, 68,
114, 138, 141, 147, 153, 190,213,265,277). Twee studenten zijn bloedverwan-
ten van de rektor (nrs. 26, 48); tweemaal treft men broederparen aan onder
degenen die zich lieten inschrijven (nrs. 111 + 112,121 + 122)7.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de hierna volgende lijst. De studen-
ten worden in chronologische volgorde genoemd. Kursief gedrukt wordt wat
niet in de matrikels zelf genoteerd stond, maar wat in andere bronnen van de
Keulse universiteit gevonden werd aan aanvullingen en varianten. De Ro-
meinse en Arabische cijfers tussen haakjes geven de band en de bladzijde in
Keussen2aan.

1. Henricus de Hyen de Novimagio, m.art. Montispessulanus, canonicus s. Apostolorum;
7.1.1389(15).

2. Johannes Arnoldi de Novimagio, m.art., Col.d.; 7.1.1389(1 12).
3. Jacobus Berneri de Novimagio, b.art., Col.; 7.1.1389(116).
4. Arnoldus Berneri de Novimagio, b.art., Col.;7.1.1389(116).
5. Wilhelmus Ricoldi de Novimagio; 1.1389/1.1390 (I 30).
6. Johannes de Gryet de Novimagio; 1.1389/1.1390(135).
7. Segerus de Weideren, Col.d.; 1.1389/1.1390(141).
8. Theodoricus Gruter de Navimagio, Col.; 1.1389/1.1390 (142).
9. Goyswinus Wigeri de Novimagio, Col.; 1.1389/1.1390 (145).

10. Hermannus Ochten de Novimagio, Col.d.; 1.1389/1.1390(152).
11. Otto uten Venne de Novimagio, Col.d.; 2.2.1391 (165).
12. m. Johannes de Poelwijck de Novimagio; 8.10/20.12.1394 (I 75).
13. Johannes Neve de Novimagio; 8.10/20.12.1394 (175).
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14. Petrus .4/fcmiOdulfi de Novimagio; 8.10/20.12.1394 (176).
15. Heynricus Olmen de No(vima)gio; 8.10/20.12.1394 (I 76).
16. Theodoricus Loeff de Novimagio, studet art.; s.; 8.1O/2O.12.1397 (I 89).
17. Sanderus de Novimagio alias de Redinchaven, Col.d., studet leg.; s.; 8.10/20.12.1397 (I 89).
18. m. Petrus Odolf de No(vima)g(io), canonicus b.Marie ad Gradus Col., scolaris theol.; s.;

23.3/28.6.1398(190).
19. Gerardus Gruter de Novimago; iur.; Col.d.; 8.10/20.12.1398 (194).
20. Johannes dictus Perric de Novimagio; gratis inter socios; 21.3/25.6.1399 (196).
21. Gerardus Mijs de Novimagio; leg.; s.; 20.12.1404/24.3.1405(1118).
22. Johannes Vetkoper de Novimagio; art.; 19.12.1405/24.3.1406(1 123).
23. m. Johannes Falkonarii de Novimagio, clericus coniugatus Col.d.; theol.; s.; 9.10/

20.12.1406(1126).
24. Wernerus de Oss de Novimagio, utriusque iuris doctor; gratis ob reverentiam; i.complete;

nihil dedit; 12. 1406/3.1407(1 128).
25. Hinricus Ryner de Novimagio; gratis, pauper; coralis S. Gereonis; 20.12.1408/24.3.1409 (I

135).
26. Teodoricus Meynardi de Novimagio, Col.d.; iur.; non s., quia clericus et consanguineus

d.rectoris»; 24.3/28.6.1409 (I 136).
27. Mijs de Novimagio, Col.d.; art.; amicus rectoris»; nihil; 28.6/9.10.1409 (1138).
28. N. de Novimagio; 2.11.1409 (III9).
29. Johannes Pastoris (Pastoir), vicarius perpetuus in ecclesia Novimagensi; nihil s. ob reveren-

tiam; 4/5.1410(1144).
30. Johannes Sanderi Dail (Dalen, alias Leyermolen) de Novimagio, clericus Col.d.; art.; i.et s.;

