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HAARLEM

Genealogen die Haarlem bezoeken herkent men daaraan, dat zij bij het
verlaten van het station doelbewust linksaf de Jansweg inschieten: op weg
naar gemeente- of rijksarchief. Maar wie op 15 april naar deze oude Holland-
se stad reist voor onze Genealogische Dag - en wij hopen dat het, evenals an-
dere jaren naar andere steden, zeer velen zullen zijn - mag ditmaal gerust
rechts de wat meer voor de hand liggende Kruisweg nemen. Want wij ver-
wachten onze leden in het hartje van de stad, het gebied van de Grote Markt
en directe omgeving.

Daar staat, in de loop der eeuwen gegroeid rondom de grote zaal van de
graven van Holland, het stadhuis; daar bevindt zich in rijke Renaissance-stijl
de Vleeshal, maar bovenal: daar torent, hoog boven alles uit, de oude Sint-
Bavo. Natuurlijk, u bent genealogisch geïnteresseerd en u mag dan ook ge-
rust daarbinnen grafstenen gaan bezien. Maar geniet dan toch óók van de ar-
chitectuur van deze forse, maar zo lichte kerk. U zult ongetwijfeld de wapens
der vliesridders in de koorbanken willen bewonderen, maar luister ook naar
het beroemde orgel waarop, speciaal voor ons, een concert gegeven zal wor-
den.

Ik noemde nu enkele werkelijk grote monumenten. Maar in wezen is
Haarlem toch meer een stad vol van een wat kleinere schoonheid, al is die
dan ook wel eens verborgen achter wat latere generaties daaraan meenden te
moeten toevoegen. Maar zonder veel moeite zult u zich hier nog altijd Van
Looij's Jaapje kunnen indenken, Van Schendei's gebroeders Werendonk of,
nog eerder in de tijd, de tot nationale figuren uitgegroeide Haarlemmers uit
ons aller Camera Obscura.

Met dank aan al degenen die kopij daarvoor afstonden, biedt de redactie
van Gens Nostra u hierbij een speciaal op Haarlem afgestemde aflevering
aan. Moge het voor velen uwer nog lang een tastbare herinnering vormen
aan een geslaagde dag!

v.E.
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SCHELTEMA DE JONGE
VAN ELLEMEET

BAART
DELAFAILLE

PROVINCIALE EN RIJKSARCHIVARISSEN IN NOORD-
HOLLAND

Dr. Pieter Scheltema, * Amsterdam 5-7-1812, | ald. 31-1-1885, Archivaris 1850-1885 (tevens
Stadsarchivaris van Amsterdam 1848-1885).
Cornelis Jacobus Gonnet, «Haarlem 4-7-1842, f ald. 7-2-1926, Archivaris 1886-1920 (tevens
Stadsarchivaris van Haarlem 1896-1912).
Jhr. Mr. Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet, * Goes 18-5-1881, f Utrecht 6-5-1962, Archi-
varis 1921-1932.
Drs. Robert Daniel Baart de la Faille, * Leeuwarden 23-7-1883, f Haarlem 30-3-1950, Archivaris
1938-1947.
Mr. Johan Willem Groesbeek, * Koog aan de Zaan 16-11-1908, Archivaris 1948-1973.
Drs. Frank Joannes Maria Otten, * Bergen (N.-H.) 12-8-1940, Archivaris 1973-heden.

STADS- EN GEMEENTEARCHIVARISSEN VAN
HAARLEM

Mr. Adriaan Justus Enschede, * Haarlem 20-6-1829, t ald. 19-3-1896, Archivaris 1857-1896.
Cornelis Jacobus Gonnet, * Haarlem 4-7-1842, f ald. 7-2-1926, Archivaris 1896-1912 (tevens Pro-
vinciaal en Rijksarchivaris in Noord-Holland 1886-1920).
Jhr. Herman Hendrik Röell, * 's-Gravenhage 9-9-1875, f Eefde 31-1-1959, Archivaris 1913-1915.
Ds. Henri Elise Knappert, * Leiden 25-4-1872, f Bussum 17-6-1945, Archivaris 1916-1936.
Dr. Gerda Hendrika Kurtz, * Amsterdam 15-11-1899, Archivaris 1936-1964.
Drs. Nicolaas Marius Japikse, * 's-Gravenhage 8-1-1908, Archivaris 1965-1973.
Drs. Johan Jacob Temminck, * Zuilen 18-9-1934, Archivaris 1973-heden.

ENSCHEDE ROELL KNAPPERT TEMMINCK
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WAPENS VAN COMMISSARISSEN
IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

EN DIE HUNNER AMBTSVOORGANGERS

VAN STYRUM DEVISCKER
DE CELLES

KEMPER SCHOLTEN

VAN DER
CAPELLEN

VAN TETS VANTUYLL VAN EWUCK
VAN SEROOSKERKEN

BOREEL ROELL SCHORER VAN TIENHOVEN

DE VOS

VAN STEENWUK



LANDDROST VAN HET DEPARTEMENT AMSTELLAND, PRÉFECTS DU DÉPARTE-
MENT DU ZUYDERZÉE (DER ZUIDERZEE), COMMISSARISSEN-GENERAAL VAN
HET DEPARTEMENT DER ZUIDERZEE, GOUVERNEURS EN COMMISSARISSEN DES

KONINGS/DER KONINGIN IN (VAN) DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Mr. Jan (Baron) van Styrum, Baron de l'Empire (Bij Keizer!. Deer. dd. 23.10.1811 verhe-
ven),* Haarlem 27.12.1757, fald. 16.6.1824, Landdrost van Amstelland 1808-1810, Préfec» van het
Dept. der Zuyderzee 1811 (Adelsverheffing bij K.B. dd. 8.7.1816, No. 56; Verlening van de titel
van Baron bij eerst geboorte bij K.B. dd. 8.7.1816, No. 59).

Antoine Philippe Eiacre Ghislain de Vischer, Baron de Celles, Comte de l'Empire (Bij Keizerl.
Deer. dd. 29.9.1809 verlening van de titel van Graaf des Keizerrijks), * Brussel 10.10.1779, t Pa-
rijs 1.11.1841, Prefect van het Dept. der Zuyderzee 1811-1813 (Erkenning van de hem vanouds
competerende titel van Baron met beschrijving in de Ridderschap van Zuid-Brabant bij K.B. dd.
13.3.1816: Verlening van de titel van Graaf bij K.B. dd. 12.7.1826).

(Jhr.) Mr. Joan Melchior Kemper * Amsterdam 26-4-1776, f Leiden 20-7-1824, Commissaris-Ge-
neraal van het Departement der Zuiderzee 1813 (Adelsverheffing bij K.B. dd. 16-9-1815, La QQ.).

(Jhr.) Mr. Cornelis Anthony Fannius Scholten, * Amsterdam 1-12-1767, f Wassenaar 16-8-1832,
Commissaris-Generaal van het Departement a.v. 1813 (Adelsverheffing bij K.B. dd. 16-9-1815, La
QQ).

Mr. Godert Alexander Gerrit Philip Baron van der Capellen, * Utrecht 15-12-1778, f h. Vollenho-
ven, De Bilt 10-4-1848, Commissaris-Generaal van het Departement a.v. 1813-1814 (Benoeming
in de Ridderschap van Utrecht bij Org. Besl. dd. 28-8-1814, No. 14; Erkenning van de hem van
ouds competerende titel van Baron op alle bij K.B. dd. 1-5-1824, No. 97).

Mr. Arnold Willem Nicolaas van Tets, *'s-Gravenhage 27.3.1771, f ald. 5.1.1837, Gouverneur
1814-1828.

Jan Maximiliaan Baron van Tuyll van Serooskerken, * k. Zuylen 13.10.1771, f Haarlem
25.11.1843, Gouverneur 1828-1839.

Mr. Daniel Jacob van Ewijck, * Utrecht 13.11.1786, t ald. 15.12.1858, Gouverneur 1839-1850/
Commissaris des Konings 1850-1855.

Jhr. Mr. Willem Boreel, 9e Bt., * Velsen 24.3.1800, f ald. 24.8.1883, Commissaris des Konings
1855-1860.

Mr. Herman Hendrik Baron Röell, • 's-Gravenhage 10.12.1806, t Amsterdam 9.9.1883, Commis-
saris des Konings 1860-1879.
Jhr. Mr. Johan Willem Meinard Schorer, * Middelburg 8.3.1834, f's-Gravenhage 1.10.1903,
Commissaris des Konings/der Koningin 1879-1897.

Mr. Gijsbert van Tienhoven, * De Werken 12.2.1841, fZandvoort 10.10.1911 Commissaris der
Koningin 1897-1911.

Mr. Dr. Wilhelmus Frederik van Leeuwen, * Soerabaja 18.4.1860, f 's-Gravenhage 6.9.1930, Com-
missaris der Koningin 1911-1914.

Mr. Dr. Antonie Baron Röell, • 's-Gravenhage 21.8.1864, t Haarlem 29.11.1940, Commissaris der
Koningin 1915-1940.

Mr. Albert Johan Backer, * Groningen 31.5.1899, f Heemstede 30.10.1976, Commissaris der Pro-
vincie 1941-1945.

Dr. Jacob Evert Baron de Vos van Steenwijk, * Zwolle 30.4.1889, Commissaris der Koningin 1945-
1954.
Dr. Marinus Jacobus Prinsen, * Heerenveen 10.1.1899, f Bloemendaal 3.1.1971, Commissaris der
Koningin 1954-1964.

Mr. Ferdinand Jan Kranenburg, * Tiel 1.4.1911, Commissaris der Koningin 1964-1976.

Drs. Roelof Josephus de Wit, * Amsterdam 31.3.1927, Commissaris der Koningin 1976-heden.
A.R.K.
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BURGEMEESTERS EN MAIRE VAN DE STAD HAARLEM SEDERT
DE INSTELLING VAN HET EENHOOFDIGE BURGEMEESTER-
SCHAP (1808-HEDEN) ALSMEDE DE ONDERPREFECT VAN HET AR-
RONDISSEMENT, TEVENS HOOFD VAN POLITIE VAN HAARLEM

GEDURENDE DE INLIJVING BIJ HET FRANSE KEIZERRIJK

Mr. Willem Jager, * Amsterdam 2.9.1749, f Haarlem 16.7.1826, Burgemeester 1808-1810, Maire
1811.

Adolf van Wickevoort Crommelin, * Haarlem 1.2.1777, f ald. 29.2.1844, Maire 1811.

(Jhr.) Willem Philip Barnaart, Chevallierde l'Empire (Keizerl. Deer. dd. 25.2.1813), * Haarlem
28.11.1781, f Bloemendaal 11.2.1851 (Bij K.B. dd. 27.9.1817, No. 64 verheven in de Ned. Adel),
Maire 1811-1813.

Mr. Ewout (Baron) van Vredenburch, * Delft 12.12.1779, t 's-Gravenhage 12.6.1861, Onderpre-
fect van het Arrondissement, tevens Hoofd van Politie van Haarlem 1811-1813. (Adelsverheffing bij
K.B. dd. 9.1.1821, no. 90; Verlening van de titel van Baron bij eerstgeboorte bij K.B. dd.
22.8.1847, no. 39).

(Jhr.) David Hoeufft, * Haarlem 25.11.1762, t ald. 25.5.1836, Burgemeester 1813-1836 (Adelsver-
heffing bij K.B. dd. 15.4.1815, no. 17).

Cornelius Joannes de Bruyn Kops, * Haarlem 6.3.1791, f ald. 17.4.1858, Burgemeester 1836-1858.

Dr. Mr. Pieter Marius Tutein Nolthenius, * Amsterdam 16.7.1814, fZutphen 31.8.1896, Burge-
meester 1858-1859.

Mr. Cornelis Fock, * Amsterdam 29.11.1828, f 's-Gravenhage 9.5.1910, Burgemeester 1859-1866.

Mr. Ernst Anthon Jordens, * Deventer 31.12.1821, f's-Gravenhage 27.11.1894, Burgemeester
1866-1893.

Jhr. Mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, 10e Bt., • Velsen 10.9.1852, f Bloemendaal 16.7.1937,
Burgemeester 1893-1912.

Jhr. Mr. Willem Bernardus Sandberg, * Apeldoorn 19.12.1876, f Haarlem 13.12.1918, Burge-
meester 1912-1918.

Cornelis Maarschalk, * Amsterdam 16.5.1870, t Wesel 27.6.1937, Burgemeester 1919-1937.

Dr. Jacob Evert Baron de Vos van Steenwijk, * Zwolle 30.4.1889, Burgemeester 1937-1941.

Simon Lambertus Antonius Plekker, * Amsterdam 17.3.1883, f Haarlem 22.3.1959, Burgemeester
1942-1944.

Dr. Marinusvan Driel, * Leiden 20.4.1900, f Haarlem 15.11.1962, Burgemeester 1944-1945.

Marius Antoon Reinalda, * Haarlem 28.6.1888, f's-Gravenhage 4.7.1965, Burgemeester 1945-
1947.

Mr. Pieter Oscar Frans Marie Cremers, * Arnhem 6.5.1904, Burgemeester 1947-1969.

Mr. Dr. Leonard de Gou, * 's-Gravenhage 22.12.1916, Burgemeester 1969-1976.

Drs. Jan Reehorst, * Rotterdam 21.3.1923, Burgemeester 1977-heden.
A.R.K.
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AMBTSKETEN VAN HAARLEM

De ambtskeien van de burgemeester van Haarlem. Deze keten werd op 4 juli IS94 door burgemeester
Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden aan de gemeente geschonken ter vervanging van de eenvou-
dige keten met penning uit 1852. De firma W. Voet en Zoon vervaardigde het geheel naar het ontwerp
van W. J. H. Muiier.

Behalve de wapens van de burgemeesters Boreel van Hogelanden, Sandberg, Maarschalk. De Vos
van Steenwijk, Reinalda en Cremers komen de volgende schildjes voor.

Links van onder af: een zilveren dorreboom op en zwart schild, het zogenaamde oudste wapen van
Haarlem; een gotische letter A, als symbool van de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens
Jansz. Koster; eenschip, verbeeldend de verovering van Damiate door de Haarlemse Kruisvaarders in
1219.

Rechts van onder af: vier zilveren sterren op en rood schild, het wapen van Haarlem voor de wapen-
vermeerdering in 1219 met het zwaard door de keizer en hel kruis door de patriarch van Jeruzalem;
drie zilveren schildjes op een blauw schild, het wapen van het St. Lucasgilde, als hommage aan de vele
beroemde Haarlemse schilders; één van de Damiaatjes, klokjes hangend in de St. Bavo.

T.N. SCHELHAAS
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1813 1907

DE PROVINCIE
NOORD-HOLLAND

De Provincie Noord-Holland als zodanig bestaat eerst sedert 1840 toen bij
Wet van 4 September 1840, Stbl. 48 de grote provincie Holland in een Noor-
delijk en een Zuidelijk gedeelte werd gesplitst grotendeels volgens de thans
nog geldende grenzen. Het merkwaardige is dat, ondanks wij vóór 1840 te
maken hadden met één „grote" provincie Holland, met als hoofdstad 's-Gra-
venhage alwaar één college van Provinciale Staten vergaderde, er reeds inge-
volge Wet van 13 April 1807 een zelfstandig bestuur fungeerde met een eigerr
Landdrost, resp. Prefect en Gouverneur met een eigen college van Gedepu-
teerde Staten, een zelfstandige administratie vormende over de noordelijke
„Groot-Hollandse" gebieden, geheten Departement Amstelland (1807-
1810), dat van de Zuiderzee (1811-1813) en de Provincie Noord-Holland
(1814-1840). NB. de laatste twee (Departement èn Provincie) onder toevoe-
ging van het grondgebied van de prov. Utrecht!

Niettegenstaande de de jure stichting van een zelfstandige provincie
Noord-Holland bleef het provinciaal bestuur het volledige aloude grafelijke
wapen Holland voeren (een rode leeuw in goud, blauw getongd en genageld),
daterende van 1198, vlg. het zegel van Dirk VII, Graaf van Holland, leenman
des Keizers van het H.R.R., terwijl de kleuren overgeleverd zijn uit het Wa-
penboek Gelre van de Koning van Wapenen Claes Heinen (1370-1395). Pas
bij Kon. Besl. van 23-5-1907, No. 43 ontving de provincie haar tegenwoordig
blazoen: gedeeld van Holland en (West-)Friesland.
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EEN HAARLEMSE FAMILIE VAN DEN ABEELE

Grote Markt met in het midden de in 1604 door Lieven de Key gebouwde vleeshal.Hier huurden de sla-
gers een stal en verkochten ze hun waren.

(Pentekening van Izaak van der Vinne, 1708. Haarlem, gemeentearchief. Alias 1214)

Gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw was in Haarlem een
familie Van den Abeele gevestigd, die afkomstig was uit Eregem in het land
van Aalst in België, gelegen tussen Aalst en Ninove vlakbij de rivier de Den-
der. Twee zaken vallen bij dit geslacht in het oog. Gedurende twee eeuwen
hebben zeer vele leden het slagersvak uitgeoefend. Het is daarom jammer
dat er zo weinig van het vleeshouwersgilde bewaard is gebleven. Zo bleek het
niet mogelijk de namen van de dekens en vinders van het gilde te achterha-
len. Ongetwijfeld zullen ook in deze ambten de Van de Abeele's actief zijn
geweest. Ook is men zeer consequent lid gebleven van de Doopsgezinde ge-
meenschap in Haarlem. De meest op de voorgrond tredende in dit verband is
geweest Achior Danielsz. van den Abeele die vanaf 1712 voorganger is geweest
van de Verenigde Vlaamse en Friese doopgezinden in Haarlem. Voor het na-
speuren van de genealogie van dit geslacht is het mennoniet zijn uiteraard
een handicap geweest. Niettemin is aan de hand van allerlei gegevens uit di-
verse archiefbestanden een interessante genealogie ontstaan.
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I. Daniel van den Abeele, tr. N.N.

II. Rogier Daniels van den Abeele, geb. Eregem in het land van Aalst ca.
1570/1575, linnenwever, overl. Haarlem vóór 26.3.1666, tr. wsch. Haarlem
vóór 1608 Janneke Adams, geb. Goch in het land van Kleef ca. 1574, overl.
Haarlem 13.5.1665, dr. van Adam Joris (linnenwever van Eindhoven) en
Trijntgen Peters (overl. Haarlem ca. 1582).

Rogier Daniels van den Abeele vestigt zich te Haarlem, waar hij als 24-jarige jongeman
getuige is van een scheldpartij in het Klein Heiligland. In 1604 behoort hij tot de eerste
vleeshouwers die een stal huren in de nieuwe door Lieven de Key gebouwde vleeshal. In
1608 treedt hij op als getuige bij de huwelijkse voorwaarden van een zuster van zijn
vrouw. Het verpondingsregister van 1628 vermeldt dat hij woont aan het Groot Heilig-
land.

Zijn latere vrouw Janneke Adams doet in 1594 met haar zuster Lijsbeth afstand van het
nog resterende deel van de erfenis van hun moeder ten behoeve van hun zuster Heiltje
Adams, omdat hun vader niet in staat was het hun toekomende te betalen. Men had reeds
ƒ 225,— ontvangen, alsmede land te Gelder gelegen. In het testament van hun vader
Adam Joris in 1604 worden de drie voorkinderen bedacht met ieder ƒ 6,—, waarmee ze
genoegen moeten nemen.

Op 26.2.1666 verdelen de kinderen van Rogier van den Abeele en Janneke Adams de
erfenis, waarbij een huis in de Sint Jacobsstraat toevalt aan de ongehuwde dochter Trijn-
tje Rogiers.

Uit dit huwelijk, de volgorde onbekend:
1. Trijntje, in 1666 ongehuwd, in 1675 echtgenote van Adriaan Compagnie,

weduwnaar van haar zuster Pierijntje.
2. Pierijntje, tr. Haarlem (schepenen) 28.7.1647 Adriaan Compagnie, j.m. van

Haarlem. Hij hertr. later haar zuster Trijntje.

Uit dit huwelijk een dochter Jannetje, genoemd in 1675.

3. Daniel, geb. Haarlem ca. 1607, vleeshouwer, overl. vóór 1675, tr. Haarlem
(schepenen) 21.4.1630 Grietje Andries, j.d. van Haarlem, ged. ald. (Geref.)
13.7.1604, dr. van Andries Claasz. en Guurtje Cornelis.

Daniel Rogiers van den Abeele was vleeshouwer in de Heer Tatinghstraat (thans Zoete-
straat), waar hij volgens het verpondingsregister van 1650-1652 eigenaar was van een huis.
In 1646 en 1647 treedt hij op als borg voor zijn broers Achior en Rogier. Van 1652 tot
1663 is hij tot aan de Hoge Raad toe doende geweest met een huis in de Zijlstraat dat ge-
huurd werd en later gekocht is door de kinderen van Claes Andries zijn zwager. Hij wordt
voor het laatst vermeld in 1669 als lid van de Doopsgezinde gemeente.

Daniel van den Abeele en Grietje Andries testeren te Haarlem in 1652, waarbij ze legate-
ren aan de armen van de Block of Vlaansche Gemeente (DG). Hun huis aan de Zoete-
straat wordt door hun beider erfgenamen — uit deze acte is het hele familieverband af te
leiden — in 1675 voor ƒ 3010,— verkocht.

Uit dit huwelijk twee jong overleden dochters:
a. Jannetje, geb. Haarlem ca. 1631.
b. Geertruit, geb. Haarlem ca. 1632.

4. Adam, geb. Haarlem, tr. ald. (schepenen) 23.3.1630 Maeijken Adriaens.
In 1675 woont Adam Rogiers van den Abeele te Alkmaar. (N.B. in 1675 woont ook te

Alkmaar een Reijnier Pieters van den Abeele, die ik niet kan plaatsen).

5. Rogier, geb. Haarlem, metselaar, overl. ald. vóór 1664, tr. ald. (schepenen)
22.4.1640 Metgen Frans, weduwe van Alkmaar.
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Rogier Rogiers van den Abeele koopt in 1647 een huis in de Heer Tatinghstraat (Zoete-
straat), dat zijn weduwe in 1664 weer verkoopt.

Uit dit huwelijk twee in 1675 als erfgenamen van hun oom Daniel genoem-.
de kinderen:

a. Jannetje, geb. Haarlem ca. 1641, belijdenis in de D. G. kerk te Haarlem
in 1665 (24 jaar oud), begr. ald. (Janskerk) 27.1.1698, tr. ald. (schepe-
nen) 28.5.1662 Jan Barents van Deteringh, zn. van Barent van Deteringh
en Aafje IJsbrands. Hij hertr. 1701 Pieternella Koelenbier.

b. Lijsbeth, genoemd in 1675, wsch. begr. Haarlem 9.8.1676.
6. Achior, volgt III.