26.6/9.10.1411(1152).
31. Johannes Knijp de Novimagio, clericus Col.d.; art.; nihil s., quia pauper et familiaris

m.Henricifleme/deXanctis; 26.6/9.10.1411 (I 152).
32. Wilhelmus Tingnagel de Novimagio, clericus Col.d.; art.; i.et s.; 26.6/9.10.1411 (1153).
33. Heynricus Schoynsvane (Schoenzwaen) de Novomagio, Col.d.; art.; 8.10/20.12.1415 (1178).
34. Johannes Kuyk de Novomagio, d.Col.; art.; s.; 31.10.1416(1184).
35. m.Petrus de Molendino, Col.d.; leg.; s.; 28.6/8.10.1417(1 195).
36. Theodoricus de Molendino de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 28.6/8.10.1417 (1195).
37. Thomas Collart de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 28.6/8.10.1417 (1195).
38. Johannes Meynardi de Novomagyo, Col.d.; i.et s.; 18.3/28.6.1418 (I 202).
39. Wilhelmus de Novomagyo, Col.d.; i.et s.; 18.3/28.6.1418(1202).
40. Gerardus Clipper (Clipper) de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 28.6/8.10.1418 (I 203).
41. Mathias de Wydenhoven de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 28.6/8.10.1418 (I 204).
42. Hinricus de Novimag(io), Col.; s.; 8.10/20.12.1418 (1204).
43. Henricus Jode de Novimagio; art.; 9.10/20.12.1419 (1211).
44. Ghysbert de Weideren de Novomagio, Col.d.; art.; 3/28.6.1421 (1218).
45. Hermannus Fabri de Redichaven de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 20.12.1424/26.3.1425 (I

272).
46. Theodoricus Hul (van der Hallen) de Novimagio, clerius Col.d.; art.; s.; 26.3/30.6.1425 (I

277).
47. Theodoricus de Macheren de Novimagio; art.; s. 4 albos; 21.12.1425/21.3.1426 (1287).
48. Theodoricus de Oss de Novimagio; art.; nihil s., quia nepos rectoris10; 21.12.1425/21.3.1426

(1287).
49. Wilhelmus Novimagü; 3.6.1426 (III21).
50. Theodoricus Richwini de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 28.6/9.10.1426 (1293).
51. Johannes Winninck de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 28.6/9.10.1426 (1293).
52. Wilhelmus Hees de Novimagio, Col.d.; art.; s.; 28.6/9.10.1426 (1293).
53. Jacobus Vyghe de Novimagio, Col.d. clericus; art.; s.; 24.3/28.6.1427 (I 300).
54. Johannes Stephani de Berchgem (alias van den Hoeve) de Novimagio, clericus Col.d.; art.;

s.; 24.3/28.6.1427 (1300).
55. Wilhelmus Donen de Novimagio, Trai.d.; art.; 28.6/9.10.1427 (I 301).
56. Johannes Bruen de Novimagio, clericus Col.d.; art.; 9.10/20.12.1427 (I 304).
57. Wilhelmus de Delen Novimagü, clericus Col.d.; nihil s., quia familiaris in bursa; canonicus;

20.12.1427/24.3.1428(1306).
58. Gherardus Michelink de Novimagio, Col.d. clericus; art.; s.; 28.6.1428/18.3.1429 (1309).
59. Wolterus Boy de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 28.6.1428/18.3.1429 (I 309).
60. Johannes Vyghe de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 28.6.1428/18.3.1429 (I 312).
61. Hermannus Redechoven de Novimagio, clericus Col.d.; s.; art.; 9.10/20.12.1430(1 332).
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62. Andreas Rodolphi de Novimagio; art.; s.; 6.1431 (I 338).
63. Johannes Doenen (Doeveri) de Novimagio; art.; s.; 6.1431 (I 338).
64. AmyliusYode de Novimagio; art.; s.; 6.1431 (1338).
65. Theodoricus de Kessell de Novimagio; art.; s.; 6/7.1431 (I 340).
66. Hinricus Zantwijck de Novimagio; art.; s.; 9.1431 (I 341).
67. Petrus Hovellijck de Novimagio; art.; s.; 9.1431 (1341).
68. Wilhelmus Stephanirfe Curiade Novimagio; art.; pauper; 29.11.1432/24.3.1433 (I 356).
69. Symon de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 24.3/28.6.1433 (I 357).
70. Otto Sandwyck de Novimagio, Col.d.; s.; art.; 28.6/8.10.1436 (I 387).
71. Johannes Balgoy, Col.d.; art.; s.; 24.3/28.6.1437 (1395).
72. BadoTaerhoelt de Novemagio; Col.d.; leg.; s.; 20.12.1437/24.3.1438 (1402).
73. Arnoldus Taerhoelt de Novemagio; Col.d.; leg.; s.; 20.12.1437/24.3.1438 (1402).
74. Theodoricus de Novemagio; art.; Col.d.; s.; 24.3/28.6.1438 (1402).
75. Arnoldus Blaer de Novomago; art.; s.; 14.5.1440(1423).
76. Henricus Haltert de Novimagio; art.; s.; 30.6.1440 (1426).
77. m.Meynardus de Novimagio; 28.7.1440 (III34).
78. Gerardus de Novimagio; s.; art.; 26.9.1440 (1429).
79. Heynricus Cranenborch de Novamagio, clericus Col.d.; art.; s.; 13.10.1445 (1488).
80. Jacobus Raet de Novimagio; s.; 18.7.1446 (1494).
81. Theodoricus Donen de Novimagio; s.; 17.10.1446(1497).
82. Hermannus Gruter de Novomagio, clericus Col.d.; art.; s. 4 albos; 24.3/28.6.1447 (I 503).
83. Hermannus Doernick de Novimagio; art.; s. 13Vi albos; 16.9.1447/28.6.1448 (I 509).
84. Reynerus Oss de Novimagio; art.; s. 13Vi albos; 16.9.1447/28.6.1448 (I 509).
85. Wilhelmus Collaert de Novimagio; art.; s.; 16.9.1447/28.6.1448(1509).
86. Henricus de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 28.6/9.10.1.448 (1511).
87. Stephanus de Berchen de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 9.10/20.12.1448 (I 514).
88. Rolandus Offerden de Gelria (alias de Novomagio); art.; s.; 28.6/9.10.1449 (I 518).
89. Wilhelmus Clepper de Novamagio; art.; s.; 28.6/9.10.1449 (I 519).
90. Godèfridus Droesken de Novimagio; s.; 9.10/20.12.1449 (I 522).
91. Gerlacus Pijck e Novimagio, clericus Col.d.; art.; s.; 17.5.1450 (I 527).
92. Arnoldus de Gravia de Novimagio, clericus Col.d.; art.; s. 4 albos; 2.6.1450 (1528).
93. Wilhelmus Rode de Caster, oriundus Novimagii; art.; i.et s.; 27.7.1450 (I 530).
94. Heynricus de Heel de Novamagio; pauper; 24.3/28.6.1451 (I 542).
95. Albertus de Novimagio, clericus Col.d.; s.; art.; 22.3.1452 (I 545).
96. Nicholaus de Novimagio, Col.d.; art.; s.et i.; 13.12.1452 (I 557).
97. Theodoricus Novimagii, Col.d.; iur.; s.et i.; 23.4.1453 (I 559).
98. Gerardus de Novemagio, d.Col.; art.; i.et s.; 4.8.1454 (I 576).
99. Gerardus de Novemagio, Col.d.; art.; pauper; 13.10.1454 (I 579).