III. Achior Rogiers van den Abeele, geb. Haarlem ca. 1610, vleeshouwer,
overl. ald. vóór 7.11.1670 (boedelscheiding), tr. (1) Haarlem (schepenen)
1.7.1630 Beugen Duijs, j.d. van Haarleni; tr. (2) Haarlem (schepenen)
14.4.1653 Aeltje Jans, j.d. van Steenfort (Steenvoorde of Steinfurt?), overl.
Haarlem vóór 26.11.1675.

Achior Rogiers van den Abeele koopt in 1647 een huis in de Heer Tatinghstraat (Zoete-
straat) voor ƒ 1300,—. Met zijn broer Rogier koopt hij in 1654 voor ƒ 260,— een huisje in
de Korte Margrietenstraat dat in 1660 voor ƒ 465,— weer van de hand wordt gedaan. Uit
een attestatie van 2.2.1666 blijkt dat Achior van den Abeele samen met Crijn Hendriks op
de markt te Schoorl een koppel schapen heeft gekocht. Tijdens het drijven van de kudde
is er één schaap tussen Schoorl en Bergen verdwaald. De heren deden aangifte bij de
schout van Bergen, die inderdaad de vinder wist op te sporen. Het schaap bleek inmid-
dels geslacht te zijn en de eigenaars werden met een geldbedrag tevreden gesteld.

Op 7.11.1670 wordt de nalatenschap van Achior gescheiden tussen zijn weduwe Aeltje
Jans en zijn drie kinderen Rogier, Janneke en Daniel. (Er wordt weliswaar in deze acte ge-
zegd dat Aeltje Jans hun moeder is, maar ik waag dit te betwijfelen. Ten eerste trouwt
Rogier al in 1666. Als hij inderdaad een zoon zou zijn van Aeltje Jans, dan zou hij hooguit
13 jaar kunnen zijn geweest. Ten tweede is er een zoon Jan Achiors van den Abeele die
genoemd wordt onder de erfgenamen van zijn oom Daniel in 1675. Hij is dan nog minder-
jarig want zijn broer Daniel is dan voogd over hem. Deze Jan moet dus wel uit het tweede
huwelijk zijn en zal zijn genoemd naar de vader van Aeltje Jans. Deze Jan wordt niet ge-
noemd in de scheidingsakte van 1670. Dit valt alleen te verklaren wanneer dit een akte
betreft waarbij de boedel van Achior wordt verdeeld tussen zijn kinderen uit het eerste
huwelijk en zijn tweede echtgenote. Een dergelijke akte is normaal.)

Op 26.11.1675 verkoopt Serrijn Terwelburgh als curator van de gerepudieerde insol-
vente boedel van Aeltje Jans zaliger, wed. van Achior van den Abeele, aan Crijn Hendriks
Beenhakker (al eerder genoemd) de slagerij aan de Heer Tatinghstraat voor ƒ 770,—. Op
1.2.1678 wordt door de commissarissen van de insolvente boedelkamer de rekening afge-
hoord.

Uit het eerste huwelijk:
1. Rogier, geb. Haarlem, vleeshouwer ald., overl. na 7.11.1670 en vóór 1675,

tr. Haarlem (schepenen) 17.4.1666 Magdaleentje Elders, j.d. van Haarlem.
2. Janneken, geb. Haarlem, in 1670 genoemd als erfgename van haar vader

en in 1675 als erfgename van haar oom Daniel, begr. Haarlem (Noorder
Kerkhof) 5.1.1712.

3. Daniel, volgt IVa.
Uit het tweede huwelijk:

4. Jan, volgt IVb.
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Rekening van Achior van den Abeele (III) van door hem in 1660 aan het stadsbestuur geleverd vlees,
dat is geconsumeerd tijdens het bezoek van Maria Stuart en Prins Willem III aan Haarlem.

(Haarlem, gemeentearchief, loketkast 7.1. 10 nr. 6)

IVa. Daniel Achiors van den Abeele, geb. Haarlem, overl. ald. aangifte
(ƒ3,—)/begr. (Grote Kerk) 19/21.2.1715, tr. (1) Haarlem (schepenen)
13.5.1674 Lijntje van Dalen, j.d. van Haarlem (wellicht Cathalijntje, ged.
Haarlem (Geref.) 15.2.1632, dr. van Abraham van Dale en Maeijke Lenards),
overl. in het kraambed, begr. Haarlem 26.2.1675; tr. (2) Haarlem (schepe-
nen) 30.8.1675 Marritje Pieters,\A. van Zwolle, overl. Haarlem in kraambed
aangifte (ƒ 3,—)/begr. 11/13.6.1701 (vermeld met een achternaam die niet is
te lezen).

Daniel Achiors van den Abeele wordt genoemd als erfgenaam van zijn vader in 1670 en
van zijn oom Daniel in 1675, wanneer hij tevens voogd is over zijn jongere broer Jan. Hij
koopt en verkoopt nogal wat huizen te Haarlem: in 1685 een huis in de Nobelstraat voor
ƒ350,—, verkocht in 1694 voor ƒ500,—; in 1686 een huis in de Doelstraat voor
ƒ 1000,—, dat wsch. door hemzelf wordt bewoond en in 1716 door zijn kinderen wordt
verkocht voor ƒ 3023,—; in 1691 een huis in de Drostenstraat samen met Gerrit de Vries
voor ƒ 965,— van wie hij in 1695 de wederhelft koopt voor ƒ 315,—; in 1692 een huis in
de Walentuin voor ƒ 400,—; in 1698 een huis in de Molensteeg voor ƒ 250,—, verkocht
in 1699 voor ƒ 225,—.

Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, begr. Haarlem 15.2.1675.

Uit het tweede huwelijk:
2. Achior, volgt Va.
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3. Daniel, geb. Haarlem, wever, overl. ald. aangifte ( ƒ 15,—)/begr. (Grote
Kerk) 22/23.6.1741, tr. ald. (schepenen) 8.12.1726 (aangifte 21.11. ieder
ƒ 6 , — ) Maria van Steenkist, geb. Haarlem, overl. ald. aangifte ( ƒ 6,—)
begr. (Grote Kerk) 2/5.1.1728, weduwe van Jan van Belle.

Daniel Daniels van den Abeele en zijn vrouw kopen op 10.5.1727 een huis in de DeRuij-
terstraat voor ƒ 225,— en op 15.10.1727 maken ze hun testament, waarbij ze, zo er geen
kinderen mochten worden geboren, ieder hun eigen familieleden tot erfgenamen benoe-
men. Voor Daniel zijn dit zijn broer Achior en zijn zuster Elisabeth.

4. Elisabeth, geb. Haarlem, genoemd als erfgename van haar vader in 1716
en in het testament van haar broer Daniel'm 1727, overl. Haarlem aangifte
( ƒ 3,—)/begr. (Grote Kerk) 10/12.7.1731.

5. Kind, begr. Haarlem 24.5.1701.

Va. Achior Daniels van den Abeele, geb. Haarlem, zijdewerker in 1715,
overl. ald. aangifte ( ƒ 15,—), begr. (Nieuwe Kerk, Zuidertrans nr. 11) 26/
27.11.1750, tr. ald. (schepenen) 17.5.1705 (aangifte 22.4. ieder ƒ 6,—) Marij-
tje de Baats, j.d. van Haarlem, overl. ald. aangifte ( ƒ 15,—)/ begr. (Nieuwe
Kerk, Zuidertrans, nr. 11)12/14.1.1751.

Achior Daniels van de Abeelen woont in 1715 als zijdewerker aan het Groot Heiligland.
In 1715 wordt hij genoemd als erfgenaam van zijn vader en in 1727 in het testament van
zijn broer Daniel. Hij koopt in 1721 een huis aan het Groot Heiligland voor f 900,— en in
1722 een huis in de Hazewindpoort uitkomende op de Kleine Houtstraat voor ƒ 110,—.
Hij woont wsch. in de Kleine Houtstraat waar hij in 1745-1748 wordt aangeslagen in de
personele belasting voor f 12,— en ook in de verpondingsregisters wordt genoemd.

Vanaf 1712 is Achior van den Abeelen vermaner van de Verenigde Vlaamse en Friese
doopsgezinden die bijeenkwamen in de Koningstraat te Haarlem. Hij schreef verschillen-
de gedichten en godsdienstige werken die tussen 1717 en 1740 verschenen (Zie een artikel
over hem in The Mennonite Encyclopedia, T. I, p. 7).

Uit dit huwelijk, behalve enige jong overleden kinderen:
1. Maria, geb. Haarlem 9.4.1706, overl. ald. aangifte ( ƒ 15,—)/begr. (Nieuwe

Kerk, Zuidertrans nr. 11) 20.3.1767, tr. Haarlem (schepenen) 13.6.1723
Hendrik Cornelisz. Buffesteijn, in 1715 zijdewerker aan het Nieuw Heilig-
land, wsch. zn. van Cornelis Samuels Buffesteijn en Marijtje Hendriks
Roscam, weduwnaar van Magdalena Sevens.

Uit dit huwelijk geen nakomelingen. Haar zuster Johanna van den Abeele verkoopt op
4.5.1779 als haar universele erfgename een huis aan de Groendalsteeg.

2. Johanna, geb. Haarlem 29.12.1716, tr. ald. (schepenen) 24.11.1737 Nico-
laas Riemersma, ged. Haarlem (Geref.) 30.12.1705, Mr. chirurgijn, zn. van
Theardus Riemersma (chirurgijn afkomstig van Dokkum) en Cathalina
van Sittard, weduwn. van Antonia Harsse.

Johanna verkoopt op 4.5.1779 een huis in de Groendalsteeg als universele erfgename van
haar zuster Maria (dit huis was afkomstig van hun ouders), alsmede een huis aan de Klei-
ne Houtstraat dat haar was toebedeeld uit de erfenis van haar moeder en dat in 1661 door
haar overgrootvader Jacob Rape was gekocht. Zij testeert 10.1.1783, waarbij Jan Achiors
van den Abeele (VI) voor 1/4 tot erfgenaam wordt benoemd. Zij is dan gegoed tussen
ƒ 15.000 en ƒ20.000. Op 22.11.1784 worden als erfgenamen ook vermeld de kinderen
van diens zuster Sara (Vb 2) gehuwd met Krijn Harres en de broers Jan (Vila) en Pieter
(Vllb) elke voor 1/4 ergenaam.
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IVb. Jan Achiors van den Abeele, geb. Haarlem, vleeshouwer, begr. ald.
(Noorder Kerkhof) 21.10.1694, tr. (1) Haarlem (schepenen) 27.2.1678 Stijntje
Dirks, j.d. van Roermond, begr. Haarlem (Noorder Kerkhof) 28.3.1679; tr.
(2) Haarlem (schepenen) 3.12.1679 Susanneke van der Putten, j.d. van Haar-
lem, overl. ald. in het kraambed, begr. (Noorder Kerkhof) 26.5.1686; tr. (3)
Haarlem (schepenen) 9.2.1687 Jannetje Wessels van Alten, ged. Haarlem (R.K.
statie St. Anna) 16.4.1653, overl. in het kraambed, begr. Haarlem (Noorder
Kerkhof) 24.6.1688, dr. van Wessel Olofs van Alten en Lijsbeth Hessels Val-
kenborg; tr. (4) Haarlem (schepenen) 21.11.1688 Sara Nokt, ged. Haarlem
(Geref.) 6.3.1672, overl. ald. aangifte (ƒ6,—)/begr. (Grote Kerk) 24/
26.6.1731, dr. van Matthijs Jorisz. Nolet en Lijsbeth Dirks de Waal.

Jan Achiors van den Abeele wordt in 1675 genoemd als erfgenaam van zijn oom Daniel, zijn
broer Daniel is dan zijn door de weesmeester benoemde voogd. In 1683 legt hij i.v.m. een
burenruzie een verklaring af.

Zijn vierde echtgenote Sara Nolet hertr. Haarlem (Geref.) 20.5.1696 Frans Suurlander,
j.m. van Frederiksstad. In 1715 genoemd als vleeshouwer in de Zoetestraat waar hij se-
dert 1704 een huis en nog een stalling bezat. Zij testeren in 1728, waarbij hij zijn vrouw
benoemt tot universele erfgename, en zij haar man en enige zoon Denijs van den Abeele. In
1731 sluiten Frans Suurlander en Denijs van den Abeele een overeenkomst over de nala-
tenschap van Sara Nolet, waarbij Denijs van den Abeele accoord gaat met een bedrag
van ƒ 1000,— in plaats van zijn wettig erfdeel. Op dezelfde dag maakt Frans Suurlander
zijn testament waarbij hij enkele familieleden in Frederiksstad en Amsterdam bedenkt
met enige legaten en Denijs van den Abeelen benoemt tot universeel erfgenaam.

Uit het tweede huwelijk:
1. Achior, volgt Vb.
2. Kind, begr. Haarlem 7.8.1686.

Uit het derde huwelijk:
3. Denijs, ged. Haarlem (Geref.) 11.6.1688, begr. ald. (Noorder Kerkhof)

9.11.1690.
Uit het vierde huwelijk:

4. Elisabeth, ged. Haarlem (Geref.) 31.8.1689, begr. ald. (Noorder Kerkhof)
14.10.1689.

5. Elisabeth, ged. Haarlem (Geref.) 22.6.1691.
6. Denijs, volgt Vc.

Vb. Achior Jans van den Abeele, geb. Haarlem, vleeshouwer, overl. ald. aan-
gifte (ƒ 3,—)/begr. (Noorder Kerkhof) 22/24.11.1728, tr. Haarlem (schepe-
nen) 23.6.1709 Trijntje van Harreveld,].é. van Haarlem.

Achior van den Abeele koopt 30.8.1713 een huis aan de oostzijde van de Grote Houtstraat
tegenover de Kerkstraat voor f 1800,—. (Dit huis was van ouds genaamd De Croon en in
de 17e eeuw o.a. eigendom van de schilder Philips Wouwerman. Het huis komt voor, zij
het dan niet precies aan te geven op een tekening van H. P. Schouten uit 1793 — Gem.
Arch. Haarlem, Atlas 25/6).

Op 28 dec. 1736 wordt zijn weduwe Trijntje van Harreveld, genoemd als erfgename in
het testament van haar dochter Sara, voor het geval deze kinderloos zou overlijden. Zelf
testeert ze op 13.12.1737 waarbij ze haar kinderen benoemt tot erfgenamen en het huis en
de slagerij in de Grote Houtstraat aan haar zoon Jan voor ƒ 1800,— legateert. Op
22.3.1739, na het overlijden van hun moeder gaan Krijn Harres, gehuwd met Sara van den
Abeele, en Jan van den Abeele accoord met bovengenoemde testamentaire beschikking.
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Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VI.
2. Sara, geb. Haarlem, overl. ald. aangifte (ƒ 3,—)/begr. (Nieuwe Kerk) 1/

2.3.1746, tr. Haarlem (schepenen) 22.4.1736 Krijn Harres, geb. Haarlem
ca. 1712, broodbakker in de Grote Houtstraat, overl. ald. aangifte (Pro
Deo)/begr. (Nieuwe Kerk) 12/13.2.1788, zn. van Gerrit Pieters Harres en
Agniesje Leeuw, Hij hertr. (1) Haarlem 21.8.1746 Geesje van Rijnslé en (2)
5.5.1754 Neeltje van Maanen.

Op 28.12.1736 testeren Krijn Harres en Sara van den Abeele. Zij verklaren beneden
ƒ4000,— gegoed te zijn en benoemen de langstlevende tot erfgenaam. Op 13.12.1737
worden ze genoemd als erfgenamen in het testament van hun moeder en op 22.3.1739
gaan ze over die erfenis een overeenkomst aan met haar broer Jan van den Abeele.

Uit dit huwelijk een nageslacht, dat genoemd wordt in het testament Van Johanna Rie-
mersma-van den Abeele op 22.11.1784.

VI. Jan Achiors van den Abeele, geb. Haarlem ca. 1713, vleeshouwer, overl.
ald. aangifte (ƒ 6,—)/begr. (Nieuwe Kerk) 6/7.11.1783, tr. (1) Haarlem (sche-
penen) 24.5.1739 Elisabeth de Klerck, geb. Haarlem 17.9.1713, overl. ald. aan-
gifte (ƒ 3,—)/begr. (Nieuwe Kerk) 31.1/1.2.1752, dr. van Pieter de Klerck en
Josina Vriends; otr./tr. (2) Haarlem (Geref.) 24.9/8.10.1752 Anna Hoogeveen,
ged. Haarlem (Geref.) 19.6.1715, overl. ald. aangifte (ƒ3,—)/begr. (Nieuwe
Kerk) 15/16.2.1790, dr. van Thomas Arisse Hoogeveen en Aagje Dirks Vis.

Jan van den Abeelen is vleeshouwer in de Grote Houtstraat in het van zijn moeder geërf-
de huis De Croon (acten 1737 en 1739).

Hij en zijn eerste vrouw Elisabeth de Klerck testeren 15.5.1739 op de langstlevende. Hij
treedt diverse malen op als voogd over zijn kinderen Jan en Pieter; 23.3.1752 bij de aan-
vaarding van hun legitieme portie uit de nalatenschap van hun grootmoeder Josina
Vriends (voor ieder f 200,—); op 3.9.1752 benoemt hij naast zich tot voogden over de er-
fenis van genoemde grootmoeder: Pieter de Klerck, grootvader, en Krijn Harres, oom; hij
verkoopt 19.8.1768 voor ƒ 1500,—obligaties uit de nalatenschap van hun grootvader Pie-
ter de Klerck.

Jan van den Abeele en zijn tweede vrouw Anna Hoogeveen testeren 18.6.1753. Zij benoemt
haar man tot universeel erfgenaam; hij benoemt zijn vrouw samen met zijn twee kinderen
Jan en Pieter tot erfgenamen.

Op 2.9.1767 leggen Willem Reuschlein en Johanna Winkelman, knecht en dienstbode
bij Jan van den Abeele, op verzoek van Aagje de Breuk een verklaring af, dat Frederik
Pekker, die vroeger als knecht bij Van den Abeele in dienst was geweest en met Aagje de
Breuk zou trouwen, met de noorderzon was vertrokken.

Als executair testamentair van Jan de Boekhorst en diens vrouw Willemina Hoogeveen
treedt Jan van den Abeele 13.12.1771 op. Willemina Hoogeveen, wed. Jan de Boekhorst
testeert 31.7.1772. Zij legateert haar huis in de Doelstraat aan haar zuster Anna Hooge-
veen en benoemt haar tevens voor de helft tot erfgename.

Jan van de Abeele en zijn vrouw Anna Hoogeveen testeren opnieuw 4.4.1782 met toestem-
ming van zijn kinderen Jan en Pieter. Ze benoemen de langstlevende tot universeel erfge-
naam, mits de vrouw als zij het langst leeft alles zal nalaten aan de zonen Jan en Pieter.

Op 10.1.1783 vlak voor de dood van Jan vanden Abeele wordt hij voor 1/4 benoemd tot
erfgenaam in het testament van Johanna Riemersma-van den Abeele.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt Vila.
2. Pieter, geb. Haarlem 7.12.1744, overl. ald. aangifte (ƒ 3,—)/begr. (Zuider-

begraafplaats) 22/24.10.1745.
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3. Pieter, geb. Haarlem 8.2.1746, overl. ald. aangifte (ƒ 3,—Vbegr. (Zuider-
begraafplaats) 31.5./1.6.1746.

4. Pieter, volgt Vllb.

Vila. Jan Jans van den Abeele, geb. Haarlem wsch. 16.1.1742, overl. ald.
5.1.1831, otr./tr. Haarlem (Geref.) 2/16.10.1768 Ida Maria Verscheepker, geb.
Haarlem 1.5.1738, overl. ald. 11.8.1818, dr. van Gerrit Verscheepker en Ma-
ria Elisabeth Claterbos.

Op 23.3.1752 ontvangt zijn vader voor zijn kinderen Jan en Pieter van Pieter de Klerck
hun legitieme portie uit de nalatenschap van hun grootmoeder Josina Vriends (ƒ 200,—
voor ieder) en op 3.9.1752 benoemt de vader tot voogden naast zichzelf Pieter de Klerck,
grootvader, en Krijn Harres, oom van de kinderen.

Jan van de Abeele en zijn broer Pieter kopen 18.7.1764 obligaties ad. ƒ 640,—. Wegens
het bereiken van de leeftijd van 25 jaar rekent Jan op 22.8.1768 af met zijn voogden Jan
Vermout en Francois Vriends voor wat betreft zijn deel in de nalatenschap van David
Vriends en Janneke Voorhelm (ca. ƒ400,—). Op 8.11.1768 verkoopt Jan een obligatie ad.
ƒ 1000,— aan zijn broer Pieter.

Jan van den Abeele en zijn vrouw Ida Maria Verscheepker wonen vanaf hun huwelijk aan
de oostzijde van de Grote Houtstraat in een huis tegenover het Proveniershuis, dat hij op
17.6.1768 kocht van zijn schoonmoeder Maria Elisabeth Claterbos, wed. van Gerrit Ver-
scheepker voor ƒ1150,— contant en een hypotheek van Salamon Claterbos groot
ƒ 1650,—. Ze worden 3.10.1777 door Deken en Vinders van het Kerstmisgilde gemaand
om de jaarlijkse rente — groot 15 stuivers — die op dit huis rustte en sedert 1727 niet
meer was betaald, alsnog te voldoen. Ze verkopen dit huis op 10.4.1788 voor ƒ600,—
contant en een hypotheek van ƒ 800,—.

Inmiddels had het echtpaar op 8.6.1785 de oude familieslagerij De Croon gekocht van

De Grote Houtstraat met aan het eind de Grote Houtpoort en rechts het Proveniershuis. Tussen de hui-
zen links moet het huis de Croon staan waar Achior (V'.2j, Jan (VI) en Jan jr. van den Abeele (VII.1}

woonden tussen 1713 en 1804.

(Gewassenpenlekening van H. P. Schouten. 1793. Haarlem, gemeentearchief. Atlas 25161

77



hun stiefmoeder Anna van den Abeele-Hoogeveen voor ƒ 1600,—. Dit huis wordt door hen
verkocht op 23.11.1804 voor ƒ 1725,—. Ze huren daarop een woning in het Proveniers-
huis voor ƒ 50,—, later ƒ 60,— per jaar tot 1826.

Nadat Ida Maria inmiddels overleden is, wordt Jan tenslotte verpleegd in het Doopsge-
zinde Armenhuis aan het Klein Heiligland, waar ook hulpbehoevende bejaarden werden
opgenomen; hij overlijdt daar.