100. Arnoldus Smyts de Novemagio, d.Col.; art.; i.et s.; 19.12.1454 (I 582).
101. Goedefridus Hoevelic de Novemagio, d.Col.; art.; i.; pauper; 19.12.1454 (I 583).
102. Johannes de Macheren de Novimagio; art.; i.et s.; 9.5.1455 (I 585).
103. Meynardus Meynardi de Novimagio; i.et s.; 27.6.1455 (I 588).
104. Arnoldus Smelinch de Novimagio; art.; i.et s.; 19.3/28.6.1456 (I 597).
105. Hermannus Smeich (Fabrfl) de Novimagio; art.; i.et s.; 19.3/28.6.1456 (I 597).
106. Petrus Zeelmaker de Novimagio; art.; i.et s.; 13.11.1456(1606).
107. Heynricus Hoeff de Novimagio; Col.d.; art.; i.et s.; 29.4.1457 (1609).
108. Johannes Neue de Novimagio; art.; i.et s. 4 albos; 23.9.1457 (1616).
109. Lubertus Vige de Novomagio; art.; i.et s.; 3.11.1457 (1617).
110. Egbertus Cracht de Novimagio; i.et s.; 14.6.1459 (1638).

'I l ' Otto°'dUS } de Sallant, fratres.de Novimagio; s.; 20.5.1460(1649).

113. Evérhardus Huyck de Novomagio, Col.d.; art.; i.et s.; 5.9.1460 (1653).
114. Tilmannus fllius Johannes Iwenszoen de Novomagio, Col.d.; art.; i.et s; 12.9.1460 (1653).
115. Johannes Nydecken de Novimagio, Col.d.; art.; i., s.; 21.1.1461 (1659).
116. Goeswinus Vogelsanck (Vogel) de Novimagio, Col.d.; art.; i.; s.; 11.6.1461 (1666).
117. Rutgerus Kynen de Novimagio, Col.d.; art.; i.;s.; 11.6.1461 (1666).
118. Petrus de Houberch de Novemagio; art.; i.; s.; 25.5.1462 (1682).
119. Sanderus Rayde de Novimagio, clericus Col.d.; art.; i.et s.; 17.8.1462 (1686).
120. Engelbertus Messemakers (Cultrificis) de Novimagio, ordinis predicatorum; 1462/65 (III

44).
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122 Arnoldus } I n g e n N u l a n t ' f r a t r e s - d e Novimagio; art.; i.et s.; 5.1.1464 (1707).

123. Arnoldus Zass de Delen de No(vima)gio; art.; i.et s.; 16.4.1464 (1709).
124. Theodoricus Huylsz de Novimagio; s.eti.; 20.12.1465 (1736). ~°
125. Everhardus Huecke (Hoeyck) de Novimagio; art.; i.et s.; 16.2.1468 (I 765).
126. Otto Huyssen de Novamagio, clericus Col.; i.et s.; art.; 19.5.1468 (I 769).
127. Arnoldus de Wrede de Novimagio, clericus Col.d.; art.; i.et s.; 27.5.1469 (I 790).
128. Johannes Wyenhoven de Novimagio, clericus Col.d.; art.; i.et s.; 10.7.1469 (I 793).
129. Wilhelmus Dunen de Novimagio, pastor parochialis ecclesiae in Heyden; i.et s.; 9.8.1470 (I

808).
130. UdoPieck de Novimagio; art.; Col.d.; i.et s.; 25.5.1471 (1824).
131. Goedfridus Goedfridi de Novemagio; art.; i.et s.; 9.1471 (1828).
132. Johannes de Wye (van Wy) de Novymagio; med.; i.; nihil s., quia servitor rectoris" (I 833).
133. Heynricusde Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 2.1472 (I 835).
134. Arnoldus Casteren de Novimagio, Col.d.; art.; i.; pauper; 2.1472 (1836).
135. Jacobus Vollinch de Novimagio; art.; i.et s.; 9.7.1472(1 843).
136. Arnoldus Heyden de Novimagio, Col.; art.; i.et s.; 9/16.7.1472 (I 844).
(wordt voortgezet) p j BEGHEYN

Noten
1 P. J. BEGHEYN, Nijmeegse studenten aan de universiteit van Leuven in de 15e en 16e eeuw, Gens

Nostra 24 (1969) 240-243.
2 Dit onderzoek is in hoofdzaak gebaseerd op Herman Keussen, DIE MATRIKEL DER UNI-

VERSITiïTKÖLN, I. 1389-1475, Bonn 1928 (2e druk); //. 1476-1559, Bonn 1919; ///. Nachtra-
ge 1389-1559 undRegister zu Bandlund II, Bonn 1931.

> Niettemin een hoog aantal, wanneer men het bijvoorbeeld vergelijkt met het aantal studen-
ten uit twee andere Gelderse steden, Arnhem en Zutphen, respektievelijk 232 en 167.

* Bij een aantal studenten is niet s(olvit) vermeld, hetgeen niet hoeft te betekenen, dat zij in feite
ook niet betaalden.
Bij een aantal studenten is niet ifuravit) vermeld, ofschoon dat waarschijnlijk wèl het geval is.
Hier worden alleen zij opgenoemd, bij wie een „achternaam" uitdrukkelijk vermeld is.
Uiteraard zijn er meer familierelaties tussen de studenten (bv. nrs. 54 en 68 zijn broers), maar
het zou te ver voeren daarop in te gaan.
Rektor op dat ogenblik: Wernerus de Oss (nr. 24).
Rektor op dat ogenblik: Wernerus de Oss (nr. 24).
Rektor op dat ogenblik: Wernerus de Oss (nr. 24).
Rektor op dat ogenblik: Heynricus Tegelen.

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 zoe-
ken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken dat de
verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkregen,
kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier toe-
gezonden te worden aan de heer W. Zondervan, Molenveldsingel 38, Does-
burg.

VRAGEN

104. SPIER of SNARENBLANK?
Volgens de huwelijksbijlagen Amersfoort 24.3.1813 was Jan Ouwerkerk (die trouwde met Knelia
Drost op die datum) een zoon van Pieter en Metje van den Brink, die beiden voor 1810 te
Amersfoort waren overleden, en een kleinzoon van vaderszijde van Teunis en Bartje Snaren-
blank. De naam van deze grootmoeder is in de Amersfoortse akten niet te vinden. Wel komt
daar voor het huwelijk op 24.7.1742 van Teunis O. met Berendje (of Bertje) Spier, die ook een
zn. Pieter hebben. Pieter Ouwerkerk en Metje van den Brink vernoemen hun kinderen als volgt:
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Beertje (zijn moeder), Hermanis (haar vader), Teunis (zijn vader), Jan, Emmetje (haar moeder),
Peternella en Thomas.
Kan iemand meedelen, of Berendje (Be(e)rtje) Spier dezelfde is als Bartje Snarenblank? In de
notariële en weeskamerarchieven komt dit echtpaar Teunis en Beertje niet voor.

TH. E. KROES, Leersum

105. VAN PROETEN
Vlg. het Commissieboek van de Raad van State werd Adriaen van Proeten op 1.7.1724 aange-
steld als commies van 's Lands Magazijn in Bellingwolder Schans als opvolger van wijlen Gode-
fried Hinsbeek en komt als zodanig in het officiersboekje van 1741-46 nog voor als commies. Hij
trouwde in de Schans op 20.7.1727 met Heila van Bern, geb. Oude Schans 19.4.1705 als dr. v.
Gerard en Adriana Maria van Hinsbeek.
Waar kwam Adriaen van Proeten vandaan en hoe was zijn voorgeslacht?