Jan van den Abeele en Ida Maria Verscheepker testeren 1.11.1775 op de langstlevende en
verklaren dan gegoed te zijn beneden ƒ8000,—. Op 24.6.1776 wordt de nalatenschap
verdeeld van Lucas Claterbos. Ida Maria Verscheepker erft ƒ 340,—, voor ƒ 115,— hier-
van koopt ze spullen uit de inboedel. Op 10.11.1779 verkopen Jan en zijn vrouw als lega-
tarissen van Salomon Claterbos en Susanna Verscheepker obligaties ad ƒ 2000,—.

Tenslotte worden Jan en zijn broer Pieler genoemd als ieder voor 1/4 erfgenamen van
Johanna Riemersma-van den Abeele, en wel op 22.11.1784.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, geb. Haarlem 5.7.1769, woonde op het laatst van haar

leven in het D.G. Wijnbergshofje in de Barrevoetensteeg, overl. ald.
10.5.1852.

2. Jan, volgt Villa.
3. Gerrit, volgt VlIIb.

Villa. Jan Jans van den Abeele, geb. Haarlem 3.6.1771, herbergier te Alk-
maar, waarheen hij met attestatie van de Haarlemse doopsgezinde kerk in
april 1796 was vertrokken, overl. Bergen (N.H.) 21.7.1823, otr./tr. Alkmaar
12/26.1.1800 Alida van der Laan, geb. Alkmaar 18.9.1774, overl. Bergen
(N.H.) 8.10.1857, dr. van Lubbertus van der Laan en Immetje Matthijdr
Witsmeer.

Van dit echtpaar een talrijk nageslacht, aanvankelijk voornamelijk in
Noord-Holland.

VlIIb. Gerrit Jans van den Abeele, geb. Haarlem 20.9.1775, in 1804 gekomen
te Haarlem met attestatie vanuit Amsterdam, in 1811 kruidenier te Haarlem
in de Spekstraat, later vertrokken naar Alkmaar, tr. Gesina Henrica Cremers.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geb. Haarlem 23.7.1804.
2. Pieter, geb. Haarlem 4.10.1807, overl. ald. 16.4.1808.

Vllb. PieterJans vanden Abeele, geb. Haarlem 29.6. of 29.7.1747, in 1811 fa-
brikeur, in 1815 rentenier, overl. Haarlem 10.8.1815, tr. Haarlem (schepe-
nen) 12.9.1784 Helena Leenderts, geb. Nijmegen 6.12.1755, werd door burge-
meesters van Haarlem tot de stad toegelaten op 12.5.1784 vanuit Leiden op
borgtocht van haar oom Leendert Leenderts (afkomstig uit Kleef), overl.
Haarlem 8.4.1823, dr. van Willem Leendertz en Elisabeth van Eger.

Pieter van den Abeele komt in veel dezelfde acten voor als zijn broer Jan (Vila). Op
9.7.1772 rekent hij wegens het bereiken van de 25-jarige leeftijd af met zijn voogden voor
wat betreft hun beheer over hetgeen hij had geërfd van David Vriends en Janneke Voor-
helm (ƒ400,—). Hij verkoopt op 13.1.1777 twee obligaties van ieder ƒ 1000,—. Ook hij
wordt 22.11.1784 voor 1/4 genoemd als erfgenaam van Johanna Riemersma-van den Abeele.
Op 15 en 16.8.1787 verklaren Gerrit Harris, Pieter van Brero en Pieter van den Abeele
dat de maatregelen die ze als naaste bloedverwanten treffen voor de begrafenis van hun
oom en behuwdoom Leendert Leenderts, wegens het niet beschikbaar zijn van de execu-
teurs testamentair, verder geen gevolgen mogen hebben t.a.v. de afwikkeling van de nala-
tenschap.
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Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geb. Haarlem 20.10.1789, ged. (D.G.) 26.3.1809, vertrekt naar

Amsterdam met attestatie op 9.10.1810 en vestigt zich opnieuw te Haar-
lem aan de Kleine Houtweg op 1.8.1851, samen met haar dochter Helena
Petronella Cremers, (die dan al weduwe is), tr. Haarlem (schepenen)
13.5.1810 Jacob Dirk Cremers, j.m. van Amsterdam en wonende ald.

Vc. Denijs Jans van den Abeele, ged. Haarlem (Geref.) 10.3.1693, vleeshou-
wer, overl. Haarlem aangifte ( ƒ 6,—)/begr. (Grote Kerk) 6/8.2.1740, tr.
Haarlem (Geref.) 9.3.1717 Anna de Haas, j.d. van Leiden (haar overl. niet te
vinden).

Denijs van den Abeele is genoemd in 1728 in het testament van zijn moeder Sara Nolet
en zijn stiefvader Frans Suurlander als enige zoon. In 1731 sluit hij met zijn stiefvader een
accoord over de erfenis van zijn moeder. Hij stelt zich tevreden met ƒ 1000,—, waarna
hij door zijn stiefvader tot universeel erfgenaam wordt benoemd.

Denijs en zijn vrouw Anna de Haas testeren 19.4.1717 kort na hun huwelijk op de
langstlevende. In jan. 1744 heeft de wed. Van den Abeele ruzie met Frans Arentsdesmid,
die haar heeft beledigd. Wanneer zij een proces wil beginnen blijkt Frans Arents de zaak
te willen compenseren.

Anna de Haas hertr. Haarlem (Geref.) 28.3.1745 Joachim Roda, geb. Wolmerstadt
(Maagdenburg), wedn. van Maria de Ridder, overl. Haarlem aangifte (ƒ3,—)/begr.
(Grote Kerk) 22/23.6.1750. Dit echtpaar komt 20.9.1746 met elkaar overeen dat ze we-
gens grote onenigheid weer uit elkaar zullen gaan. Ze delen derhalve hun gemeenschap-
pelijke boedel. Roda krijgt een huis aan de Zoetestraat en een in de Cornelissteeg. Anna
krijgt een huis aan de Zijlweg in Overveen en een groot huis in de Cornelissteeg.

Uit dit huwelijk:
1. Frans, ged. Haarlem (Geref.) 6.2.1718, begr. ald. 25.4.1718.
2. Kind, begr. Haarlem 11.5.1719.
3. Frans, ged. Haarlem (Geref.) 25.6.1721, overl. ald. aangifte ( ƒ 6,—)/begr.

(Grote Kerk) 12/13.8.1746, tr. ald. (Geref.) 21.11.1745 Maria Convent, wed.
van Albert Brakenburg. Zij hertr. 22.8.1751 Dirk van der Does.

Frans van den Abeelen krijgt 23.10.1743 venia aelatis en koopt 20.10.1745 van zijn stiefva-
der Joachim Roda twee huizen in de Cornelissteeg voor ƒ 1975,— en een tuin aan de sin-
gel tussen de Grote en Kleine Houtpoort voor ƒ 25,—.

4. Jacobus, ged. Haarlem (Geref.) 9.6.1723, begr. ald. 6.9.1723.
5. Jan Achior, ged. Haarlem (Geref.) 29.12.1726, begr. ald. 6.9.1727.
6. Sara, ged. Haarlem (Geref.) 18.2.1728, begr. ald. 19.5.1728.
7. Sara,ged. Haarlem (Geref.) 15.5.1729, begr. ald. 12.12.1730.
8. Jan Achior, ged. Haarlem (Geref.) 10.9.1730, begr. ald. 1.2.1731.
9. Sara, ged. Haarlem (Geref.) 12.12.1732, begr. ald. 5.11.1736.

T.N. SCHELHAAS

De lezers worden er aan herinnerd, dat in Gens Nostra, jg. IX (1954),
pag. 2 en 25, is opgenomen een artikel van de hand van de heer P. de
Ridder onder de titel: Een lijfrenteregister uit de zeventiende eeuw.
Dit bij het Gemeentearchief van Haarlem berustende register bevat
ongeveer 150 inschrijvingen, voor een belangrijk deel betrekking
hebbende op Haarlemmers uit de jaren 1626 tot 1654.
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V/l 16 V/2

HEINRICH
RUDOLF

EDEN

mr. kok

* Jcvcr(O.Fr.)
c. 1742/43

• Haarlem
6.11.1795

MARCRETA
SWEEP

dr. v. Caspar en
Meyne Meyers

•v* A ' d a m
(E.v.L.)

28.9,1738

Amsterdam (NZk.)

27.4/20.5.1770

V/3

PI ETER
KONING

zn. v. Cornelis
en Margrietjc

Boonsayer

Haarlem
16.6.1740

19 V/5

DIRKJE
VAN EDEN

dr. v. Ary en
Jannetje v.

Groenewoud

•̂  Haarlem
3.6.1742

20 V/6

ELIAS
v.KONINGS-

HOVEN

zn. v. Jan en
Susanna

Bloemsaet

* Haarlem
29.7.1734

ANNA
. WASSENAAR

dr. v. Huygh en
Lysbeth de

Koning
Abrahamsdr.

Haarlem
4.6.1732

• Haarlem
(Z.kh.)

5.11.1805

Haarlem (Schep.)
' 18.5.1755

V/7

JAN
PRINCE

zn. v. Jan en
Lena Hendriks

wever

~A'dam(N.k.)
7.8.1740

t Haarlem
16.3.1817

V/8

MARIA
MARYNIS

dr. v. Pieter
Marinuszn.

en Grietje van
den Berg(h)

~ Leiden (P.k.)
17.12.1732

o Haarlem
(Z.k.h.)
12.4.1810

Haarlem
' 19.4/3.5.1761

IV/I IV/2 1V/4

JOHANNDIRK
EDEN

.Amsterdam (Ev.L.)
20.1.1773

t /n Haarlem
7/12.2.1808

HENDRINA
KONING

*/ Haarlem
13/16.9.1772

•ft. 1827-1835

JAN
VAN KONINGSHOVEN

* Haarlem
3.4.1758

t Haarlem
17.10.1840

ALIDA
PRINSEN

* Haarlem
8.7.1776

f Haarlem
10.4.1840

<x> Haarlem 26.10/9.11.1794 .11. Haarlem (Schep.) 3.10.1802

MI/2

HENDRIK EDEN

Kamerbehanger

*/~ Haarlem 1/22.5.1808
f Haarlem 21.10.1858

SUZANNA
VAN KONINGSHOVEN

•Haarlem 3.12.1808
t Haarlem 4.1.1885

co II Haarlem 2.5.1838

* Haarlem (D.G.) 24.8.1843

JOHANNES EDEN

Leraar gymnastiek H.B.S.
t Groningen 6.3.1917

oo Velsen

Groningen 19.10.1873 JACOBUS
Chauf

Meervoudig amateur-wereldkampioen op de schaats 1893-'96 te Amsterdam, Hamar, St. Petersburg
oo Amsterdam 29.10.1914 LOU1SE ELISABETH PRINSEN, * Haarlem

Samenstelling: A.R.K.
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V/9

CORNEUS
BAALEN

V/10 25

I.C. LUMES

IV/5 12

LEENDERT MARINUS
BAALE

Winkelknecht verv.
Kanonnier-schutter d. Art.

*c. 1790
t Middelburg

8.5.1832

V/l 1

JACOBUS
VAN VEEN

t Vlissingen
20.9.1812

CATRINA
VAN ALPHEN

V/13

GERHARD
NIE(U)MANN

IV/6

JACOBAJOHANNA
VAN VEEN

*/~ Vlissingen
17/20.1.1782

t Middelburg
26.4.1856

• Bramsclie
(Osnabrück)

c.1740

V/14

AARTJE
VANTOOREN

dr. v. Frederik
en Hendrikje

Teunisdr.
Dorlandt

's-Graveland
29.7.1736

I. 's-Gruveland
1.1.1775

IV/7

FREDERIK
NIEMAN

Tuinman „in Engeland"

's-Graveland
18.2.1781

t „in Engeland"
v. 1863

V/15 30

DIRK
VESTER

* Heemstede
16.2.1739

t Haarlem
28.5.1823

V/16

GEERTRUI
HOOMANS

dr. v. Pieter en
Anna Bartelsdr.

v. Hees

~ Haarlem
(Bagijnhofl

12.1.1742
t Haarlem
1.II.1816

Haarlem/Heemstede
15/29.7.1764

IV/8

MARIA
VESTER

* Haarlem
31.12.1779
f Haarlem
4.12.1863

oo Haarlem 3.11.1805

m/3 MI/4

JAKOBUS JOHANNES
BAALE

Logementhouder

•Middelburg 27.10.1814
t Velsen 14.7.1890

PETRONELLA JOHANNA
NIEMAN

* Muiden 12.4.1815
t Velsen 20.12.1879

oo Velsen 7.5.1848
M/2

MARIA BAALE

•Velsen 14.2.1849

9.8.1872

t Groningen 2.11.1873

JOHANNES EDEN t Haarlem 2.2.1925
feur

en op het rijwiel te Antwerpen en Keulen en als prof. wielren wereldkampioen te Parijs 1896.
26.1.1883, t—, dr. v. Franciscus en Veronica Dorothee Elisabeth Vogelsang
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hi ïsOJerdoncL.cue stouk aast,
n/hens Jcaskcfeen elci een aen tast,

O/j numant. qroot, noch kiun. nu past,
X)ièr raecktt fuj m t'Wercimlur vasi.

fècit •
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,DEN HAARLEMSCHEN WOESTELING"

,,Een werckhuys boef." „Een aggressief satiricus."

Bovenstaand portret werd ca. 1627 geschilderd door Frans Hals en is in
1916 aan de National Galery of Schotland, te Edinburgh, geschonken. Het
heette toen The Toper. Het model droeg een grote baret van wijnkleurig flu-
weel en had een glas met korte voet in zijn rechterhand.

In 1927 wees A. M. de Wilde op de mogelijkheid, dat de baret en het glas
later waren toegevoegd en dat het schilderij identiek was met de gravure
naar dit stuk in spiegelbeeld door Jan van de Velde (geb. ca. 1593 te Rotter-
dam? en begraven op 4.11.1641 te Enkhuizen.) waarop het vierregelige vers
voorkomt, zoals geplaatst onder de nevenstaande gravure.

Röntgenfoto's hebben bewezen, dat de veronderstelling van A. M. de Wil-
de over de latere toevoeging juist was. Hij verwijderde baret en glas, waarbij
de oorspronkelijke woeste haardos en het kakebeen op het schilderij intact
bevonden werden. Het paneel is 46,5 x 34 cm.

In het Haarlemse gemeente-archief is een onuitgegeven tekening aanwe-
zig; zie afbeelding op pag. 84.

Deze tekening is vermoedelijk afkomstig van de veelzijdige Haarlemse
kunstenaar Salomon de Bray (geb. Amsterdam 1597; overleden Haarlem
11.5.1664.).

Voor een genealoog en met name voor hem die als amateur genealogisch
bezig is met de naam Verdon(c)k is het uiteraard van veel belang te mogen
vernemen wie deze Verdonck is. Schrijver dezes zocht in Nederlandse, En-
gelse en Italiaanse geschriften omtrent de werken van Frans Hals naar een
antwoord en vond daarin wat hiervoor is weergegeven. In het Italiaanse boek
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wordt Verdonck genoemd als een aggressief satiricus terwijl hij bij het Icono-
graphisch Bureau te 's-Gravenhage werd aangeduid als een werkhuis boef.
Een bezoek aan het museum te Edinburgh leverde wel een dia en een aantal
foto's van het portret op doch geen nadere informatie over de stoute gast
Verdonck.

Ambtenaren van het gemeente-archief te Haarlem verleenden hun mede-
werking, doch wij vonden slechts een burgemeestersresolutie, (Inv. nr. band
31), gedateerd 14 februari 1623, luidende: „Pieter Verdonck is gelast Joost
Lijbaert ongemolesteert te laten op peyne van ter contrarie doende achter
aff geleyt te worden". In de margine staat hiernaast geschreven. „Pieter Ver-
donck repremende".

Bij de huwelijken van die tijd vonden wij Pieter Verdonk van Gent, gehuwd
op 7 september 1597 te Haarlem met Cathalina Geleijns van Vlissingen. Gelet
op de data van: schilderij, burgemeesters resolutie, het huwelijk en de ver-
moedelijke leeftijd van de geportretteerde Verdonck zou het dezelfde per-
soon kunnen zijn. Evenals Frans Hals kwam deze Verdonck uit de Zuidelijke
Nederlanden en zou hij behoord kunnen hebben tot de vriendenkring van
Frans Hals. Gelet op de dichtregels van J. v.d. Velde kan ook het opvallende
gedrag van Verdonck aanleiding geweest zijn om hem te schilderen. De in-
houd van de burgemeestersresolutie duidt eveneens op een dergelijk gedrag.

Helaas is er te Haarlem geen archief van het toenmalige werckhuis be-
waard gebleven. Wij zetten ons onderzoek voort - wellicht met uw hulp? -
doch om thans in deze vollediger te kunnen zijn, kwam de Genealogische
Dag 1978 te Haarlem voor ons te vroeg. Vooralsnog jammer voor deze, dank
zij Frans Hals en Jan van de Velde, met zoveel bijnamen internationaal be-
schreven Verdonck. p. VERDONK
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HAARLEMS REGENTENGESLACHT IN DE STEIGERS

Meestal leidt een onderzoek pas tot een publikatie als het min of meer af-
gerond is. Bijzondere omstandigheden kunnen het echter gewenst maken in
een eerder stadium naar buiten te treden. Zo ook in dit geval waarbij het on-
derzoek halfweg is: de ruwbouw of het skelet is klaar, de afbouw waardoor
het skelet wordt opgevuld en zijn definitieve gezicht krijgt, is begonnen.

Aanleiding tot het onderzoek vormde een wapen Dikx uit Haarlem in Riet-
stap's Armorial Général en enkele verwijzingen in Beresteyn's Genealogisch
Repertorium en de fichescollectie van onze vereniging.1 Nieuwsgierig gewor-
den werden alle opgegeven bronnen doorgespit en dit leverde een regenten-
geslacht van vier generaties op dat in 1732 in mannelijke lijn was uitgestor-
ven, maar in tal van andere Haarlemse regentengeslachten voortleefde.
Daarna werd aan de hand van de DTB-registers en de registers op de vroed-
schap2 ontbrekende data en hiaten opgevuld en enkele met elkaar in tegen-
spraak zijnde data gecorrigeerd. Toen bleek ook de waarde van het vooraf-
gaande bronnenonderzoek: veel leden bleken niet onder de familienaam,
maar onder patronym voor te komen. De afbouw, middels notariële en rech-
terlijke archieven, heeft reeds enkele interessante gegevens opgeleverd en
zal nog enige jaren in beslag nemen. De kans dat hieruit nog correcties voort-
vloeien mag niet worden uitgesloten.

Welk beeld roept dit geslacht nu reeds voor ons op? Allereerst het feit dat
het komend uit een nog duister verleden „er ineens is". Vader en zoon Dirck
Dircksz Dicx weten zich in betrekkelijk korte tijd een welstand en aanzien te
verwerven die hen bij de 80 beste families brengt waaruit op 25 jan. 1618,
wanneer prins Maurits de vroedschap naar contra-reformatorisch model her-
vormt, de 32 nieuwe leden van de vroedschap gekozen worden. Basis voor
deze voorspoed wordt gelegd door vader Dirck die het als schipper blijkbaar
voor de wind is gegaan en die in 1565 een huis met erf aan de Scheepmakers-
dijk koopt en er een brouwerij begint.3 Het oude beroep blijft op toepasse-
lijke wijze voortleven in de naam van de brouwerij: „'t Scheepje". Als zoon
Dirck op 1 aug. 1618 de brouwerij verkoopt aanJohan en Michiel de Wael dan
doet hij dat met uitzondering van „. . . het merck van het Schip, twelck den
voorsz. vercooper aen hem selffs behout ende den coper nyet en zal volgen,
nochte het voorsz. merck mogen gebruycken". De familie is zozeer met het
merk verbonden dat ze soms als familienaam Scheepgen voert. Het merk is
uit de koop gehouden omdat het mee verhuist naar de nieuwe brouwerij en-
kele erven verder. Veel plezier heeft hij er niet van gehad. In 1619 overlijdt
hij en zijn weduwe zet de brouwerij voort, daarbij later bijgestaan door haar
kinderen. Na haar dood in 1631 wordt het zachtjesaan stil rond deze familie.
Zoon Cornelis is een eigen brouwerij, de Bril, naast 't Scheepje begonnen,
maar overlijdt al in 1637 met nalating van een dochter. Zoon IJsbrand ver-
trekt naar Rotterdam en gaat daar brouwen in „de Pau". Hun broer Dirck
gaat enkele grote reizen maken en overlijdt op zee. Nog is de tegenslag niet
ten einde. Hun zuster Agatha wordt weduwe van burgemeester Nicolaas Oly-

85



can die haar vier kleine kinderen en de brouwerij van haar vader nalaat. Zij
gaat niet bij de pakken neerzitten. Integendeel: zij pakt de zaken energiek
aan. Regelmatig zien we haar bij de notaris verschijnen, als doopgetuige op-
treden en bij het aangaan van een tweede huwelijk. Zij is de drijvende kracht
die de familie door de moeilijke tijd loodst. Na haar dood in 1667 keert Us-
brand terug naar Haarlem en er breekt een nieuwe bloeiperiode aan in de
persoon van IJsbrand's zoon Mr. Diederik Dikx. Deze doorloopt een glanzen-
de carrière en bekleedt tal van hoge functies. Zijn gelijknamige zoon treedt
in zijn voetsporen, maar door zijn vroegtijdige dood komt er een abrupt ein-
de aan deze familie.

Genealogie
N.B.: de familienaam komt onder een tiental varianten voor, bij de spelling is daarom

de meest gebruikte handtekening van de betreffende persoon aangehouden.

I. Dirck Dircksz, geb. ca 1535, aanvankelijk schipper, koopt 3.2.1565 huis
met erf op de Scheepmakersdijk3 en begint daar de brouwerij „het Scheep-
gen", verm. begin 1618 overleden, tr. ca 1565 Grietje (Guurtje) Cornelisdr.
Geltsack, geb. ca 1540, overl. na 20.4.1618, zuster van burgemeester Nicolaas
Cornelisz Geltsack, dr. v. Cornelis Thaemsz en Clara Symonsdr. Geltsack,
(overl. 1607).