Mevr. E. D. HEIJNIS-RENSSEN, Arnhem

106. GENIUS (GEENS?)
In het tijdvak van 1700-1730 verschijnen in Recklinghausen (Reg. Bzk. Munster) twee broeders
Johann Daniel en Adolphus Genius; de familie Genius zou afkomstig zijn uit Gheel (30 km ten
oosten van Antwerpen in de Kempen). De familie is hervormd geworden en leverde in de 16e
eeuw vier predikanten, die met de grote groep vluchtelingen ten tijde van de Spaanse overheer-
sing (Hollanders, Vlamingen, Duitsers, Anglikanen, Fransen) de Rijn opvoeren en daar zich ves-
tigden (Rheinpfalz). Uit een inschrijving in het Leidse Album Academicum zou kunnen blijken
dat de familienaam oorspronkelijk Geens geluid zou hebben („Genius ex Geens").
De Rijksarchieven in Nederland, het Centraal Bureau voor Genealogie en de Vlaamse Vereni-
ging („Vlaamse Stam") kunnen mij niet inlichten. Weet iemand iets naders over deze familie?

Dr. Heinz KRUFT, Bonn-Bad Godesberg, BRD

107. GOOSSINK
Vlg. huw. reg. Evang. Luth. Gem. Weesp tr. op 30.9.1802 te Baambrugge Gezina Goossink met
Jan Hendrick Koek, waarbij getuigen waren Gerrit Graafland en Digna Adriana van der Spie-
gel. Kinderen (doopreg. Ev. Luth. Gem. Weesp) Gerrit (ged. 21.3.1805) en Femmetje (ged.
11.10.1807). De ouders woonden op de buitenplaats Veldhoen te Baambrugge, waar J. H. Koek
als tuinman in dienst was.
Kent iemand de afkomst van Gezina Goossink met doopdatum en -plaats en haar voorgeslacht?

Ir. G. van der HOEVEN, Nijmegen

108.VANAGTERBERG
Op 19.4.1761 tr. te Maartensdijk (U) Teunis Janszen van Agterberg met Hendrikje Baars. Teunis
had een zuster Dirkje van Agterberg, die aldaar tr. 20.2.1757 met Jan Jordense van Steenbeek.
Kent iemand hun voorgeslacht? (Er is een buurschap Achterberg ten noorden van Rhenen, waar
wellicht ook nu, maar zeker omstreeks 1940 de naam Achterberg of Agterberg voorkwam. Red.
Vragenrubriek).

M. AGTERBERG, Delft

109. VAN BEEK-VAN COESVELT
Hendrick van Beek, j.m. uit het Sticht van Utrecht, tr. Den Haag 1682 Machtelt van Coesvelt,
j.d. van Nijmegen (doop ald. niet gevonden).
VAN BEMMEL
Rutger Hendriksz. van Bemmel, wachtmeester te Utrecht, tr. circa 1585 een onbekende vrouw.
BIJLEVELT-FAES
David Bijlevelt, geb. ca. 1645, onder. Den Haag 1668 Hendrikje Faes.
VAN GROENINGEN-VAN SYPESTEYN
Jan van Groeningen tr. Utrecht 1630 Geertruyd van Sypesteyn. Gaarne gegevens over zijn af-
komst.
DE LEEUW-VAN HATTEM
Willem de Leeuw, soldaat, tr. ca. 1665 met Gijsbertje van Hattem Jansdr.
VAN OLPHEN-STEFFENS
Johannes van Olphen, j.m. van „Twendt", tr. Den Haag 1690 Engeltje Chistoffel Steffens. Gaar-
ne aanvullende gegevens gevraagd; kosten worden vergoed. Vraagsteller wil als wederdienst on-
derzoek in Den Haag of in Delft verrichten.

J. C. WOLTERS, 's-Gravenhage
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110. ALLARD(T) Abraham Allart, „reformierter Leibschneider der Herzogin Luise Charlotte
von Kurland" woonde sedert minstens 1669 in Koerland en werd te Mitau/Koerland begraven in
1683. Hij had een broer Jacob, die een kantoor had in Amsterdam, en was de vader van Johan-
nes, bekend als schilder van kerkinterieurs te Frankfort aan de Oder en van Jacob Friedrich, die
optrad als secretaris van de universiteit te Frankfurt a.O. en notaris aldaar. Deze zoons kunnen
omstreeks 1663 (in Nederland?) geboren zijn.
Ik vermoed een samenhang (verwantschap) met Hugo (Huych, Hugonius) Allard, schilder, gra-
veur en prentuitgever te Amsterdam en Leiden, begraven te Amsterdam 1684, die als tweede
vrouw (te Amsterdam 1647 getr.) had Maria de Ooyer, doch uit een eerste huwelijk met een mij
onbekende vrouw te Amsterdam liet dopen 19.1.1640 een zoon Paul.
De inschrijvingen in de Alba der universiteiten in Nederland zijn me bekend. Gevraagd nadere
gegevens, waarbij onkosten vergoed worden en ik een gratificatie („Belohnung") beschikbaar
kan stellen voor degenen, die mij uitgebreide gegevens over Abraham A. en zijn zoons kan ver-
schaffen.