Uit dit huwelijk, volgorde volgens testament 1.5:
1. Maria Dircx, geb. 1565/70, op 27.10.1641 nog in leven, tr. Haarlem

28.2.1588 Cornelis Gavesz, geb. ca 1560, overl. vóór 1630?, zn.v. Gaef
Meijndertsz, smid, en Maria Cornelisdr Clerck.

2. Dirck, volgt II.
3. Cornelia Dircx, geb. 1570/75, overl. na 1610, otr/tr. Haarlem 16/30.1.1600

Meijndert Gaeffsz, zich later noemende Fabritius, geb. ald. ca 1570, begr.
ald. tussen 15-22.9.1624, zn.v. Gaef Meijndertsz Smit en Maria Cornelisdr
Clerck. Hij otr./tr. Haarlem/Amsterdam 3/17.4.1622 JudithAerents, wed.v.
Christoffel Gerritsz. Uit het eerste huwelijk o.a. een zoon Gaeffd'ie als ge-
volmachtigde van II.4 optreedt.

4. Anna Dircx, geb. 1570/75, begr. Haarlem tussen 18-25.11.1637, otr/tr. ald.
11/25.11.1601 Dirck Cornelisz4 alias Koeckebacker, zich later noemende
Guldewagen naar het huis „de Vergulde Wagen" in de Grote Hout-
straat4+5, geb. ca 1570 te Alkmaar, begr. Haarlem tussen 10-16.11.1629,
luitenant St. Jorisdoelen 1621, wedr. van (otr/tr. 19.1/4.2.1597) Guurtje
Laurensdr (Grauwen). Uit het eerste huwelijk stamt het regentengeslacht
Guldewagen.

5. Catharina Dircx, geb. ca 1580, begr. Haarlem 8.1.1647, otr/tr. 1) Haarlem
6/20.9.1620 Frans Joosten van Leent, tr. 2) ald. 8.7.1625 Dirck Herculesz
Schatter6, ged. ald. 1.7.1588, begr. ald. 14.3.1663, luitenant St. Jorisdoelen
1618/21, kapitein Cluveniersdoelen 1627/30, '36/38, fiscaal 1645/51, vroed-
schap, schepen, wedr. van (tr. ald. 9.2.1614) Catharina Steijn, zn. v. Hercu-
les Dircksz en Cornelia Jacobsdr. (van Os).
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Op 13.7.1638 en 27.10.1641 laat zij haar testament opmaken voor not. Jacob Schoudt'.
Het verschil zit in het laatste vierde part dat wordt toebedeeld. Guertgen Meijnderts,
dochter van haar overleden zuster Cornelia Dircks, krijgt vooraf als legaat „haeren bes-
ten vlieger, mette beste rock ende dan noch de somme van vijer hondert carolus guldens
eens in gelde". De erfgenamen zijn 1) Maritgen Dircks dochter „haere eenige suster"
voor V» part; 2) de wettige descendenten van za: Dirck Dircks, haar overleden broer, voor
'A part; 3) de wettige descendenten van wijlen de voornoemde Cornelia Dircks; 4) in
1638: „den Ed. Cornelis Guldewagen, oudt schepen ende mede thesaurier deser Stadt,
. . ., mitsgaders de kindt ofte kinderen van Claertgen Dircks, die zij alrede int leven heeft
ende naer desen noch in echte sal mogen gecrijgen, in haer moeders stede,..., sijnde den
voorsz Cornelis Guldewagen ende Claertgen Dircks beijde kinderen van Anna Dircksdr.
mede haere testatrices overleden suster za: ge:", in 1641 luidt deze passage: „ende voort
leste vijerde part, de kinderen, kindtskinderen ende verdere wettige descendenten van
wijlen Anna Dircksdr.,".

N.B.: Uit de beide redakties van het vierde part zijn een tweetal conclusies te trekken.
Op de eerste plaats is Claertgen Dircks (Guldewagen) in 1638 nog uit de gratie, vermoe-
delijk vanwege een ongewenst huwelijk, waarvan men echter haar kinderen niet de dupe
wil laten zijn. In 1641 is blijkbaar de vrede getekend. Op de tweede plaats blijkt hieruit
dat Cornelis Guldewagen, niet uit het eerste huwelijk van Dirck Cornelisz met Guurt
Laurens stamt, zoals in verschillende naamlijsten op de vroedschap2 staat, maar uit zijn
tweede huwelijk met Anna Dircx.

II. Dirck Dircksz Dicx2, geb. ca 1570, begr. Haarlem 10.5.1619, brouwer in
„het Scheepgen", luitenant St. Jorisdoelen 1615, vroedschap jan. 1618, bur-
gemeester 1618/19, otr/tr. Haarlem 28.5/11.6.1595 Cornelia Comelisdr. Jonk,
geb. ald. ca 1570, overl. okt. of nov. 1630, dr. v. Cornelis Cornelisz „de Jon-
ge" Clerck, alias Jonk en Margriet Outgersdr. (Akersloot).

Wapen": in goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van 3 zwarte kraaien 2-1; helmte-
ken: een zwarte kraai tussen een goud-blauwe vlucht.

Uit dit huwelijk gedoopt in de Grote Kerk te Haarlem:
Agatha Dicx, ged. 24.4.1597, begr. ald. 23/31.1.1667 (Gr.K. middelkerk no.
96), brouwster in „het Scheepgen", otr/tr. 1) ald. 13/27.4.1631 Nicolaas
Pietersz Olycan6+\ ged. ald. 16.5.1599, begr. ald. 2.4.1639, sergeant Cluve-
niersdoelen 1627/30, luitenant 1630/33, '36/39, koopt in 1631 zijn schoon-
broers en -zusters uit in bovengenoemde brouwerij; zn. v. burgemeester
Pieter Jacobsz Olycan en Marietje Claasdr. Voogt; otr/tr. 2) ald. 9/
25.4.1645 Mattheus van Hoflandt1, geb. ca 1600, overl. ald. 1.9.1652, vroed-
schap 1648, commissaris van de Kleine Bank van Justitie 1649, schepen
1650/51, zn. v. Thomas Jansz en Aleijd Mattheusdr. Steijn.
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Uit het eerste huwelijk gedoopt te Haarlem (Gr.K.):
a. Dirrick"*",ged. 7.5.1632.
b. Maria. ged. 11.6.1634, tr. Nicolaas van Assendeift; hun dochter Maria tr. Mr. Diederik

Dikx(\V).
c. Claertien, ged. 25.11.1636.
d. Pieter, ged. 2.9.1638.

Uit het tweede huwelijk gedoopt te Haarlem (Gr.K.):
e. Aletta, ged. 18.3.1646, begr. 2.1.1670, tr. 7.7.1665 Dr. Johannes van der Waeijen, profes-

sor Theologica tot Franeker.'*10

Op 25.7.1643" laat zij een schuldbekentenis van ƒ 4.800,- aan de heer oudburgemees-
ter Johan van Loo opmaken ter zake van door Jan Albertsz, biersteecker, geleverde bie-
ren. Pas op 17.2.1648 wordt deze schuld vereffend. Op 22.9.164412 volgt een attestatie. Op
7.4.1645" worden in haar huis op de Scheepmakersdijk de huwelijkse voorwaarden opge-
maakt tussen "den eersaemen Matheus van Hofflandt beiaart jongman, bij hem hebben-
de Cornelis van Hofflandt sijnen eenigen broeder ende Loth Schoudt sijnen cousin, toe-
comende Bruijdegom, ter eenre ende . . . d'eerbaere Agatha Dirck Dix dochter, naege-
laeten weduwe van wijlen Nicolaes Olijcan, Brouster inde brouwerije vant Scheepgen,
voor soo veele als noot zij, geassisteert met IJsbrant Dix haeren broeder, mitsgaders
d'heeren Dirck Schatter, oudtschepen, haeren behout oom, Cornelis Guldewagen, oudt
Burgermeester ende Thesaurier, ende Gaeff Meijndertsz Fabritius, regerende schepen,
haeren cousins,". Uit alles blijkt dat de bruidegom bij de bruid intrekt. 18.I0.I64914 attes-
tatie t.b.v. Aeltge Abrahams die sedert 2 jaar naaister is bij Agatha Dixs. 24.8.1652" laten
Matheus van Hoflandt en Agatha Dix ,,. . . beijde sieckelijcken na den lichame gaende
tusschen de stoel ende het bedde.. ." hun testament opmaken. Tot voogden van de kin-
deren worden benoemd IJsbrant Dix en Cornelis Guldewagen. Voor Matheus is het afge-
lopen: nog diezelfde week overlijdt hij. Voor Agatha gaat het leven verder. Op 6.7.1655"
volgt een attestatie van „Susanna Claes, schijndraghster, out omtrent 48 jaren, ende ver-
claerde ten versoecke van Joffr. Agata Dicx, wed. wijllen den Ed: Matheuwes Hofflandt,
Brouster int Scheepgen, warachtich te wesen dat opden 26 Junij 1653 is gecomen gaen
met twee stoffen naegoet omtrent de brouwerije van de Bootshaecken op het Spaerne . . .
alwaer sij schielijcke aengerant is bij eene Andries Michielss de Loos doentertijt pachter
ofte medestander van de bieren. . . dewelcke haer deposante de voorsz twee stoffen
schijn ofte naegoet met gewelt affhandigh hebben gemaeckt ende haer voorts gebraght
binnen der voorsz stadts gevanckenis allwaer sij omtrent de tijt van drie weecken is ge-
houden geweest sonder eenich acces van eenige persoonen, . . . in apperentie sijnde ge-
braght en bij den voorsz paghter gedreijght en geexamineert sijnde heeft verclaert het
voorsz schijn ontfangen te hebben uijt de brouwerije vande Brilt, waer near sij deposante
op het hert aenstaen vanden voorsz paghter heeft verclaert het tselve gehaelt te hebben
uijt de brouwerij vant Scheeptien () haere attestatie ten versoecke vanden voorsz paghter
gegeven in dato 26 Junij 1653 voors verleent te hebben om ontslagen te werden uijt haer
stricte gevanckenisse vermits sij van tijt tot tijt bij de voorn pachter met quader gevanc-
kenisse en schandeloose straffe worde gedrijght. . .". De methoden die men er op na
hield waren niet bepaald zachtzinnig, maar het opmerkelijkste is wel dat de tegenverkla-
ring pas 2 jaar later werd opgemaakt! I9.12.I657'7 geven Agata Dicx en Kaniere Claes,
wed. Jan Corneliss de Jongh en brouwster in „de vijf hoeck" een attestatie af t.b.v. Jaco-
mijntje Michiels die bij beiden brouwmeid is geweest. 28.3.1661" en 2.12.1665"geeft zij
een machtiging af aan haar zoon Mr. Dirk Olycan, raad en vroedschap, en op 20.3.166120

aan Herman van Olen, procureur voor den Hove van Holland. 5.6.I6662' akkoord over
afwikkeling schuld van ƒ 1900,- van Pietertgen Pieters aan Agata Dicx.

2. Cornelis, volgt lila.
3. Aefgen, ged. 26.4.1601, jong overl.
4. Dirrick2, ged. 17.7.1603, overl. febr. 1654 aan boord van „de Walvisch"

onder de Noorse kust, brouwer in „het Scheepgen" (tot 1631?) en „de
Halve Maen", vaandrig St. Jorisdoelen 1626/40, afgebeeld op „Maaltijd
van Officieren van de St. Jorisdoelen" (1627) en „Officieren en Onderoffi-
cieren van de St. Jorisdoelen" (1639) van Frans Hals22.



Margaretha Dikx dochter van Cornelis en Maria Hainck. Geb. 19.7.1634 f
....-1697, geh. met GerardColterman.

(Joh. Verspronck. Olieverf op doek. 82.5x67 coll. Mr. W. Russel. Amsterdam.)

30.5.164023 „Dirck Dircksz Dix tegenwoordich staende op sijn vertrek naer Brasil"
machtigt Gaeff Meijndertsz Fabritius tot afhandeling van het transport van huis en erf op
de Scheepmakersdijk. Op 29.4.1647", reisklaar om naar Oost-Indië te varen, laat hij drie
akten passeren waarbij Gaeff Fabritius gemachtigd wordt om zijn aandeel in de landerij-
en van Pieter Dirxsz Clopper, gelegen in de banne van Egmond-Binnen, en in de nog on-
verdeelde nalatenschap van zijn vader en zijn tante Catharina Dircksdr. te transporteren
aan Mattheus van Hofflandt ten behoeve van Agatha Dix tot voldoening van de kosten
van zijn uitrusting.

Tussen 9-24.2.1654" wordt een drietal opmerkelijke akten opgemaakt: data, getuigen
en ondertekeningen ontbreken. Ze hadden tot doel Agatha Dix, wed. v. Mattheus van
Hofflandt, IJsbrand Dix, brouwer te Rotterdam, en Margarieta Cornelisdr Dix, e.v. Ge-
rard Colterman, als enige erfgenamen van Dirck Dix, die op zijn terugkeer uit Oost-Indië
was overleden, te erkennen om daarmee van de OIC ter kamer van Delft de somma van
ƒ3238,10 te incasseren en Cornelis van Hofflandt, wonende tot Amsterdam, te mach-
tigen alle overige tegoeden die bij de Kamer van Amsterdam zouden uitstaan, in ont-
vangst te nemen.

5. Clara, ged. 2.11.1605, overl. na 19.7.1634 (vóór 1640?).
6. Margrieta, ged. 6.11.1607.
7. Isbrant, volgt Illb.
8. Aefke, ged. 10.3.1613, jong overl.
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lila. Comelis Dircksz Dix2, ged. Haarlem (G.K.) 11.2.1599, overl./begr.
ald. 22/29.8.1637, tot 1631 medebrouwer in „het Scheepgen", vanaf 1625 ook
brouwer in „de Bril" (voorheen „de Twee Leiyen") op het Spaarne, vroed-
schap 1625, regent Leprosenhuis 1626, regent St. Elisabeth gasthuis 1627/28,
schepen 1629/30, '33/34, '36, kerkmeester 1631/32, '35; luitenant St. Jorisdoe-
len 1627, kapitein 1633, otr./tr. Amsterdam/Haarlem 22.3/21.4.1626 Maria
Heijinckx (Haijncks, Heijing), overL/begr. Haarlem 22/27.4.1658 (Brouwers-
kapel no. 13), wed. v. Dr. Reijnier Cant van der Meer. Zij hertr. Haarlem 2/
18.10.1639 Comelis Cornelisz Duyvensz de Jonge, schepen ald. Op 20.8.1637
laten Cornelis Dix en Maria Heijncks hun testament opmaken26.

Uit dit huwelijk, gedoopt in de Grote Kerk te Haarlem:
1. Cornelia, ged. 14.3.1627, jong overl.
2. Dirck, ged. 30.1.1629, jong overl.
3. Maria, ged. 9.4.1630, jong overl.
4. Dirk, ged. 4.5.1631, jong overl.
5. Dirck, ged. 31.8.1632, jong overl.
6. Margrieta Dix, ged. 19.7.1634, overl./begr. ald. 13/19.11.1697 (G.K. mid-

denschip no. 209), op 2.12.1653 vestigt oudschepen Cornelis Duyvensz
een lijfrente van ƒ 200,- op haar"; otr/tr. ald. 25.1/18.2.1654 Gerard Col-
termari1, geb. ald. 17.9.1632, overl./begr. ald. 3/8.11.1670, zn. v. Johan en
Anna van Schoonhoven; commissaris Kleine Bank van Justitie 1654/55,
'58, vroedschap 1657, schepen 1660/61, '63, Gecommitteerde ter Admira-
liteit 1664/66 en ter Staten-Generaal 1667/69, rentmeester van Rijnland
1668.

7. Dirck, ged. 14.11.1635 jong overl.

Illb. IJsbrand Dickx, ged. Haarlem (Gr.K.) 6.1.1610, overl./begr. ald. 20/
26.11.1681 (Gr.K. middenschip no. 138), brouwer in „de Pau" te Rotter-
dam28, vroedschap te Haarlem 1671, schepen 1672/73, '79/80, kerkmeester
1675/78, '81, thesaurier 1677, otr./tr. Haarlem 25.12.1639/10.1.1640 Maria van
der Camer, ged. ald. 30.4.1613, begr. ald. 28.12.1680 (Gr.K. middenschip no.
138), dr. v. Johan van der Camer, vroedschap 1618, schepen 1619/35, burge-
meester 1636/56, Gecommitteerde Raad 1637/45, Bewindhebber WIC 1656,
(heeft mogelijk beslissende invloed op de carrière van no. IV gehad), en Sara
van der Voort.

Op 2.5.1672" transporteren Abraham van Casele en Wïllem Heijsterman, kooplieden
te Amsterdam, aan IJsbrand Dicx, raad en vroedschap te Haarlem, de hofstede Middel-
laan voor ƒ 500,-.

Uit dit huwelijk, gedoopt in de St. Laurenskerk te Rotterdam:
1. Cornelia, ged. 24.10.1642, jong overl.
2. Sara, ged. 3.2.1644, jong overl.
3. Anna, ged. 11.6.1645, jong overl.
4. Cornelija Dickx, ged. 8.1.1647, overl. Haarlem 21.9.1681, otr./tr. Rotter-

dam/Haarlem, 3/21.9.1673 Samuel van der Lanen, geb. Rotterdam, overl.
ald. 31.7.1733, schepen en burgemeester aldaar, Cameraar en Hoogheem-
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raad v.h. Waterschap van Woerden, zn. v. Samuel van der Lanen en Elisa-
beth van Swiepen. Hij tr. II ald. 9/23.5.1683 Maria van der Does, wed. Pie-
ter de Liefde, en III 29.7/12.8.1691 Maria Magdalena Meermans.

Uit de zeer omvangrijke inventaris van goederen30 blijkt dat de drie kinderen uit het
eerste huwelijk, met name Samuel, Elisabeth en Anna Cornelia van der Lanen, op
25.11.1707 reeds ƒ 30.000,- uitgekeerd hebben gekregen. Daarnaast is er nog ƒ 20.000,-
aan rentebrieven en een obligatie van ƒ 5500,- t.n.v. IJsbrand Dicx (hun grootvader) te
verdelen. (Er waren nog zeven kinderen!)

5. Diderick, volgt IV.
6. Johannus.ged. 5.5.1650, jong overl.
7. Sara Marija, ged. 25.4.1652, jong overl.
8. Sara Maria, ged. 10.10.1655, jong overl.
9. Sara Maria, ged. 17.3.1657, jong overl.

IV. Mr. Diderick Dikx\ ged. Rotterdam (Gr.K.) 20.10.1648, overl./begr.
Haarlem 22/28.9.1719 (Gr.K. middenschip no. 138), Jur. Cand. 5.11.167131;
luitenant Cluveniersdoelen 1681, kapitein 1687, kolonel 1693, kolonel St. Jo-
risdoelen 1699; vroedschap 1682, schepen 1683/84, '87/88, '91, burgemeester
1692, '94, '98/99, 1701/02, '06/07, '09/10, '13/14, '16/17 en '19, Gecommitteer-
de Raad der Staten van Holland 1694/97 en ter Staten-Generaal 1703/05,
Commissaris Kleine Bank van Justitie 1682, van de Amsterdamse trekvaart
1693, van het Haarlemse Bos 1695, van de Leidse trekvaart 1696, kerkmees-
ter 1685/86, '89/90, Hoogheemraad van Rijnland 1689, curator van de Latijn-
se school 1693, Bewindhebber Westindische Compagnie 1695, Hoogbaljuw
van Kennemerland 1708, weesmeester 1690, '93, 1700, '08, '11/12, '15 en '18,
otr./tr. I Haarlem/Amsterdam 24.11/13.12.1680 Catharina de Neufville9, ged.
Amsterdam 6.2.1656, overl./begr. Haarlem 6/12.10.1683 (Gr.K. middenschip
no. 138), wed. van Caspar ter Smitten31, dr. v. Johan de Neufville en Elisabeth
van der Waeijen; otr/tr. II Haarlem/Heemstede 24.9/9.10.1690 Maria van As-
sendelft, ged. Haarlem (Gr.K.) 14.5.1666, overl./begr. ald. 29.11/5.12.1723
(Gr.K. middenschip no. 138), dr. v. Nicolaas van Assendelft, schout van
Halfweg, en Maria Olycan (II.I sub b).

Wapen8: gevierendeeld 1 en 4 in goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van 3 zwarte
kraaien 2-1, 2 en 3 in rood een gouden keper vergezeld boven van 2 gouden sterren en be-
neden van een gewende wassenaar; helmteken een zwarte kraai tussen een goud-blauwe
vlucht.

Echter op een gebrandschilderd raam in de Groote Kerk" als volgt: gevierendeeld I en
4 in goud een blauwe dwarsbalk vergezeld van 3 zilveren ganzen 2-1, 2 en 3 in rood een
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gouden keper vergezeld van 2 gouden sterren in het schildhoofd en een gouden gewende
wassenaar in de schildvoet; helmteken: een grijze plevier tussen een vlucht zilver en rood,
dekkleden goud, zwart en rood.

1.5.1688 Diderick Dicx, raad en regerend schepen der stad Haarlem, transporteert aan
Jan de With, koopman te Amsterdam, de hofstede Middellaan voor ƒ 1.200,-."

7.12.1683 Hugode Groot, drossard van Bergen op den Soom, mr. Jacobde Groot raad
en resident van de keurvorstelijke doorluchtigheid van de Pais en Johan van Sorgen, ad-
vocaat voor het Hof van Holland, als testamentaire voogden over de minderjarige kinde-
ren en medeërfgenamen van wijlen Pieter de Groot, transporteren aan Diderich Dicxs,
raad en regerend schepen van de stad Haarlem, de hofstede Boeckenrode voor
ƒ 26.000,-."

6.7.1734 De erfgenamen van mr. Diderik Dix transporteren aan Gilles van der Bemp-
ten, raad en oudschepen van de stad Amsterdam, de hofstede Boeckenrode en enige lan-
derijen voor ƒ 30.000,-."

Uit beide huwelijken, gedoopt in de Groote Kerk te Haarlem:
1. Maria Dikx», ged. 15.10.1681, overl./begr. ald. 15/21.5.1727 (Gr.K. mid-

denschip no. 423),. otr./tr. I ald. 16/30.4.1702 Mr. Francois Druyvesteyn2,
ged. ald. 11.12.1672, overlVbegr. ald. 16/22.1.1704 (Gr.K. middenschip no.
423), commissaris Kleine Bank van Justitie 1696, vroedschap 1699, sche-
pen 1701/02, zn. v. Mr. Aernout Druyvesteyn, Raad en Burgemeester, en
Maria Wouters; otr./tr. II ald. 22.11/6.12.1705 Mr. Abraham Guldewagen1,
ged. ald. 8.5.1667, overl./begr. ald. 30.1/6.2.1728 (Gr.K. Noorderschip no.
0), vroedschap 1693, Commissaris Kleine Bank van Justitie 1693/94, sche-
pen 1695/96, 1704/05, '14, burgemeester 1715, '18, Gecommitteerde ter
Admiraliteit 1698/1702 en ter Staten van Holland 1711/13, wedr. van (otr./
tr. Haarlem 7/23.8.1689 Anna Margaretha de Ridder (1671-1699), zn. v. Mr.
Dammas Guldewagen (vroedschap) en Judith Loreyn.

Enig kind en erfgenaam uit het eerste huwelijk:
a. Mr. Francois Aernoud Druyvesteyn", ged. Haarlem 8.7.1703, overl. ald. 25.11.1748,

Commissaris Klejne Bank van Justitie 1726/27, schepen 1732/33, '37/38, Hoogheem-
raad van Rijnland 1733/37, vroedschap 1737, Gecommitteerde Raad ter Staten van
Holland 1746/48, tr. .ald. 23.4.1728 Henrietta Jacoba Cerlings (1704-1751). Hieruit nage-
slacht.

2. IJsbrandt, ged. 11.7.1691, begr. 14.7.1691 (Gr.K. middenschip 138).
3. Isbrand, ged. 2.7.1692, begr. 1.3.1704 (Gr.K. noorderkruis no. 25), post-

meester 1700.
4. Agatha, ged. 5.9.1694, begr. 18.4.1698 (Gr.K. noorderkruis no. 25).
5. Nicolaes, ged. 5.9.1696, begr. 14.5.1697 (Gr.K. noorderkruis no. 25).
6. Catharina Dikx, ged. 15.6.1698, begr. 6.6.1778 (Gr.K. noorderkruis no. 24),

otr./tr. ald. 22.6/13.7.1721 Mr. Constantijn Ie Leu de Wilhem, heer van
Drongelen, geb. 's-Gravenhage 2.10.1694, overl. Haarlem 9.1.1733, com-
missaris Kleine Bank van Justitie 1719/23, schepen 1725/28, vroedschap
1728, Hoogheemraad van Rijnland 1728, Gecommitteerde ter Staten-Ge-
neraal 1730/32, Ontvanger der Convoyen en Licenten te Haarlem 1718/
2834,zn. v. Mr. Maurits Ie Leu de Wilhem, heer van Waalwijk, President
van de Raad van Brabant, en Maria Timmers.

Uit dit huwelijk:
a. Marie Maurice, geb./ged. Haarlem 5/7.2.1723, overl./begr. ald. 25/29.3.1799, tr. Leiden

26.3.1748 Mr. Remees Floris van Zanen, geb./ged. ald. 23/27.7.1713, lid van de Haar-
lemse vroedschap, overl./begr. ald. 12/19.12.1775, zn. v. Mr. Remees Floris en Sara
Maria de Goyer.
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Mr. Francais Druyvesieyn zoon van Mr. Arnout
en Maria Wouters. Geb. 11.12.1672 t 16.1.

1704, geh. mei Maria Dicx.

I Barend Graal. Olieverf op doek. 85,5 x 70.
Coll. Prof. Dr. M. J. Druyvesieyn).

Maria Dicx dochter van Mr. Diederik en
Catharina de Neufville. Geb. 14.10.1681
f 15.5.1727, geh. met Mr. Francois Druyve-

steyn.

t Barend Graat. Olieverf op doek. R6 x 70.
Coll. Prof. Dr. M. J. Druyvesieyn).

Cornelia Dickx dochter van Mr. Diederik en
Maria van Assendelft. Geb. 17.8.1703 f 15.5.

1741, geh. met Cornelis Pieter van Brakel.

IPh. van Dijk. Olieverf op doek. 56 x 44. Coll. van Palland. I

Mr. Cornelis Pieter van Brakel zoon van
Cornelis en Cornelia Steyn. Geb. 17.11.1697

t 1.9.1740. geh. met Cornelia Dickx.

IPh. van Dijk. Olieverf opdoek. 57x46. Coll. van Palland.)
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b. Christina Wijnanda, geb./ged. Haarlem 28/30.8.1724, overl./begr. ald. 17/20.1.1777, tr.
Leiden 17.1.1747 Mr. Mattheus Willem van Valkenburg, heer in Callantsoog, geb./ged.
's-Gravenhage 24/26.12.1718, lid van de Haarlemse vroedschap, overl./begr. Haarlem
2/9.1.1784, wedr. v. Maria Guldewagen, zn. v. Mr. Cornelis en Anna Maria Colterman.

c. Maurits, geb./ged. Haarlem 13/15.2.1726, overl./begr. ald. 15/18.5.1728.

d. Mr. Diderik, heer van Drongelen, geb./ged. Haarlem 12/14.3.1727, overl. Leiden 19,
begr. Haarlem 26.2.1751.

e. Willem Constantijn, geb./ged. Haarlem 20/23.3.1728, overl./begr. ald. 9/13.4.1728.

f. Francois, geb./ged. Haarlem 12/15.5.1729, overl./begr. ald. 6/9.8.1729.
g. Mr. Maurits Willem, heer van Drongelen, geb./ged. 's-Gravenhage 20/23.2.1731,advo-

caat bij de Hoge Raad, overl. 's-Gravenhage 24.4/begr. Haarlem 2.5.1754.

h. Mr. Paul, heer van Drongelen, geb. huis Boekenrode onder Vogelenzang 18/ged.
Haarlem 20.8.1732, lid van de Haarlemse vroedschap, f 's-Gravenhage 15/a Haarlem
19.11.1781.

i. Constantijn Jacob, geb. 13/ged. Haarlem 15.9.1733, overl. 2/begr. ald. 6.8.1734.

7. Nicolaes, ged. 5.9.1700, begr. 5.8.1702 (Gr.K. noorderkruis no. 25).
8. Agatha, ged. 13.10.1701, begr. 18.8.1703 (Gr.K. noorderkruis 25).
9. Comelia Dikx, ged. 17.8.1703, overl./begr. ald. 10/15.4.1741 (Gr.K. Cors-

kapel no. 18 en 19), otr./tr. ald. 2/11.11.1732 Mr. Cornelis Pieter van Bra-
kel1, ged. ald. 17.11.1697, overl./begr. ald. 25.8/1.9.1740 (Gr.K. Corskapel
no. 18 en 19), commissaris Kleine Bank van Justitie 1721/24, schepen
1725/26, '30, '32, vroedschap 1729, Gecommitteerde Raad der Staten van
Holland 1735/37, Hoogheemraad van Rijnland 1738, wedr. van (otr./tr.
Haarlem 2/26.12.1725) Catharina de Glarges (overl. 1727), zn. v. Cornelis
van Brakel en Cornelia Steijn.

Enig kind en erfgenaam:
a. Mr. Cornelis Aernout van Brakel, geb. Haarlem 31.10.1733, overl. ald. 12.12.1782, com-

missaris Kleine Bank van Justitie 1753/54, vroedschap 1761, schepen 1760/61, '67/68,
'71/72, tr. ald. 15.5.1754 Arnoldina Repelaar, dr. v. Mr. Ocker, Hoofdofficier der stad
Dordrecht. Hieruit nageslacht.

10. Mr. Diderick Dikx2, ged. 24.6.1705, overl. ald. 21.12.1732, luitenant St.
Jorisdoelen 1729, kapitein Cluveniersdoelen 1729, Commissaris Kleine
Bank van Justitie 1728/29, vroedschap 1730, kerkmeester 1730, schepen
1731, rentmeester van Rijnland 1731.

Tot slot zou ik nog willen opmerken dat de registers op de vroedschap (zie
noot 2), zoals de naamlijsten, stamdelen e.a., met de nodige voorzichtigheid
gehanteerd moeten worden aangezien meerdere malen gekonstateerd kon
worden dat opgegeven data en de oudere kwartieren onjuist waren. Aan de
hand van de DTB-registers en notariële akten zijn fouten betreffende boven-
staande genealogie gekorrigeerd.

Gaarne dank ik de heer Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg, die bereid was het
koncept door te nemen en enkele kanttekeningen te plaatsen. R. A. J. DIX
Noten

1 Zie ook Gens Nostra XXXI (1976), no. 7/8, blz. 196—202 onder no. 12.
2 GA Haarlem, collectie Handschriften, inv.no. 59—64.
5 Jaarboek Haarlem 1956, blz. 37—47.
4 idem 1959, blz. 119—129 „De Haarlemse Schuttersstukken" II.
! idem 1957, blz. 51—60„Het huis dat Jacob van Campen bouwde".
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6 idem 1960, blz. 117—125 „De Haarlemse Schuttersstukken" III.
7 GA Haarlem, Not.Arch. inv.no. 135, fol. 51v en 137fol.44v.
8 Centr. Bur. voor Genealogie in Den Haag, kollektie Musschart, onder Dikx.
' GA Amsterdam, kollektie Handschriften C30, Genealogie van der Waeijen.

10 MR. P. C. BI.OYS VAN TRESLONG PRINS: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in
Zuid-Holland\, blz. 171 — 172; en Nederlandsche Heraut II, blz. 248.

" GA Haarlem, Not. Arch. inv.no. 121, fol. 180, en 138 fol. 64v.
12 idem, inv.no. 150, fol. 26.
13 idem, inv.no. 139, fol. 115v.
14 idem.inv.no. 180, fol. 484.
15 idem, inv.no. 144, fol. 60v.
16 idem.inv.no. 236, fol. 107.
17 idem, inv.no. 241, fol. 19.
18 idem, inv.no. 208, fol. 241.
" idem, inv.no. 213, fol. 40.
20 i d e m . i n v . n o . 2 1 0 , fo l . I I I .
21 idem, inv.no. 213, fol. 163.
22 Jaarboek Haarlem 1961, blz. 46—76: „De Haarlemse Schuttersstukken" IV, VII.
23 GA Haarlem, not. arch. inv.no. 168, fol. 318v.
24 idem.inv.no. 121, fol. 424, 140 fol. 204v, en 150fol.227v.
25 idem, inv.no. 151 fol. 9v, 10, lOv.
26 idem.inv.no. 134 fol. 376.
27 GensNostralX(1954), no. 1 blz.4.
28 GA Rotterdam, Oud Not. Arch. inv.no. 679 fol. 290 + 293, 680 fol. 366 en 692 fol. I die alle

openstaande rekeningen wegens geleverd bier betreffen. De overige akten (24 stuks) betref-
fende IJsbrand Dickx en zijn vrouw zijn nog niet verwerkt.

M A. VAN DAMME De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628—1811, blz. 15.
30 GA Rotterdam, Oud Not. Arch. inv.no. 2240 fol. 150—451 en 2241 fol. 119—428.
31 Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae, blz. 26 en Album Studiosorum Harderwijk,

blz. 26b.
32 M R . P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in

Noord-Holland III blz. 226.
33 als 29 blz. 76—80.
34 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1971, Genealogie de Wilhem.

Het oudste zegel van de stad Haarlem. Het hangt
aan een overeenkomst tussen de steden Dordrecht,
Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden en Haarlem
uit 1345. Het stelt een romaanse stadspoort voor
omringd door een van tinnen voorziene walmuur.
Links en rechts staat een boom. Deze boom is het
oudste element in het huidige wapen. Het stelt de
hout voor en is naar aanleiding van het beleg in

1572 veranderd in een dorreboom.
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V/l 16

FRANS
HENDRIK
BOHMAN

(BOMANS)

zn.v. Joannes
Henricusen
Maria Lovisa

Veltman

Brundersknecht

— Bork
(West-DId.)

9.9.1764

t?
(Was in 1845
reeds „afwe-

zend")

V/2 17

ALIDA
DE LANGE

dr. v. Pietcr
en Maria

van Es

* Schoonderloo
— Delfshaven

3.11.1782
t Schiedam

4.7.1821
Schiedam/Rolterdam

°° 10,-20.5.1810

IV/I 8

JOSEPHUS
BOMANS

Kleerblekersknecht,
metselaar

* Schiedam
13.5.1819

t Haarlem
15.8.1891

V/3 18

JOANNES
MICHAEL
COENEN

zn. v. Leonard
en Elisabeth

Nijssens

Blekersknechl

- Eelen (België)
16.8.1791

f Rotterdam
3.12.1833

V/4 19

MARIA
GEERTRUIDA
OP 'T ROOT

dr. v. Thomas en
Geertrui(da)

Dirix

~ Roggel
18.10.1789

t Rotterdam
22.4.1844

Rotterdam
12.4.1815

IV/2 9

ANNA ELIZABETH
COENEN

* Rotterdam
28.11.1821
f Haarlem
9.1.1882

oo Rotterdam 27.8.1845
m/i 4

JOHANNES MICHIEL
BOMANS

Metselaar - bouwondernemer, boterfabrikant
Oprichter van Haarlem's Dagblad (1883)

•Schiedam 22.1.1850
t 's-Gravenhage 19.7.1909

V/5 20

BARTH
(-OLOMEUS)

LEUVEN

zn. van Simon
en Martijntje
Timmermans

Werkman

- H e e l
7.11.1773

t Heemstede
1.II.1828

V/6 21

JOHANNA
BECKERS

dr. v. Joannes
en Joanna

Maria Marlens

— Valkenswaard
8.4.1790

t Heemstede
23.4.1868

Heemstede
9.2.1814

IV/3 10

PIETER
LEUVEN

Koopman-werkman

* Heemstede
25.4.1818

f Heemstede
29.5.1870

V/7 22

ANTHONIE
KOCKEL-
KOORN

zn. v. Francois
en Elisabeth
Winkelmolen

Kleerblekers-
knecht

•v* Grathem
9.3.1796

t Heemstede
10.8.1829

V/8 23

MARIA AGNES
OP 'T ROOT

dr. v. Thomas
en Geertrui(da)

Dirix

— Roggel
31.3.1787

t Heemstede
22.11.1868

^ Heemstede
II.8.I8I9

IV/4 11

MARIA GEERTRUY
KOCKELKOORN

* Heemstede
26.7.1823

f(na 1872)

oo Heemstede 1.2.1843

UI/2 " 5

ANNA MARIA
LEUVEN

•Heemstede 9.2.1847
f's-Gravenhage 7.1.1929

oo Heemstede 30.5.1872
n/i 2

Mr. JOHANNES BERNARDUS BOMANS
Advocaat

Wethouder der Gemeente Haarlem (1917-1923), Lid

en procureur
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1923-1941),

•Amsterdam 11.5.1885 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1916-1929) | Heemstede 20.3.1941

l/i

*'s-Gravenhage 2.3.1913

oo Rotterdam

GODFRIED JAN /
Lite

oo Nijmegen 14.4.1944 GER'

Samenstelling: R. F. Vulsma.
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V/9

JACOBUS
REVNART

zn. v. Joanncs
Judocus en

Joanna Magtilda
Veelc

Gereedschaps-
bewaarder bij

de Marine

~ Rotterdam
28.4.1760

t Rotterdam
22.12.1832

V/10

JOHANNA
DE VISSER

dr. v. Cornelis
en Adriana

van Tol

Rotterdam
' 27.10/16.11.1794

~ Rotterdam
25.6.1774

t Rotterdam
25.7.1833

IV/5 i;

THEODORUS
ADRIANUS REYNART

Scheepstimmerman

V/l I 2i

ARNOLDUS
VAN DEN
BOSCH

zn. v. Dirk en
Petronella

Riool

~ Rotterdam
9.2.1767

t Rotterdam
2.2.1842

V/12 27

JOANNA
MORKS

dr. v. Jan en
Joanna Lesker

~ Rotterdam
3.11.1767

t Rotterdam
26.4.1848

Rotterdam
25.4/11.5.1794

IV/6 13

ELISABETH
VAN DEN BOSCH

Winkelierster

. Rotterdam -~ Rotterdam
2.12.1802 7.8.1803

t Rotterdam t Rotterdam
13.9.1871 29.12.1876

oo Rotterdam 29.6.1825

UI/3

ARNOLDUS
REYNART

Winkelier

* Rotterdam 21.5.1827
t Rotterdam 27.7.1900

V/13 28

LUDEVICUS
LEOPOLDUS

BECK

Logementhouder

* Praag
c.1776

t Zutphen
24.2.1828

V/14

MARIA
THERESIA

MEIJER

29

* Haselünne
(West-DId.)

c. 1765
t Zutphen
3.11.1842

Zutphen
21.6/18.7.1805

IV/7 14

CAROLUS LUDOVICUS
BECK

Zaakwaarnemer -
Logementhouder

*/->~ Zutphen
2/3.6.1809

f Rotterdam
19.1.1885

V/15 30

JOHANNES
BERNARDUS

HULSINK

zn.v.Joannes
Henricusen
Catharina

Bemer

Koopman

~ Harderwijk
3.10.1772

t Harderwijk
2.4.1852

V/16 31

JOHANNA
WILHELMINA
VAN ROSSUM

dr. v. Lambertus
en Maria van

Haren

• Emmerik
17.4.1776

t Harderwijk
15.5.1835

Harderwijk/Emmerik

6/26.1.1802

1V/8 !

MARIA CATHARINA
MARGARETHA

HULSINK

V~~ Harderwijk
19.2.1804

t Harderwijk
8.3.1881

oo Harderwijk 7.2.1833
UI/4

CATHARINA REGINA HELENA
BECK

•Zutphen 13.1.1845
t Rotterdam 23.2.1896

Rotterdam 25.1.1883
U/2

ARNOLDINA JOSEPHINA OSWALDA REYNART

* Rotterdam 20.12.1883
8.7.1908

t Heemstede 2.12.1955

iRNOLD BOMANS
rator

fRUD MARIA VERSCHEURE

tBloemendaal 22.12.1971
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DP Cro(e o/5r. flavo Kerk met het grote in 1735 door Christiaan Muller gebouwde orgel.

(Gravure van J. C. Philips. 1763 naar G. Toorenburgh, 1762. Haarlem, gemeentearchief. Atlas 1513)
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EEN VOORBEELD VAN ENGELSE IMMIGRATIE IN HET
19E EEUWSE HAARLEM: DE FAMILIE THORP

Toen ik mij in de vijftiger jaren ging interesseren voor de geschiedenis van
mijn familie werd mij door oudere familieleden verteld dat mijn overgroot-
moeder Van der Steur een Engelse was en wel een dochter van een Engels in-
genieur die in Nederland was voor de aanleg van het Noordzeekanaal.

Uit familiepapieren bleek dat zij Elisabeth Thorp heette en op 23 september
1859 in Heemstede was gehuwd met mijn overgrootvader Gerrit Adrianus van
der Steur (1834-1898), kleermaker in Haarlem aan de Grote Houtstraat nr.
18.

De huwelijksbijlagen verschaften zoals gebruikelijk de nadere gegevens
over haar geboorte: zij kwam inderdaad uit Engeland, was op 7 oktober 1832
gedoopt in een „parish", genaamd Dean onder het graafschap Lancaster, als
dochter van Major en Betty Thorp. De vader was „crofter" van beroep en
het gezin woonde in het dorpje Halliwell dat onder de parochie Dean ressor-
teerde. Haar beide ouders waren iri 1859 nog in leven en woonden in Heem-
stede.

Verder onderzoek leerde dat haar ouders, Major en Betty Thorp, in 1832 in
Engeland waren getrouwd, daar twee dochters kregen en toen in 1835 naar
Haarlem kwamen waar nog meer kinderen uit dit huwelijk werden geboren.

Het beroep van de vader was „crofter" en het woordenboek gaf als verta-
ling „keuterboertje". Waarom kwam een boertje in 1835 vanuit west Enge-
land met zijn gezin naar Haarlem? Hoe zat het met het familieverhaal over
de ingenieur bij de aanleg van het Noordzeekanaal? Het laatste werd enigs-
zins aannemelijk toen zijn overlijden werd gevonden: op 17.11.1874 overleed
hij, zonder beroep, op 66-jarige leeftijd. . . in Velsen! En Velsen lag aan het
Noordzeekanaal. . .

De oplossing werd gevonden door de levensloop van de kinderen verder te
vervolgen. In de huwelijksacte en overlijdensacte van zijn dochter Christine,
resp. uit 1870 en 1871, bleek dat Major Thorp in die jaren ook al in Velsen
woonde en toen nog wel een beroep had: „tijdschrijver", een administratieve
functie. Het ligt voor de hand dat deze functie werd uitgeoefend bij één der
maatschappijen die iets te maken had met het Kanaal, daar men in die jaren
druk bezig was met de aanleg hiervan. Een mooi voorbeeld van vertekening
van familieverhalen: een klerk bij een kanaalmaatschappij wordt in 80 jaar
tot ingenieur uitgeroepen!

Restte de vraag waarom een boertje naar Haarlem kwam om zijn leven te
eindigen als klerk. Een verblijf in Engeland met bezoek aan bibliotheken en
archieven verschafte de oplossing. In de eerste plaats bleek de New Oxford
English Dictionary nog meer betekenissen van het woord „crofter" te ken-
nen. Behalve voor keuterboertje werd het woord o.m. ook gebruikt voor
„one who crofts or bleaches linen on the grass", dus voor een linnenbleker.
The Victoria History of the Counties of England, een reusachtige serie werken
over de topografie van de Engelse graafschappen, waarvan het deel over het
district van de Thorp-familie in 1911 was verschenen, vermeldde dat Halli-
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well een eeuw tevoren (dus begin 19e eeuw) beroemd was vanwege de
„bleach-works", de blekerijen. Ook Lewis' Topographical Dictionary ofEng-
land, vermeldt in het tweede, uit 1849 daterende, deel dat Halliwell ca 3000
inwoners telt, ruim 2000 acres grasland heeft en twee „extensive bleach-
works, the most extensive in the Kingdom". Over de betekenis van crofter
behoefde dus niet langer getwijfeld, Major Thorp was bleker en geen keuter-
boertje!

Het kerkje te Chorley waar Major Thorp in 1808 werd gedoopt.

Een bezoek aan Halliwell, Chorley en het archief in Preston bracht nog en-
kele bijzonderheden aan het licht die in het hiernavolgende genealogische
overzicht verwerkt zijn. Overigens bleek dit, zwaar geindustrialiseerde deel
van Engeland slechts weinig herinneringen te bewaren aan de vroege 19e
eeuw. Alleen de parochiekerk te Chorley waar Major Thorp werd gedoopt
(afb. 1) en de beroemde Smithills Hall vlak bij Halliwell geven nog een beeld
van hoe het hier eens was, waarbij het uitermate onwaarschijnlijk is dat over-
grootvader Thorp ooit binnen de muren van de Hall was, waar zijn achter-
kleinzoon in 1964 slechts tegen betaling van 1 shilling zo lang mocht toeven
als hij wilde!