Dr. Hans-Georg ALLARDT, Wermelskirchen, BRD

111. MARTINUSSE-SCHURING
Gerardus Martinusse (Maartense), overl. vóór febr. 1814, tr. Oude Tonge (R.K.) 16.1.1785 Pie-
ternella (Petronella) Schuring of Verschuur, overl. na febr. 1814. Gevr. hun voorgeslacht.
DEGRAAF-ROMIJN
Antonie (de) Graaf, geb. Maastricht ca. 1770 (doop ald. niet te vinden), wagenmaker, timmer-
man, overl. Melissant 5.2.1827, tr. I Nieuwe Tonge (R.K.) 9.2.1801 Johanna Maatjens, en II vóór
1814 Jacoba Romijn, overl. vóór 1828. Gevr. beider voorgeslacht (niet van Johanna Maatjens).
VERHOEF
Jacob Verhoef, begr. Sloterdijk 3.11.1808 (geref.), tr. vóór 1774 Grietje van den Bogaart,
ged. (geref.) Sloterdijk 17.8.1749, begr. ald. 2.9.1802. Gevr. voorgeslacht van Jacob Verhoef en
alle gegevens van zijn familie.
VAN DEN BOGAERT-HOOGLAND
Tijmen van den Bogaert. begr. (geref) Sloterdijk 1.11.1786, tr. vóór 1746 Marijtje Hoogland,
begr. Sloterdijk 20.5.1788. Gevr. voorgeslacht en alle gegevens van hun familie.

K. J. SLIJKERMAN, Rotterdam

112.JohannesKEIJTS
Johannes Keijts maakt in 1678 een tocht naar Nieuw Guinea met de „Rog" en de „Spiering".
(Zie Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indie; Mol, Zeetogten der Nederlanders en van Kampen,
Gesch. der Ned. buiten Europa). Wie kent zijn afkomst en eventuele nakomelingen?

J. W. RIDDERIKHOFF, Amersfoort

113. BAG(GE)LAAR-DE VRIES
Te Harlingen tr. 22.5.1785 Harme Jans Baglaar, j.m. van Harlingen, met Yda Harkes de Vries,
j.d. van Franeker. De laatste overl. 's-Gravenhage 28.4.1800, de eerste Amsterdam 26.9.1811.
Gevr. hun voorouders.
KRAMER-DE BEST
Tr. Scheveningen 30.12.1770 Hendrik Hendriks Kramer en Pieternel de Best, die ged. was ald.
12.10.1749 als dr. v. Cornelis en Jaapje Hennevanger en overl. te Noordwijk a/Zee 30.5.1805. Uit
hen een uitgebreid nageslacht te Scheveningen, Noordwijk en Katwijk. De geboorteplaats van
Hendrik Kramer blijft mij duister. Is hij mogelijk van Urk? Gaarne geb.datum en voorgeslacht.