Waarom kwam Major Thorp nu met vrouw en 2 kinderen naar Haarlem in
1835? Het bekende werk van F. ALLAN over Haarlem gaf de eerste aanwij-
zing: na de afscheiding van België werden er in Haarlem enige grote katoen-
fabrieken opgericht, zoals die van Thomas Wilson aan de Leidsevaart. Deze
fabrieken hadden hun eigen blekerijen, ververijen en drukkerijen. Uit het
werk van Messing' bleek nader dat eind 1833 de fabriek van start ging, maar
dat men de eerste jaren veel moeite had met de Haarlemse fabrieksarbeiders
die zeer slecht geschikt bleken voor dit werk, zodat men zich noodgedwon-
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gen en tegen de zin van het Haarlemse gemeentebestuur moest richten op
het aantrekken van buitenlanders. Het lag natuurlijk voor de hand dat Wil-
son hierbij behalve aan Belgen, die gewerkt hadden in zijn in 1830 in Brussel
vernielde fabriek, ook dacht aan vakbekwame Engelse arbeiders en daarvoor
zijn oog liet vallen op Halliwell dat in die jaren zowel vanwege de katoenfa-
bricage als vanwege het bleken beroemd was. Het Haarlemse register van de
volkstelling van 1839 geeft het bewijs: In de buurt van de fabriek in wijk 7, op
de (Raam)Singel 181 woonde de zoon van Wilson, de 25-jarige John Waterloo
Wilson met zijn vrouw en 2 dienstbodes. Ernaast op 180 woonde het gezin van
onze toen 31-jarige Major Thorp, beroep: „fabriek", met zijn vrouw en inmid-
dels 5 kinderen. Aan de andere kant van Wilson Jr., op nr. 182A, woonde de
24-jarige Levi Greenhalgh uit Engeland met zijn Engelse vrouw en een 1-jarig,
in Haarlem geboren, zoontje, beroep: „fabriek". Daarnaast, op nr 182B de
36-jarige Thomas Hutkinson met zijn vrouw en twee zoontjes van 13 en 14
jaar, allen geboren te Manchester. Beroep: „fabriek". Vlak erbij, Leidse-
vaart nr 184, woonde de 24-jarige Engelsman Matthew Hworksworth met zijn
vrouw, beroep: „fabriek". Aan de Raamlaan, wijk 7, nr 172, ook er vlakbij,
woonde de 54-jarige Thomas Holden met zijn vrouw en 3 kinderen, allen af-
komstig uit Engeland, hijzelf „opzichter fabriek" en de 23-jarige zoon „teke-
naar". Even verder op het Singel, nr 153, woonde Thomas Foster uit Man-
chester, met zijn vrouw en vijf kinderen, waarvan alleen de jongste, één jaar
oud, in Haarlem was geboren, en waarvan de oudste, 15 jaar, evenals zijn va-
der graveur was. Een zevende Engels gezin tenslotte, dat van Willem Barnes
uit Manchester, 38 jaar, plaatsnijder, 4 kinderen, waarvan de jongste van 3
jaar in Haarlem was geboren, woonde er ook vlakbij: Wijde Geldeloze Pad,
wijk7nr 120.

Uit het werk van Messing blijkt dat de fabriek van Wilson aan het eind der
dertiger jaren de grootste bloei beleefde. Daarna trad er een achteruitgang
op. Bedroeg het aantal arbeiders van de drie Haarlemse katoenfabrieken in
1838 nog ruim 1500, in 1850 was dit teruggelopen tot 500. In 1857 hield Wil-

De katoenfabriek van Wilson te Haarlem waar Major Thorp van 1835 tot 1857 werkzaam was, steen-
druk van O. Emrik, Haarlem. (Atlas Verdwijnend Haarlem).
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son er helemaal mee op en verhuurde zijn bedrijf aan de firma Bavink uit Al-
melo. In 1872 zou het bedrijf helemaal ter ziele gaan en werd de fabriek ge-
sloopt, om ruimte te maken voor het huidige Wilsonplein en de Stads-
schouwburg.

In het genoemde volkstellingsregister van 1839 staat bij Levi Greenhalgh
de aantekening dat hij op 3 februari 1857 met elf kinderen terugging naar En-
geland, het jaar dus waarin Wilson „uit Haarlem sloop" zoals Messing zegt2.
Uit andere bron3 blijkt dat onze Major Thorp in hetzelfde jaar 1857 het huis
aan de Singel 180 verlaat en op 8 juni 1857 zich in Heemstede vestigt. Wa-
ren de huizen eigendom van Wilson en wilde deze ze vrij hebben? Of waren
de Engelse arbeiders zo trouw aan Wilson dat zij niet voor de nieuwe baas,
Bavink, wilden werken? Ik vermoedde aanvankelijk het eerste, gezien de op-
merkingen van Messing over zeer lange werktijden bij Wilson ('s zomers van
6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en vaak zonder schafttijd!) en het niet
menswaardig bestaan dat een arbeider daar leidde. Zoals hieronder zal blij-
ken bleven de banden tussen John W. Wilson en Major Thorp ook nog na
1857 bestaan, zodat toch ook het tweede argument wel zal meespelen.

In ieder geval verhuisde het gezin Thorp in 1857 met alle kinderen van
Haarlem naar Heemstede; als beroep staat in het Haarlemse bevolkingsre-
gister aangegeven: „dirsserteur van het fabriek", dus „wegloper" van de fa-
briek.

Een volgende vermelding was uit 1858, het huwelijk van dochter Ann. Va-
der Thorp werd toen kleerbleker genoemd, wonende aan de Glip onder
Heemstede. Mijn eerste reactie was dat hij nu van katoenbleker in de fabriek
van Wilson, kierenbleker werd in een van de Heemsteedse blekerijen, bleke-
rijen die in de 18e en 19e eeuw beroemd waren in de wijde omtrek vanwege
de resultaten4. In 1854 waren er in Heemstede 24 kleerblekerijen gevestigd
die aan 260 personen werk verschaften5. Voor de hand lag dat M. Thorp in
1857 één van de 260 zou worden. Groot was echter mijn verbazing in een re-
cent boek over de Heemsteedse geschiedenis, na een passage waarin gespro-
ken wordt over een mislukte poging uit 1840 om een stoomwerktuig in een
Heemsteedse blekerij in te voeren, te lezen: „In 1857 deed opnieuw een
stoomwerktuig in een van de blekerijen zijn intree. Het was het bedrijf van
de heer M. Thorp, dat nu de primeur had. Het werktuig werd met turf ge-
stookt en leverde een vermogen van 3 pk. De eigenaar was over het resultaat
bijzonder tevreden".6

Nader onderzoek in bevolkingsregisters van Heemstede wees uit dat het
gezin Thorp daar op 8 juni 1857 werd ingeschreven en wel op de kleerblekerij
van Hendrik Peperkoorn aan de Glip nr 31 (later 63). Peperkoorn zelf vertrok
naar nr 32 waar hij kort erop, op 28 september, overleed. Major Thorp nam
deze blekerij over, met een deel van het bestaande personeel, terwijl hij ook
een zestal nieuwe „bleekers knechten!' en „bleekersdienstboden" aantrok.
Deze episode in zijn leven zou niet lang duren: in februari 1860 werd de ble-
kerij overgedaan aan Joh. van der Kruis uit Beverwijk en in maart 1860 ver-
trok het gezin. . . terug naar Engeland. De dochters Elisabeth en Ann waren
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toen inmiddels gehuwd en dochter Alice ging niet mee terug naar Engeland
maar vertrok in juni 1860 naar Haarlem.

In de Heemsteedse gemeenteverslagen van 1857 en volgende jaren lezen
we nog enkele bijzonderheden over de blekerij van Thorp. Zo in 1857: „op
eene alhier gevestigde kleerbleekerij werd een stoomwerktuig geplaatst, het-
welk echter bij het einde des jaars nog niet gebruikt was". In het verslag van
1858 staat de reeds boven aangehaalde passage. De verslagen 1857-59 mel-
den tevens dat de kleerblekerijen onder Heemstede „bloeiende" waren. In
1860 klinkt het echter: „Hoewel sommige der eigenaren zich nog met goede
winsten mogen verheugen, schijnt het te blijken dat tengevolge van de hooge
prijzen der tot het drijven hunner zaak benoodigde artikelen deze tak van nij-
verheid niet meer in den vroegeren bloeijenden toestand verkeert". Ook een
tweede blekerij werd in dat jaar van een stoommachine voorzien: „het ver-
heugt ons te kunnen meedelen dat de door sommigen gekoesterde vrees als
zoude de uit de schoorsteen komende rook eenen nadeeligen invloed op het
bleeken der goederen uitoefenen, ongegrond is gebleken te zijn". In 1865
tenslotte werden nog drie blekerijen van stoommachines voorzien, zodat
toen 5 van de 22 Heemsteedse blekerijen door stoomkracht werden aange-
dreven. Door goedkopere werkmethoden werden vanaf 1864 weer gunstige
resultaten bereikt.

De drie jaren als kleerbleker zullen dus voor Thorp niet onverdeeld gun-
stig zijn geweest, anders was hij niet in 1860 vertrokken naar Engeland. Aan
de andere kant was er juist toen een soort malaise in deze tak van nijverheid
en zijn initiatief om met een stoommachine te werken was kennelijk goed,
anders zou het niet nagevolgd zijn.

De vraag kwam uiteraard bij mij op of Thorp deze Heemsteedse blekerij in
eigendom had gehad of deze had gehuurd of gepacht. Gezien het feit dat hij
in later jaren weer „arbeider" werd genoemd in het bevolkingsregister van
Velsen (zie hierna) leek mij dat hij wel geen eigenaar geweest zou zijn. Hier-
mee zou dan ook de kans verkeken zijn om te kunnen vaststellen waar de
blekerij precies had gelegen en of de enkele oude gebouwen die het buurtje
De Glip nog heeft, nog herinnerden aan deze blekerij. Ik besloot voor alle
zekerheid de protocollen van de Heemsteedse notaris Dolleman over de ja-
en 1857-1860 nog eens door te bladeren en trof daarin tot mijn verrassing

een acte aan uit 18587 waarbij Thorp een tweede hypotheek van ƒ 7.000,- op
zijn blekerij ontving. De blekerij was dus zijn eigendom en werd omschreven
als: „eene kleerbleekerij met derzelver huizing en waschhuis, spoel-, koe- en
paardenstalling, afzonderlijke droogloodsen en verdere gebouwen, getim-
merten en erven, voorts met drie bleekvelden, moes- en teelgronden en een
stuk weiland, alles aan den anderen, staande en gelegen aan de Glipper of
Prince Zandvaart in de gemeente Heemstede, Kad.nr. C400, 401, 402, 403,
750 en 751, tezamen 1 bunder, 41 roeden en 35 ellen." De blekerij lag ten n.o.
van de Kadijk aan de overkant van de Zandvaart, een terrein dat thans sedert
mensenheugenis onbebouwd is.

De ƒ 7000,- tweede hypotheek werd verstrekt door John Waterloo Wilson,
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Thorp's oude baas en buurman. Deze acte uit 1858 verschafte ook de datum
waarop Thorp de blekerij kocht. Deze koop was namelijk geschied op 17
maart 18578 en wel ten huize van John Waterloo Wilson, het huis „Stad en
Vaart" aan de Singel bij het Raamhek. Verkoper was Gerrit Jan van de Aa,
zeepzieder aan het Spaarne te Haarlem. De koopprijs was ƒ 7.800,-, waarvan
Thorp „woonende op de Cingel tusschen het Zijl- en Raamhek" ƒ 1.800,-
betaalde, terwijl John W. Wilson voor de resterende ƒ 6.000,- een hypotheek
op de blekerij verstrekte.

Uit het feit dat Wilson in twee termijnen ƒ 13.000,- hypotheek verstrekte
op een blekerij die nog geen ƒ 8.000,- had gekost, mogen we concluderen dat
er andere dan zakelijke motieven aan ten grondslag lagen. Hoe was die ver-
houding Thorp - Wilson? In de eerste plaats kwamen de Wilson's ook uit
Lancashire. Thomas (1788-1867), die de fabriek in Haarlem stichtte, was ge-
boren in Clayton. Het is niet onmogelijk dat Major Thorp als jongen al vóór
1830 in de Brusselse fabriek van Wilson heeft gewerkt. In de Haarlemse tijd
woonde hij naast Thomas' zoon John W. Wilson (1815-1883) en het is dus
deze John W. die Thorp in 1857 en 1858 financieel helpt bij de aankoop van
Thorp's blekerij in Heemstede. In het testament van deze John Waterloo
Wilson wordt een eindeloos aantal legaten genoemd, maar het gezin Thorp
komt hierin helaas niet voor'.

Zoals we al zagen heeft het geld van Wilson geen succes kunnen bewerk-
stelligen. Na een periode van driejaar als zelfstandig kleerbleker, vertrok het
echtpaar Thorp dus met vijf van de acht kinderen in februari 1860 weer naar
Engeland. Dochter Sarah, toen 24 jaar, was kennelijk in haar Heemsteedse
tijd bevriend geraakt met de Haarlemmer J. J. Weeveringh, want deze reisde
haar na en trouwde in november van hetzelfde jaar 1860 met haar in Man-
chester. Het jonge echtpaar Weeveringh-Thorp trok daarop weer terug naar
Haarlem, zodat er nog slechts vier kinderen in huize Thorp overbleven. Men
woonde in november 1860 in Salford, een voorstad van Manchester, 105 St.
Stephansstreet10.

Ook het tweede verblijf van het gezin Thorp in Engeland duurde niet lang:
in april 1864 vestigden Major Thorp en Betty Barlow zich weer in Haarlem,
komende uit Engeland. In 1865 kwam hun dochter Christine ook terug uit
Engeland terwijl hun dochter Sophia waarschijnlijk al eerder terugkwam".
Het beroep van M. Thorp luidt in deze jaren nog: bleeker; of hij in een Haar-
lemse fabriek of op een blekerij in de omtrek van Haarlem werkte is niet be-
kend. Op 29.5.1867 vertrokken vader en moeder Thorp met hun dochter So-
phia vanuit Haarlem naar Velsen. Uit het Velsense bevolkingsregister blijkt
dat daar ook nog een tijdje hun zoon John Henry bij hen woonde. Het beroep
van M. Thorp luidt nu: „arbeider" en „tijdschrijver". Zij woonden even ten
noorden van het huidige Noordzeekanaal aan de Wijkerweg. Dat hij in zijn
werk iets met de aanleg van het Noordzeekanaal te maken had werd hierbo-
ven reeds aannemelijk gemaakt. Hier, te Velsen, overleed Major Thorp op 17
november 1874, toen zonder beroep.

De weduwe vertrok kort erop, 8 januari 1875, weer naar Haarlem, teza-
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men met haar dochter Sophia. Haar zoon John Henry was waarschijnlijk
toen reeds weer terug naar Engeland12. Op 11 januari 1875 werden moeder en
dochter weer in Haarlem ingeschreven nu op het adres Parklaan W 1-105 en
vanaf 30.8.1879 Gedempte Raamgracht 69. Daar zou de weduwe Thorp-Bar-
low overlijden op 26.7.1882.

Tot zover dit verhaal over een Engelse immigrant. Van de zeven dochters
overleed er één op 10-jarige leeftijd, twee bleven ongehuwd, de andere vier
zijn met Nederlanders gehuwd en hadden ook nakomelingen. Van de twee
zoons is weinig bekend geworden, maar het ligt voor de hand dat hun nako-
melingen nog in Engeland wonen, onder de vele personen van deze naam die
in Engeland woonachtig zijn. Voor verdere genealogische bijzonderheden
betreffende deze drie generaties Thorp moge verwezen worden naar onder-
staand overzicht.

FRAGMENT GENEALOGIE THORP
I. Thomas en Elizabelh Thorp (in 1808 ook Throp gespeld), een echtpaar te

Chorley (even ten n.w. van Manchester).
Te Chorley werden uit dit echtpaar drie kinderen geboren:

1. John Thorp, geb. 15.3.1803, ged. Chorley 15.4.1803.
2. Elizabeth Thorp, geb. 26.5.1805, ged. Chorley 30.6.1805.
3. Major Thorp, geb. 9.5.(67)1808, ged. Chorley 2.10.1808, volgt II.

Hoewel er in de kerkelijke registers van Chorley en andere omliggende
plaatsen diverse huwelijken Thorp zijn ingeschreven kon het huwelijk van
Thomas en Elizabeth niet getraceerd worden. De naam Thorp(e) komt in En-
geland zeer veelvuldig voor, zodat een nader onderzoek niet eenvoudig lijkt.

II. Major Thorp, van beroep „crofter" in een katoenfabriek te Halliwell,
huwde begin 1832 (in een advertentie van 6.4.1857 dankten zij voor belang-
stelling bij hun 25-jarig huwelijk) met Betty Barlow, geb. Horwich (bij Bolton)
2.4.1804, ged. Dean, dr. van John en Betty Barlow. Ca 1835 emigreerde dit
echtpaar, met de twee oudste kinderen naar Haarlem, waar Major Thorp in
de katoenfabriek van Wilson ging werken als katoenbleker. Van 1857-1860
was hij eigenaar van een klerenblekerij te Heemstede, van 1860 tot 1864 ver-
bleef het echtpaar weer in Engeland, van 1864 tot 1867 staan zij weer als
bleeker ingeschreven in Haarlem en van 1867 tot zijn overlijden op
17.11.1874 te Velsen was hij tijdschrijver en arbeider te Velsen. De weduwe
overleed te Haarlem op 26.7.1882.

Kinderen:
1. Elisabeth, geb. Halliwell (bij Bolton) 12.7 (ged. Dean 7.10). 1832, volgt lila.
2. Ann, geb. Harewood (bij Bolton) 27.2 (ged. Bradshaw 4.5). 1834, volgt Illb.
3. Sarah, geb. Haarlem 24 (ged. 26). 1.1836, volgt IIIc.
4. Alice, geb. Haarlem 2 (ged. 5).9.1837, volgt Illd.
5. Thomas, geb. Haarlem 25 (ged. 26).3.1839, volgt Ille.
6. Christine, geb. Haarlem 10 (ged. 12).9.1840, volgt Illf.
7. Mary, geb. Haarlem 23 (ged. 25).4.1844, overl. Haarlem 13.2.1845.
8. Sophia, geb. Haarlem 3 (ged. 6). 1.1845, volgt Illg.
9. John Henry, geb. Haarlem 23 (ged. 25). 11.1846, volgt Illh.
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lila. Elisabeth Thorp, overl. Haarlem 2.7.1894, huwt Heemstede 23.9.1859
Gerrit Adrianus van der Steur, geb. Haarlem 12.6.1834, overl. Haarlem
27.9.1898. Het echtpaar had zeven kinderen.

Elisabeth van der Sleur-Thorp f 1832-1894).

Foto.J. Chits. Waaigat 14. Haarlem.

Alice Thorp (1837-1899).

Foto:J. Chits Nassauslraat 14. Haarlem.

Illb. Ann Thorp, huwt Heemstede 14.5.1858 (met de handschoen), met de
in Nederlands Indië (Noordwijk bij Batavia) wonende kleermaker Jan Corne-
lis Stoffers, geb. Haarlem 23.2.1836, zoon van Cornelis Johannes en Sara van
Waalwijk. Kort na haar huwelijk, in juni 1858, vertrok Ann naar Batavia,
waar zij zich bij haar man voegde".

Uit de verzameling „familie advertenties" en „Indische fiches", aanwezig
bij het Centraal Bureau voor Genealogie blijkt dat zij in Batavia tussen 1860
en 1870 diverse kinderen kregen en in 1878 in Haarlem nog een dochter14. In
1883 vierden zij hun 25-jarig huwelijk. Ann Stuffers-Thorp overleed te Haar-
lem, „na een langdurig en smartelijk lijden" op 20.9.1899; behalve kinderen
liet zij ook kleinkinderen na13.

IIIc. Sarah Thorp, huwt Manchester (Engeland) 20.11.1860 (ingeschreven
Haarlem \9.\2.\%60) Jacobus Johannes Weeveringh, geb. Haarlem ca 1823, uit-
gever (1860) en boekhandelaar (1862: Grote Houtstraat W.4-59) te Haarlem,
zoon van Jacob Jan Weeveringh, banketbakker.

Sarah Thorp woonde ten tijde van haar huwelijk in Salford, een voorstad
van Manchester. Bij haar huwelijk was haar vader, Major Thorp, getuige,
evenals Thomas en Christine Thorp, haar broer en zuster. Het echtpaar
Weeveringh-Thorp kreeg te Haarlem en Amsterdam diverse kinderen. Op
3.2.1906 overleed Sarah Thorp, weduwe van Jac. Joh. Weeveringh op 70-ja-
rige leeftijd te Amsterdam op het adres Nassaukade 98. Haar zes kinderen
woonden toen te Amsterdam, Haarlem en Leiden16.
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Illd. Alice Thorp bleef ongehuwd. Toen in 1860 haar ouderlijk gezin vanuit
Heemstede naar Engeland vertrok ging zij niet mee en vertrok 26.6.1860 naar
Haarlem. Zij was toen 23 jaar. Op 62-jarige leeftijd, op 3.10.1899, zou zij in
Haarlem overlijden, aan het Hasselaersplein 28. De advertentie van dit over-
lijden maakt gewag van „een smartelijk, doch geduldig lijden" en werd on-
dertekend door haar nicht Ann Mary van der Sleur, een dochter van haar zus-
ter Elisabeth.

Ille. Thomas Thorp. Over hem is niets verder gevonden dan het feit dat hij
in 1860, hij was toen 21 jaar, in Salford bij Manchester woonde en in 1864
niet met zijn ouders mee terug naar Nederland kwam.

Illf. Christine Thorp, huwt Haarlem 7.10.1870 Everard Schreuders, geb.
Voorburg 9.7.1831, zoon van Bart en Eva de Voogd. Hij was winkelier te
Haarlem aan de Grote Houtstraat W.4 nr 100. Hij was vrijgesteld voor mili-
taire dienst uit hoofde van „lichaamsgebreken". Het huwelijk zou slechts
zeer kort duren, want op 1 augustus van het volgende jaar (1871) stierf Chris-
tine in het kraambed. Het kind, Christina Schreuders, geb. 1.8.1871, bleef le-
ven. De vader was „door zenuwlijden" zelf niet in staat het kind aan te ge-
ven, maar zwager Gerrit Adrianus van der Steur gaf het, tezamen met zijn va-
der Adam van der Steur, aan. De advertentie luidde: „Na een rijk en dank-
baar bezit van bijna 10 maanden ontviel mij mijne dierbare vrouw Christine
Thorp, kort na hare bevalling van een meisje, dat zij mij tot troost achter-
liet". Het meisje, in de wandeling „Crick" Schreuders genoemd, werd ook in
huize Van der Steur opgevoed, waar zij qua leeftijd, goed tussen de andere
kinderen paste. Op 11.7.1948 overleed zij, ongehuwd, te Den Haag op 76-ja-
rige leeftijd.

Illg. Sophia Thorp bleef, evenals haar zuster
Alice, ongehuwd. Zij bleef het langst bij haar
ouders en kwam na de dood van haar vader,
tezamen met haar moeder naar Haarlem te-
rug. Een jaar na het overlijden van de moeder,
de weduwe Thorp-Barlow, vertrok Sophia van
het adres Gedempte Raamgracht 69 naar Gro-
te Houtstraat 18, het huis van haar zwager en
zuster G. A. van der Steur, waar zij op
3.8.1892, op 47-jarige leeftijd, overleed. Zij
werd 6 augustus d.a.v. te Haarlem begraven.

Sophia Thorp (18.45-1892).

Fow.J. Chits. Waaigat 14. Haarlem"

Illh. John Henry Thorp. Wij treffen hem voor het laatst in het begin van de
zeventiger jaren aan bij zijn ouders in Velsen. Hij was toen ca 25 jaar. Is hij
daarna weer definitief teruggegaan naar Engeland? A.G. VAN DER STEUR
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NOTEN
' F. A. M. MESSING, Werken en leven in Haarlem 1850-1914, Amsterdam 1972, register op Wil-

son. Zie voor de beginjaren van de fabriek (1833 en 1834) de rapporten van Wilïem de Clerq,
gepubliceerd door R. T. GRIFFITHS in diens artikel Eyewitnesses at the birth of the Dutch Cotton
Industry 1832-1839, Economisch- en Sociaal-historisch Jaarboek 40(1977) blz. 113-181.

2 Dit is niet geheel juist. Jhr, Mr. C. C. van Valkenburg deelde mij mee dat Thomas Wilson reeds
in 1853 de fabriek aan zijn zoon had verkocht (m.s. autobiografie van John W. Wilson in zijn
bezit). Toen hij in 1857 de stad verliet (hij woonde Kruisstraat 51, nu de Hema) kon men dat
geen „uitsluipen" noemen. Het was echter wel zo dat in 1857 de fabriek verhuurd werd aan
Bavink en dat in die tijd de ruzie tussen Wilson en de stad Haarlem over water- en luchtver-
ontreiniging ontstond (zie de verzen daarover van Mr. D. J. van Lennep in Jacob van Len-
nep's Leven van Mr. C. en Mr. D. J. van Lennep, I, 298-299). In 1864 zou John W. Wilson de
exploitatie van de fabriek nog voorde laatste acht jaar overnemen.

3 Het Haarlemse bevolkingsregister 1849-1859.
•" S. C. REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, Geschiedenis der Haarlemmer blekerijen, 's-Gravenhage

1936.
! J. W. GROESBEEK, Heemslede in de historie. Heemstede 1972, blz. 93-94.
6 als noot 5.
' RijksarchiefN.H.,Nw Notarieel Archief na 1842, Heemstede nr 8, acte 1685 dd. 16.8.1858.
8 Rijksarchief N.H„Nw Notarieel Archief na 1842, Bloemendaal nr 20 acte 2460 dd. 17.3.1857.
' Mededeling Jhr Mr C. C. van Valkenburg. John W. Wilson was gehuwd met een zuster van zijn

overgrootvader Van Valkenburg.
10 Ik heb getracht uit het Engelse volkstellingsregister van 1861, op dit adres het beroep van Ma-

jor Thorp in deze Engelse periode te achterhalen, maar dit mocht niet gelukken. Op dit adres
woonden in 1861 al geen familieleden meer.

11 Bron: Bevolkingsregister Haarlem. Het echtpaar Thorp-Barlow woonde tussen 1864 en 1867
achtereenvolgens Turfmarkt W 2-130k, Grote Houtstraat W 4-100, Koningsstraat W 5-23 en
Grote Houtstraat W 3-640. Zij werden 7 april 1864 ingeschreven. Christine kwam 8 april 1865
uit Engeland. Sophia woonde Anegang W 3 nr 49 K.

12 Bron: Bevolkingsregister Velsen, deel 4 fol. 179. John Henry werd „ambtshalve geschrapt" in
1880.

13 Bron: Bevolkingsregister Heemstede.
14 Sara Elisabeth Stuffers, geb. Batavia 3.3.1860.

AnnAlice Stuffers, geb. Batavia 8.8.1861, overl. Batavia 6.12.1865.
Een zoon, geb. Batavia 3.10.1862.
Jan Cornelis Stuffers, geb. Batavia 26.12.1864.
John Henry Major Stuffers, geb. Batavia 25.10.1866.
Thomas Christiaan Stuffers, geb. Batavia 28.7.1868.
Jacobus Johannes Stuffers, geb. Batavia 16.5.1870.
Een dochter, geb. Haarlem 26.4.1878 (w.s. isdilAnn Cornelia, overl. Haarlem 2.7.1878).

In een 19e eeuwse foto-album van de familieleden van G. A. van der Steur (1834-1898),
waaruit de afbeeldingen 3, 4 en 5 afkomstig zijn, zijn ook twee portretjes aanwezig van een
jongen en meisje op ongeveer 20 jarige leeftijd. Zij stelt Betsy Stuffers voor, de oudste doch-
ter, hij een jongen Stuffers, zonder vermelding van voornaam. Fotograaf: Binger, Oude
Gracht, Haarlem.

15 J. C. Stuffers hertrouwde 22.11.1900 met./, van Minkelen.
16 Ook deze gegevens uit de verzameling familie-advertenties bij het Centraal Bureau voor Ge-

nealogie: dode dochter, geb. Haarlem 1.10.1862; dochter, geb. Amsterdam 24.8.1863; doch-
ter, geb. Amsterdam 17.8.1865; dochter, geb. Amsterdam 12.7.1867; dochter, geb. Amster-
dam 13.1.1869; zoon, geb. Amsterdam 26.8.1872.

17 In 1888 werd de naam Waaigat veranderd in Nassaustraat. Hiermee zijn de afbeeldingen
3, 4 en 5 te dateren. Deze zijn afkomstig uit het 19e eeuwse foto-album van mijn overgrootva-
der G. A. van der Steur (1834-1898).
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//f7 stadsrecht van Haarlem, door Willem II graaf van Holland op 23 november 1245 verleend. De wer-
kelijke grootte is 58 x 69 cm. Rond een grafelijk hof en op het kruispunt van belangrijke water- en land-
wegen, was in de 12e en 13e eeuw een gemeenschap ontstaan met een stedelijk karakter. Het stadsrecht
van 1245 moet dan ook worden beschouwd als de juridische bevestiging van een feitelijk reeds groten-
deels bestaande toestand. Er is immers in het charter reeds sprake van wallen, een stadspoort en een
stadhuis of gerecht. Het Bossche stadsrecht heeft naar Prof. Dr. J. Huizinga al vermoeddde als voor-
beeld gediend voor het Haarlemse. Op zijn beurt heeft het weer model gestaan voor Delft, Alkmaar,
Beverwijk en Medemblik; en Medemblik weer voor Enkhuizen, Monnikendam en de steden in West-
friesland en Waterland.
Over de echtheid van het charter is sinds 1905 veel geschreven, maar na het werk van Dr. J. Kruisheer
over de Kanselarij van de Graven van Holland uit 1971 wordt algemeen aangenomen dat het hier afge-
beelde de originele akte is.

T. N. Schelhaas
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i.nftcpujr -im'Jtm JCi-iivn

NICOLAAS VAN NIEUWLAND
Geboren te Egmond-Binnen 9 juni 1510, overleden te Maartensdijk 15 juni 1580. Vanaf 1541 wijbis-
schop te Utrecht als titulair bisschop van Hebron; kanunnik van de St. Vincentiuskerk te Gorcum; pas-
toor van Leerbroek; 1545 kanunnik van Oud Munster te Utrecht; 1546 pastoor van de St. Bavo te
Haarlem; 1556 deken van het kapittel van St. Marie te Utrecht. In 1553/1554 nam hij deel aan het pro-
ces tegen Angelus Meruia, pastoor van Heenvliet. Philips II benoemde hem in 1559 op voordracht van
kardinaal Granvelle tot eerste bisschop van Haarlem, in welk ambt hij in 1561 door Paus Pius IV werd
bevestigd. Alva dwong hem in 1569 zijn ambt neer te leggen. Tot 1572 woonde hij te Abtspoel waarna
hij uitweek naar Utrecht.
Wapen als bisschop van Haarlem: een rood kruis op een zilver veld (bisdom Haarlem} met als hart-
schilddrie zwarte hoefijzers op een zilver veld (van Nieuwland); wapenspreuk; Nemo expers hostis" of-
wel „Niemand is zonder vijand".

T. N. Schelhaas
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GODFRIED VAN M1ERLO
Geboren te Mierlo 2 februari 1518, overleden te Deventer 28 juli 1597. Van 1552-1559 prior van het
Dominikaner St. Andreasklooster te Utrecht; 1559-1569 Provinciaal van de Nederlandse provincie der
Dominikanen; 1570 benoemd tot vicaris van het bisdom Haarlem. Philips II benoemt hem in 1570 tot
tweede bisschop van Haarlem, welk besluit door Paus Pius V in 1571 werd bekrachtigd. In 1578 moest
hij Haarlem verlaten na een oproer op Sacramentsdag. In 1582 werd hij wijbisschop te Munster.
Wapen als bisschop van Haarlem: gevierendeeld, het Ie en 4e kwartier een wil kruis op een rood veld
(waarschijnlijk is bedoeld het wapen van het bisdom Haarlem, doch daarvan zijn de kleuren juist omge-
keerd), het 2e en 3e kwartier boven een rood molenijzer, beneden een rode roos op een zilver veld (van
Mierlo); wapenspreuk: ..Simpliciter et rede", ofwel ..Eenvoudig en recht op de man af'.
Beide portretten zijn van onbekende meesters. De gravures komen voor in: v. H(eussen) Historia epis-
copatuum Foeder. Belgii, Leiden 1719.

T. N. Schelhaas
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VANDERVLUGT:
UIT DE GRUTTEN IN DE EFFECTEN

Inleiding

De geslachtsnaam Van der Vlugt, ook wel geschreven Van der Vlucht,
komt vanaf de 17e eeuw voor op verschillende plaatsen in het Hollandse
kustgebied. Met name te Overschie, Middelharnis, de bollenstreek en het ge-
bied rondom Haarlem. Een onderzoek naar de Zuidhollandse naamdragers
werd destijds ingesteld door S. Laansma, die de resultaten daarvan publi-
ceerde in „Ons Voorgeslacht"1. Naast een volledig uitgewerkte genealogie
van de Overschiesche familie heeft de schrijver in fragment genealogieën
nog enkele andere families met die naam aangestipt. Van enige samenhang
tussen al deze families is tot dusverre niets gebleken.

Ook over de betekenis van de naam Van der Vlugt bestaat onzekerheid.
Mogelijk is zij afgeleid van de naam voor een stuk land of van een boerderij.
De naamkundige Johan Winkler2 brengt de naam in verband met een uit-
hangteken.

De hierna te behandelen, naar wij weten enige doopsgezinde familie Van
der Vlugt komt oorspronkelijk uit Heemstede. Van de oudste generaties al-
daar weten wij niet veel meer dan dat zij protestant waren. De eerste Haar-
lemmer en tevens eerste doopsgezinde in de familie was Bartholomeus van der
Vlugt die zich in het begin van de 18e eeuw als grutter te Haarlem vestigde.
Zijn enige zoon Willem van der Vlugt was vriend en raadsman van Pieter Tey-
ler van der Hulst met wiens achternicht hij was gehuwd. Na de dood van Tey-
ler werd hij één der directeuren van Teylers Stichting een functie die ook la-
ter door leden van zijn familie vervuld zou worden.

Bekendheid kreeg de familie vooral door Bartel Willem van der Vlugt die
samen met zijn zwager Joannes Mattheus Guépin in 1804 de kassiers- en com-
missionairsfirma Guépin & van der Vlugt oprichtte. Een firma die na een be-
scheiden begin in een „comptoir" in de achterkamer van het woonhuis van
Guépin in de Zijlstraat in de bijna 150 jaar van zijn bestaan uitgroeide tot het
kantoor achter de monumentale gevel van Spaarne 56 zoals oudere Haarlem-
mers zich dat stellig nog weten te herinneren.

Verantwoording

Bij de samenstelling van de navolgende genealogie kon in hoofdzaak wor-
den geput uit de in openbare archieven berustende bronnen zoals het notari-
eel- en oud-rechterlijk archief alsmede de lidmatenregisters en kinderboeken
der Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, aanwezig in het Ge-
meentearchief aldaar. Doch in een enkel geval brachten stukken uit het fa-
miliearchief Van der Vlugt de nodige klaarheid. Onze dank gaat daarbij uit
naar mevrouw M. J. van der Vlugt-Linck te Son.
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Familiewapen Van der Vlugt
door L. Viervant

Wapen

Een purperen dwarsbalk op een zilver en rood doorsneden veld vergezeld
boven van 2 zwarte vliegende vogels en beneden van een gouden vlucht.
Dekkleden zilver en zwart.3

De oudste afbeelding van het wapen is in het bezit van prof. ir. B. W. van
der Vlugt te Son. Deze is uitgevoerd in water- en dekverf en gesigneerd met
de naam Viervant. De tekenaar tevens ontwerper van het wapen Leendert
Viervant die vooral bekendheid verwierf als architect van het oudste deel van
Teylers Museum en van Teylers Hofje te Haarlem overleed in 1801. Zijn
contacten met de familie Van der Vlugt speelden zich af in het laatste kwart
van de 18e eeuw, waarmede het wapen tevens is gedateerd.

Genealogie

I. Bartholomeus Gerritsz van der Vlucht, geb. ca. 1640, overl. Heemstede vóór
nov. 16864, tr. vóór 1665 Annitje Pelletier, overl. na 1686.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt II.

II. Willem Bartelsz van der Vlugt, geb. ca. 16655, overl. vóór 17066, tr.
Heemstede (Herv.kerk) 14.1.1689 Jannitje van Aelst, geb. Heemstede ca.
I6715, dr. van Jan Anthonisz en Angenietje Jaspers.

Uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus, vo lg t III.
2. Johannes, ged. Lisse (Herv.kerk) 11.3.1693, overl. vóór 1706.

III. Bartholomeus Willemsz van der Vlugt, ged. Lisse (Herv.kerk) 18.2.1691,
grutter, vinder van het gruttersgilde te Haarlem, maart 1728 als lidmaat toe-
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getreden tot de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, Diaken
V.D.G. in 1731, overl. ald. 25.6.1753, begr. (Grote Kerk) 29.6.1753, tr. Weesp
6.11.1712 Katharina Hopman, geb. Weesp ca. 1688, overl. Haarlem 10.3.1759,
begr. (Grote Kerk) 16.3.1759, dr. van Hendrik, grutter in de Slijkstraat te
Weesp, en Anna Tulp.

In het jaar 1714 vestigt Bartel van der Vlugt zich als grutter te Haarlem. Een oude aan-
tekening in het familiearchief zegt daarover het volgende: „Den 6 November is Bartel
van der Vlught met Catherina Hopman in den Egten Staat getreeden binnen Weesp. En
tot Haarlem koomen woonen den 1 januari 1714". Blijkens een akte van 5 januari 1714 in
het transportregister heeft hij aldaar een huis gekocht: „staande en leggende in de Grote
Houtstraat op de hoek van de Vest daar de Son uythangt"7. Het huis blijkt binnendoor
verbonden te zijn met een grutterij aan de Vest die tevens een uitgang heeft in de Besem-
steeg. De verkoper is Klaas Tulp eveneens een grutter en een oom van zijn vrouw. In late-
re jaren weet Bartel door aankoop van naburige huizen zijn winkel-woonhuis en werk-
plaats te vergroten."

Uit dit huwelijk 9 kinderen die op één uitzondering na binnen het jaar
overlijden. Alleen het laatstgeboren kind blijft in leven:

Willem, volgt IV.

IV. Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 3.4.1732, ged. 18.11.1753, lidmaat
en diaken V.D.G., grutter in „De Son", koopman, lid van zowel het grutters-
gilde (gen. 1759-1780) als het Coomansgilde te Haarlem, executeur-testa-
mentair van Pieter Teyler van der Hulst, directeur van Teylers Stichting, re-
gent van Teylers Hofje, testeert op 19 juli 1805 en verklaart daarbij boven de
ƒ 200.000,— gegoed te zijn,8 overl. Haarlem 4.7.1807 in zijn huis aan de Gro-
te Markt (thans no. 11), begr. ald. (Grote Kerk) 9.7.1807, tr. Haarlem
20.10.1754 Jacoba van der Voorn, geb. Haarlem 6.9.1727, juni 1775 genoemd
als diakones v. d. doopsgezinde Vlaamse Blok-gemeente, overl. Haarlem
17.10.1804 in het huis Grote Markt, nr. 11, „aan verval van krachten"9 begr.
ald. (Grote Kerk) 22.10.1804, dr. van Isaak en Maria de Vries Jacobsdr.

Willemvander Vlugt (1732-1807) (naar panels van Joh. Ampach) Jacobavander Voorn (1727-1804)
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Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geb. Haarlem 27.9.1756, overl. ald. 12.2.1838, tr. Haarlem

7.4.1778 Vincent Oukerke, geb. Haarlem 18.7.1746, overl. ald. buiten de
Eendjespoort, begr. (Grote Kerk) 12.9.1810, zn. van Laurens en Levina
van der Vinne.

2. haak, geb. Haarlem 27.11.1757, overl. ald. 8.5.1758, begr. (Grote Kerk)
12.5.1758.

3. Bartel, geb. Haarlem 3.8.1762, overl. ald. 7.5.1763, begr. (Grote Kerk)
11.5.1763.

4. Bartel Willem, volgt V.
5. Isaak, geb. Haarlem 12.11.1764, overl. ald. 14.3.1765, begr. (Grote Kerk)

18.3.1765.
6. Maria, geb. Haarlem 13.1.1766, overl. ald. 11.12.1830, begr. (Grote Kerk)

16.12.1830, tr. Haarlem (Waalse Kerk) 1.8.1793 Johannes Jacobus Beets,
geb./ged. Haarlem 1/5.8.1767, boekverkoper, overl. ald. 5.3.1844, zn. van
Nicolaas, boekhandelaar, en Dorothea Petronella Fiers.

7. haak, geb. Haarlem 15.4.1769, overl. ald. 9.1.1770, begr. (Grote Kerk)
12.1.1770.

Bartel Willem van der Vlugt f 1763-1839)
f naar olieverfschilderij van Wijbrand Hendriks}

V. Bartel Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 30.12.1763, ged. 23.11.1783,
lidmaat V. D. G., fabrikant, lid der gemeenteraad, directeur Teylers Stich-
ting, regent van het Elisabeths Gasthuis, overl. Haarlem 10.8.1839 in zijn huis
Grote Houtstraat wijk 3 no. 598 (thans no. 101), begr. ald. 14.8.1839, tr. Ie.
Haarlem 27.2.1787 Gezina Scheltinga, geb. Haarlem ca. 1764, overl. ald.
27.6.1798 aan „uittering",» begr. ald. (Nieuwe Kerk) 2.7.1798, dr. van Frede-
rik en Maria Eyndhoven; tr. 2e. Haarlem 26.2.1799 Hermina Pluym, geb.
Haarlem 22.9.1770, overl. ald. 5.6.1837, begr. 9.6.1837, dr. van Willem Ja-
cobsz, makelaar in lijwaten, en Dina ter Neer.
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Nadat zijn vader de grutterij van de hand heeft gedaan 10 gaat Bartel Willem van der
Vlugt 1 januari 1786 een vennootschap aan met Lambert Jacob van der Smissen. Een en an-
der behelst de oprichting van een fabriek en handel in garen, linten en andere „articu-
len". In 1806 komt er aan deze samenwerking een einde en Van der Smissen wordt uitge-
kocht voor ƒ 12.000,—. B. W. van der Vlugt zet de zaak onderde oude naam L. J. van der
Smissen & Co. voort. 10" Deze firma heeft in 1811 20 a 30 werklieden in dienst en legt zich
behalve op vervaardiging van de eerder genoemde artikelen toe op het fabriceren van
Franse linnens en geweven kanten alsmede van „gesponnen egt goud en zilver om zijde
en valsch plet goud en zilver gesponnen om garens". " Als in de Franse tijd de export
naar West-Indië wegvalt legt hij zich toe op het importeren van wijn. In de lijst van 100
hoogst aangeslagenen in de belasting te Haarlem in 1813 wordt hij vermeld als fabricant
et conseiller municipal. Als gematigd patriot weet hij zich na de Franse tijd te handhaven
als gemeenteraadslid. In het jaar 1804 is hij mede-oprichter van de firma Guépin & Van
der Vlugt, commissionairs in effecten.

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, volgt VI a.
2. Frederik, geb. Haarlem 17.6.1789, aanvankelijk werkzaam in de effecten-

branche te Amsterdam, in 1815 vermeld als geëmployeerde in Oost-Indië
en daarna in Suriname waar hij overl. 19.11(?).1832.12

Uit het tweede huwelijk:
3. Gezina Jacoba, geb. Haarlem 2.1.1800, overl. ald. 15.4.1800, begr. (Nieuwe

Kerk) 19.4.1800.
4. Gezina Wilhelmina, geb. Haarlem 28.2.1801, overl. ald. 29.3.1865, tr. Haar-

lem 1.6.1827 Carl Gottfried Voorhelm Schneevoogd, geb. Haarlem
21.1.1802, bloemist, overl. ald. 24.10.1877, zn. van George Voorhelm
Schneevoogd en Johanna Louise Hohnveldt.

5. Vincent, volgt VI b.
6. Jacobus, geb. Haarlem 30.4.1808, overl. ald. 18.7.1808.
7. Bartel Willem, geb. Haarlem 22.1.1810, student medicijnen (Leiden

15.4.1828), na mei 1839 vertrokken naar Suriname, " alwaar hij volgens
een aantekening in het familiearchief getrouwd zou zijn. Verder zou hij
model hebben gestaan voor „Dolf van Brammen" een figuur uit de Came-
ra Obscura van Hildebrand, overl. na mei 1842.