Mr. H. P. HEEMSKERK, 's-Gravenhage

114. DE GARDEIJN
Johannes de Gardeijn, lidmaat te Schoondijke, ondertr. te Waterland (tr. bk. Groede) 12.5.1725
als geboren te Oud-Schoondijke Johanna de Meester, j.d. geb. en won. op Waterland. Ook het
trouwboek te Breskens geeft hem aan als geb. te Oud-Schoondijke, zij woont dan onder Bres-
kens. Gevr. de afstamming van Johannes De Gardeijn.
Is er verwantschap met Gregorius Gardeijn, afk. van Caeneghem, die tr. Groede 23.9.1705 met
Janneke de Kubber, afk. van „Abrahel" of met Abraham des Gardins, afk. v. St.-Tricat, die te
Groede 25.9.1688 tr. met Esther Tout Ie Monde, afk. v. Collenaerde?
Johannes d.G. en Johanna de Meester lieten in Schoondijke en Uzendijke kinderen dopen: Le-
vine (1726), Katelijntje ('28), Abraham ('29), Elisabeth ('30), Isaac ('32), Jacob ('34), Anthony
('36) en Suzanna ('39), de eerste in Sch., alle anderen in Uz.

J. M. DE GARDEIJN, Breda

59



115. KRIJNSEN (CRIJN(S)SEN)
Bekend is van deze familie, in verschillende takken uiteengevallen, dat ze zou afstammen van
Abraham Crijnssen, in opdracht van de Raden van Zeeland veroveraar van Suriname in 1667.
Het bewijs daartoe was geleverd door een verwant, de heer Mulder, die evenwel het bombarde-
ment van Rotterdam in 1940 niet overleefde, waarbij ook zijn documentatie verloren ging. Er
bestaat een Zeeuwse tak Krijnsen, maar ikzelf ben niet verder terug dan Gerrit Krijnsz, die tr.
Lutjebroek 13.1.1748 met Dieuwertje Klaas. Vermoedelijk is een voorvader vanuit De Streek in
West-Friesland als schipper naar Zeeland vertrokken, zodat er slechts van mijn zijde een verre
verwantschap met Abraham Crijnssen zou bestaan.
Iedere inlichting omtrent dit geslacht is welkom.

M. KRIJNSEN, Enschede

116. KRAAYVANGER (CREYVENGER)
In de oudste generaties van deze familie heerst een grote verwarring, wegens de gelijkluidende
voornamen. Zo zou Engel Creyvenger, wonende St.-Jansplaats te Arnhem 1588, 1614, '27, '28,
overl. ald. 3.2.1636 een zoon zijn van Reyner Cr. x Elisabeth Valckenburg. De vader overl. vóór
1589, zij leeft nog 1588-1594 en zou hertrouwd zijn met Dirck Creyvenger.
Engel voornoemd is waarschijnlijk een zoon van Engel Cr. en Heesken Schaep, Engel Jr. was
richter en rentmeester van Doorwerth en tr. Jacomina de Bruyn.
Een zuster van een Engel Creyvenger, genaamd Elisabeth, tr. vóór 1577 Engel Engelen, stadsre-
kenmeester van Arnhem 1577, overleed 1588, en uit de MS genealogie in de collectie Engelen in
de bibliotheek van het Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde zou moeten volgen, dat
de Engel, die rentmeester was van de Doorwerth een zoon zou zijn van Jan en Naleken Sluys-
ken.
Voor de rentmeester Engel Creyvenger staan dus drie vaders in de literatuur en in oude genealo-
gieën vermeld. Aangezien de naam Engel in de familie veel voorkomt (en in de verwante familie
Engelen, het patronym van Engel), en vele afstammelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn be-
kend zijn, hoop ik dat een dezer of een andere belangstellende mij exacte gegevens {met bronnen-
opgave) kan verschaffen.

Ing. H. C. F. G. van DITZHUYZEN, Arnhem

117. PLANKEEL-ACRONIUS
Antonie Plankeel en Anna Acronius laten van 1718-24 kinderen dopen te Sint-Anna ter Muiden.
Hij sterft te Sluis in 1733. Gevr. gegevens omtrent hun afstamming.
Is er een relatie met Anthoine Planquelle, die in 1659 te Leiden tr., maar van wie ald. na de doop
van een kind in 1661 niets meer te vinden is? Alle gegevens over Plankeels voor 1800 buiten Vlis-
singen zijn welkom.

H.J. PLANKEEL, Leiden
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