8. Barendina Jacoba, geb. Haarlem 9.8.1813, overl. ald. 23.9.1893, tr. Haar-
lem 26.5.1824 Mr. Pieter Fiers, zich noemende en schrijvende Pieter Fiers
Smeding, geb. Haarlem 8.10.1801, president v. h. Gerechtshof van Para-
maribo, overl. Velp 16.9.1859, zn. van Floris Pieter Fiers, schepen van
Haarlem, en Catharina Elisabeth Trioen.

VI a. Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 15.12.1787, ged. lidmaat V.D.G.
3.11.1805, diaken V.D.G., makelaar in vaste goederen en obligatiën, commis-
sionair in effecten, lid v. d. Fa. Guépin & V. d. Vlugt, lid van de gemeente-
raad, directeur Teylers Stichting, regent van het Wijnbergshofje alsmede
Teylershofje, overl. Haarlem 2.11.1849, begr. ald. (Begraafplaats Kleverlaan)
7.11.1849, tr. Ie. Haarlem 1.9.1815 Cornelia Wilhelmina van der Roest, geb.
Haarlem 26.3.1790, overl. ald. 26.6.1821, begr. ald. (Grote Kerk) 29.6.1821,
dr. van ds. Jan, N.H. predikant en Catherina Ernestina Nauwman; tr. 2e.
Leeuwarden 7.11.1822 Saske Brouwer, geb. Leeuwarden 27.9.1795, overl.
Haarlem 14.10.1823, begr. ald. (Grote Kerk) 18.10.1823, weduwe Tjalling
Fontein, dr. van Jan Baes, leraar der doopsgezinden te Leeuwarden en Janna

116



Willem van der Vlugt (1787-1849) Saske Brouwer (1795-1823)

Geertrui Ysbrandi; tr. 3e. Haarlem 23.2.1826 Esther Henriette van der Wall,
geb. Haarlem 20.8.1786, overl. ald. 21.1.1827, begr. (Grote Kerk) 25.1.1827,
wed. van Anthony Timmerman, dr. van Jan Gerard, kostschoolhouder, en Su-
sanna Sazerac des Barrières.

Willem van der Vlugt komt kort na 1804 op kantoor bij de firma Guépin & Van der Vlugt
(in de Zijlstraat bij de Pandpoort), waar hij door zijn oom Joannes Mattheus Guépin
wordt opgeleid in het effectenvak. Nadat hij als mede-vennoot in de firma is opgenomen
volgt juni 1807 zijn aanstelling door het stadsbestuur als makelaar in vaste goederen en
obligatiën binnen Haarlem.14

Terwijl het hem in zakelijk opzicht voor de wind gaat, ondervindt Willem in zijn per-
soonlijk leven de ene tegenslag na de andere. Als hij in nog geen 6 jaar voor de derde
maal weduwnaar wordt tracht hij zijn verdriet te vergeten door kunst te gaan verzamelen,
voornamelijk schilderijen en tekeningen van eigentijdse Haarlemse schilders als Wybrand
Hendriks en Pieter Barbiers. De salon van zijn woonhuis (Spaarne no. 56) laat hij tooien
met handgeschilderd linnenbehangsel. Deze wandschilderingen zijn in het jaar 1915 als
dit woonhuis tot kantoor wordt verbouwd voor de firma Guépin & Van der Vlugt nog aan-
wezig."

Uit het eerste huwelijk:
1. Alberta Wilhelmina, geb. Haarlem 11.9.1817, overl. ald. 3.9.1838.
2. Catharina Ernestina, geb. Haarlem 16.3.1820, ged. ald. (N.H.) 9.7.1820,

overl. ald. 8.2.1874, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
3. Jan, volgt VII.

VI. b. Vincent van der Vlugt, geb. Haarlem 19.4.1802, ged. lidmaat V.D.G.
5.11.1828, fabrikeur (1827), later rentenier, directeur van Teylers Stichting,
regent van het bestedehuis, overl. Haarlem 10.2.1867, tr. Dordrecht
5.10.1826 Matthea Jacoba Karsseboom, geb. Dordrecht 4.1.1805, overl. Haar-
lem 13.6.1885, dr. van Cornelis Pieteren Jeanne Madelaine Begram.
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Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Madelaine, geb. Haarlem 24.8.1827, overl. ald. 27.9.1846, onge-

huwd.
2. Hermina, geb. Haarlem 4.7.1828, overl. Bloemendaal 28.3.1894, tr. Haar-

lem 30.5.1851 Jean Matthieu Guépin, geb. Amsterdam 23.3.1823, bankier,
overl. ald. 17.10.1855, zn. van Jean Pierre Guépin, makelaar, en Agatha
Antonia Maria Johanna Huygens.

3. Matthea Jacoba, geb. Haarlem 14.2.1833, overl. ald. 21.2.1898, onge-
huwd.

4. Carolina Wilhelmina, geb. Haarlem 8.2.1840, overl. Velp 12.2.1910, tr.
Haarlem 26.5.1864 Pieter Dyserinck, geb. Haarlem 25.2.1837, koopman,
lid fa. Corn. Dyserinck & zn., overl. ald. 24.2.1907, zn. van Jan Hendrik
en Neeltje Kleyweg.

VII. Jan van der Vlugt, geb. Haarlem 30.9.1823, lidmaat V.D.G., makelaar
in vaste goederen en obligatiën (aangesteld 2.11.1849), bankier en commis-
sionair in effecten, lid van de fa. Guépin & V. d. Vlugt, lid v. d. gemeente-
raad, directeur van Teylers Stichting, overl. Haarlem 18.3.1889, begr. ald.
(begraafplaats Kleverlaan) 22.3.1889, tr. Haarlem 9.5.1851 Jacoba Henriette
Margaretha Hinlopen, geb. Utrecht 16.4.1830, overl. Haarlem 22.3.1918, begr.
ald. (begraafplaats Kleverlaan) 25.3.1918, dr. van Ferdinand Cornelis, N.H.
predikant te Haarlem, en Dana Maria Outhoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Dana Maria, geb. Haarlem 21.3.1852, overl. ald. 4.12.1927, tr. Haarlem

19.4.1877 Anthony Wilhelm Thöne, geb. Amsterdam 28.9.1846, auditeur-
militair, overl. Haarlem 27.11.1921, zn. van Carsten Wilhelm en Geer-
truid Beets.

2. Willem, volgt VIII.

VIII. Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 12.3.1853, diaken Doopsgezinde
Gemeente te Leiden, hoogleraar in de rechtswetenschappen te Leiden, lid
Tweede Kamer der Staten Generaal", lid Haarlemsche Debating Society17,
overl. Tongeren (onder Epe) 5.11.1928, begr. ald., tr. Leiden 3.8.1882 Anna
Rauwenhoff, geb. Leiden 22.11.1862, overl. 8.10.1939, dr. van Lodewijk Wil-
lem Ernst Rauwenhoff, hoogleraar in de godgeleerdheid te Leiden, en Fran-
cina FeliciaTobias.

Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Francina (Fan).geb. Leiden 28.4.1884, overl. ald. 4.3.1968, on-

gehuwd.
2. Jacoba Henriette Margaretha (Margo), geb. Leiden 27.10.1885, overl. Haar-

lem 24.5.1964, ongehuwd.
3. Jan Willem, volgt IX a.
4. Abraham Jan Theodoor, volgt IX b.

IX a. Mr. Jan Willem van der Vlugt, geb. Leiden 25.1.1890, bankier, com-
missionair in effecten, lid van de fa. Guépin & V. d. Vlugt, directeur Teylers
Stichting, overl. Haarlem 16.9.1963, tr. Leiden 29.12.1915 Majlis Julia Sofia
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Idman, geb. Messuby (Finland) 3.5.1889, dr. van Niels Bernhard, bankdirec-
teur, en Anna Sidonia Alfthan.

Uit dit huwelijk:
1. Mr. Anna Lisa, geb. Delfzijl 6.11.1916, tr. Haarlem 5.10.1949 Ir. Nicolaas

Theodore Lambrechtsen, geb. Amsterdam 30.3.1911, directeur Werkspoor,
overl. vóór 1968, zn. van ir. Nicolaas Cornelis en Elisabeth Francina Del-
prat.

2. Hertha, geb. Delfzijl 26.6.1918, tr. Olst 19.2.1943 Mr. Ypo Willem Kranen-
burg, geb. Groningen 20.8.1907, advocaat en procureur, zn. Prof. Mr.
Roelof en Hendrika Catharina Siemens.

3. Francina Margaretha, geb. Heemstede 2.8.1920, tr. Ie Londen 2.10.1946
Jan Hendrik de Haan; tr. 2e in 1964 John Stephen Ahern, geb. Ierland
4.9.1931, docent.

4. Prof. Ir. Bartel Willem, geb. Heemstede 25.4.1923, hoogleraar te Eindho-
ven, tr. 's-Gravenhage 9.10.1954 Margaret Joan Linck, geb. Tjimahi (Indo-
nesië) 1.3.1931, dr. van Johan Pieter en Corrie Kromhout.

5. Hanna, geb. Heemstede 8.10.1924, tr. Haarlem 27.4.1957 Drs. Willem
Zandbergen, geb. Capelle a.d. IJssel 7.4.1926, zn. van Dr. K. Zandbergen
en WilhelminaC. Frankhuyzen.

IX b. Abraham Jan Theodoor van der Vlugt, geb. Leiden 4.5.1894, Neder-
lands Ambassadeur in Finland, Minister van Staat, overl. Helsinki 8.1.1954,
tr. Leiden 6.6.1916 Anna Magdalena Jacoba Kampers, geb. Amsterdam
21.9.1895, dr. van Christiaan Johan Pieter en Caroline Jacomina Marianne
Leonarda Reeser.

Uit dit huwelijk:
1. Carolina, geb. Zeist 23.11.1918, tr. 's-Gravenhage 11.11.1946 Carel God-

fried Verdonck Huffnagel, geb. 's-Gravenhage 4.2.1916, Nederl. Ambassa-
deur te Helsinki, zn. van Philip Huffnagel Pzn. en Alwine Therèse Valesca
Veeren.

2. Anna, geb. Leiden 26.1.1922, tr. 's-Gravenhage 12.11.1945 Mr. GustaafSa-
muel Le Poole, geb. Utrecht 14.9.1919, Ie adj. secretaris Vereniging v. d.
Effectenhandel, zn. van Gustaaf, kolonel infanterie, en Jkvr. Johanna Pe-
tronella van den Brandeler.

3. Willem, geb. 's-Gravenhage 15.10.1926, directeur W. v. d. Vlugt Consul-
tants B.V., tr. Helsinki 15.7.1952 Walburga Henriëtte Kraayvanger, geb.
GdongJehore 15.2.1927, dr. van C. H. Kraayvanger en H. M. J. Lutteken.

D. F.GOUDRIAAN

Noten

1 S. LAANSMA, in Ons Voorgeslacht 24e jaargang (1969), p. 148 e.v.
2 JOHAN WINKLER, De Nederlandsche Geslachtsnamen in Oorsprong, Geschiedenis en beteke-

nis, Haarlem 1885.
3 J. B. RIETSTAP, Armorial Général. Purper is geen heraldische kleur. red.
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4 R. A. NRD. HOLLAND, oud-rechterlijk archief Heemstede no. 627, fol. 87 v.
s HERV. DOOPINSCHRIJVINGEN te Heemstede over de periode 1657-1686 ontbreken.
6 Gemeente Archief Haarlem (G.A.H.) transportregister 1706, kast 76 no. 100 fol. 46 v.
7 G.A.H., transportregister 1714, kast 76 no. 104, fol. 67 v.
8 G.A.H., notarieel archief no. 1580, acte 86.
' Naamlijst v. d. overledenen met omschrijving hunner ouderdom, woon- en begraafplaatsen,

Haarlem 1798 en 1804
10 G.A.H., transportregister 1780, kast 76 no. 136, fol. 124.
101 G.A.H., notarieel archief no. 1559, acte 189.
11 H. COHEN-KOSTER, De afschaffing van de gilden in Haarlem, in: jaarboek Haarlem 1969, p.

77.
12 Familie-archief; Diverse notities met uiteenlopende data.
13 R.A.Nrd. Holland, Memorie v. aangifte der nalatenschap no. 61, d.d. 1.11.1839.
14 G.A.H., Register van originele en authentique stukken het stedelijke concernerende, kast 13

no. 110, fol. 476.
15 Vereniging Haarlem, atlas Verdwijnend Haarlem.
16 The Mennonite Encyclopedia, deel IV, p. 840.
" A.H. KRELAGE, De Haarlemsche Debating Society, Haarlem 1935, p. 64.
18 G.A.H., registers 2e nieuwe getimmerten, kast 15, no. 268, fol. 7 v. en kast 25, rio. 32, fol 8.

Grote Markt — Standbeeld Laurens Janszoon Coster

120



NUTTIG KLAPPERMATERIAAL TEN BEHOEVE VAN
HET GENEALOGISCH ONDERZOEK OP HET

GEMEENTEARCHIEF VAN HAARLEM

De resultaten die de genealoog boekt bij zijn onderzoekingen zijn vaak
zeer sterk afhankelijk van de op de archieven aanwezige klappers. Om het
werk voor deze groep archiefbezoekers te vergemakkelijken, is dit overzicht
gemaakt van de te raadplegen klappers, aanwezig op het gemeentearchief
van Haarlem.

Haarlem

1. KERKELIJKE ARCHIEVEN /

a. Doopboeken van alle kerkelijke gemeentes, 1578-ca. 1710
Fiches op de voornamen der dopelingen met vermelding van de ouders zijn
geplaatst in de leeszaal in de fichebakken met „K" (van kinderfiches)

b. Doopboeken Ned. Herv. Gemeente, 1578-1811
Hierop bestaat een klapper in fiche-vorm, geplaatst in houten bakken in de
leeszaal. De letter A-D bevinden zich in zgn. „Leidse boekjes", eveneens in
de leeszaal.
(Onder-jtrouwboeken Ned. Herv. Gemeente, 1578-1812
Idem.
Ingekomen lidmaten en attestaties Ned. Herv. Gemeente, 1578-1679
Een klapper op de attestatieboeken, die zich in het archief van de Ned. Herv.
Gemeente (Grote Kerk) bevinden en op een aantal notariële aktes (zgn. fi-
ches „Akkerman") is aan te vragen in de leeszaal.
Begraaf- ofdoodboeken Ned. Herv. Gemeente, 1598-1812
Hierop bestaat een klapper in fiche-vorm, geplaatst in bakken in de leeszaal.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat wegens de geringe kwaliteit van deze
klapper, een begin is gemaakt met een totaal nieuwe klapper. De gegevens
uit de begraafboeken worden mèt de gegevens uit de impost op het begraven
èn die uit maandelijkse gedrukte en tot boekjes gebonden lijsten (zgn. ,,pui-
boekjes) gecombineerd op één fiche, die in stalen ladenkasten worden opge-
borgen. Deze kartonnen kaartjes maken het raadplegen van de bron overbo-
dig. In deze vorm zijn echter pas gereed de begraafgegevens van juni 1804
t/m 1807 (ca. 2500 overledenen).

c. Notariële aktes betreffende Doopsgezinden, 1601 -1670
Een klapper hierop is aan te vragen in de leeszaal (zgn. fiches en schriften
„Kool").
Notulen Doopsgezinden, 17de en 18de eeuw
Een klapper hierop is aan te vragen in de leeszaal, de notulen zelf bevinden
zich bij de Doopsgezinde Gemeente.
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Bakenesserkerk

Lidmaten Doopsgezinde Gemeente vóór 1784
Een klapper op zowel ouders als kinderen is aanwezig in de stalen ladekasten
in de leeszaal.
Lidmaten Doopsgezinde Gemeente na 1784
Een gedeeltelijke klapper is aanwezig in de stalen ladenkasten in de leeszaal.
Een klapper op de namen der ouders is bovendien in het register zelf (Inv.
DTBnr. 119).
Lidmaten Doopsgezinde Gemeente van 1784-1831
Dit register (DTB 119a) is alfabetisch gerangschikt.

d. Attestaties Lutherse Gemeente, 1614-1912
In band 21 der inventarissen, blz. 115-120 treft u de namen aan van personen
die voorkomen in de attestaties dezer kerk (archief Lutherse Gemeente nr.
20.1. (A-L) en 20.2 (M-Z).
Doopboeken Lutherse Gemeente, 1645-1822
Klapper in fiche-vorm in de leeszaal.
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Boedelpapieren inwoners Luthers Wees- en Armenhuis, 1671-1918.
In band 21 der inventarissen, blz. 121-122 treft u de namen aan van personen,
waarvan boedelpapieren bewaard zijn gebleven [Archief Luth. Gem. nr. 89.1
(A-H), 89.2 (I-N), 89.3 (O-U), 89.4 (V-Z)]

e. Doopboeken Remonstrantse Gemeente, 1670-1811.
Klapper in fiche-vorm in de leeszaal.
Attestaties, ingekomen bij de Remonstrantse Gemeente, 1671-1779
In band 21 der inventarissen, blz. 128-129 treft u de namen aan van personen,
die voorkomen in de attestaties (Archief Rem. Gem. nr. 10)

f. Doopboeken Waalse Gemeente, 1625-1811
Klapper in fiche-vorm in de leeszaal.
Trouw- en ondertrouwboeken Waalse Gemeente, 1691-1811
Klapper in stalen ladekast in de leeszaal.

g. Doopboeken Katholieke Staties, 1636-1812 (wisselend per parochie)
De meeste R.K. parochies zijn geklapperd. De fiches bevinden zich in de
houten bakken in de leeszaal. Voor de afzonderlijke staties raadplege men de
inventaris DTB in de leeszaal (band 15 der inventarissen).
Trouwboeken Katholieke Staties, 1661-1788 (wisselend per parochie)
Sommige trouwboeken der R.K. parochies zijn geklapperd. Verder als de
doopboeken.

2. OVERHEIDSREGISTRATIE
a. Schepentrouwboeken, 1627-1811
Klapper in fiche-vorm in de leeszaal.

b. Registers van aangifte van het middel op begraven (impost), 1696-1811
Een gedeelte van deze registers is geklapperd, van ca. 1760-1811. Deze fiches
zijn te vinden in de leeszaal in bakken met vermelding: „Lijkregister". Een
totale klapper is in voorbereiding in combinatie met de gegevens uit de ker-
kelijke doodboeken en de puiboekjes (vgl. lb).

c. Ingekomen personen, 1703-1793
Klapper op deze ingekomenen, die wegens hun financiële positie apart wer-
den geregistreerd, is in de leeszaal aanwezig.

d. Register van mannelijke ingezetenen, ca. 1799
Dit ten behoeve van de schutterij opgemaakt register bevat de namen van
mannelijke ingezetenen in alfabetische volgorde, met vermelding van hun
adres. (Aan te vragen in de leeszaal: schutterij nr. 12a).
Register der mannelijke ingezetenen, 1811
Dit register is wijksgewijs ingedeeld (Inv. schutterij nr. 91; nr. 92 is het in-
schrijvingsregister van deze personen). In deze registers zijn o.a. geboorteda-
ta, beroepen en lengte der mannen vermeld.
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e. Burgerlijke stand, 1812-1912
I. Geboorteaktes, 1812-1872

II. Huwelijks-en echtscheidingsaktes, 1812-1902
III. Overlijdensaktes, 1812-1912
De 10-jaarlijkse klappers op deze aktes (zgn. „tienjarentafels"), zijn in foto-
kopievorm in de leeszaal geplaatst. De aktes kunnen per jaar worden aange-
vraagd.

f. Volkstellingsregisters van 1829 en 1839
Deze registers zijn per stadswijk ingedeeld van wijk 1 t/m wijk 7. Op voorko-
mende personen zijn klappers vervaardigd, met verwijzing naar hun woon-
wijk en de blz. in de registers. Deze kunnen per wijk worden aangevraagd.

g. Bevolkingsregister van 1849 (-1858)
Deze registers zijn eveneens per wijk ingedeeld. Een klapper staat in de lees-
zaal, met verwijzing naar wijk en blz. Deze registers kunnen onder vermel-
ding van de wijk en blz. worden aangevraagd.
Bevolkingsregister van 1860 (-1900)
Deze registers zijn alfabetisch gerangschikt naar de namen der gezinshoof-
den. Een voor het publiek te raadplegen klapper op alle voorkomende perso-
nen is in voorbereiding. Gereed zijn de letters A-D (ged.). Aanvragen kun-
nen geschieden op registerletter + blz. (bv. D-603) of op naam.
Bevolkingsregister van 1900 (-1924)
Idem. Aanvragen kunnen geschieden op registerletter + cijfer + blz. (bv.
D7-603) of op naam.

h. Gezinskaarten, 1924-1937
Deze zeer onvolledige collectie is uitsluitend aan te vragen op naam der ge-
zinshoofden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat van sommige kaar-
ten geen inzage wordt gegeven, wegens het voorkomen van niet-openbare
gegevens.

3. NOTARIEEL ARCHIEF

a. Notariële protocollen, 1570-1895
Deze zijn voor een gedeelte geklapperd, welke klappers in een aantal groe-
pen uiteenvallen, t.w. die op familienaam, die op voornamen (door de nota-
rissen zelf vervaardigd), geschreven en getypte klappers. Alle categorieën
zullen in fotokopievorm in de leeszaal geplaatst worden. De door het archief
vervaardigde klappers zijn reeds gexeroxt en in de leeszaal geplaatst. Raad-
pleeg de inventaris der notarissen (band 30 der inventarissen).

4. VERMOGEN EN BEZIT

a. Settegeld van 1448
Een klapper op deze vermogensbelasting vindt u in de leeszaal.
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Stadhuis

b. Transportregisters, 1470-1811
Op deze registers van eigendomsoverdracht zijn de volgende klappers voor-
handen.

I. Een zgn. klapper „Beresteyn" op belangrijke familienamen over de peri-
ode 1470-1609

II. Een zgn. klapper „Dólleman" op belangrijke familienamen over de peri-
ode 1485-1572

III. Een klapper in bandvorm over de periode 1640-1730
IV. Een klapper in fichevorm in stalen laden over de jaren 1731-1732
V. Een klapper op de jaren vóór 1640 in fichevorm in stalen laden is in be-

werking.
Deze klappers zijn alle in de leeszaal.
Over de jaren na 1732 bestaat een klapper op naam van de koper in de
registers der 80ste penning, lopende tot 1782 (aan te vragen onder de
nummers kast 13 nrs. 474-482). Na 1782 bevindt zich een klapper op de
namen der kopers in de transportregisters zelf (Inv. Rechterlijk archief
76.137-158, met vermelding van de te raadplegen jaren)

c. Honderdste Penning, 1483-1500
Een klapper op deze vermogensbelasting staat in de leeszaal.

d. Tiende penning, 1543
Een klapper op deze belasting staat in de leeszaal.

e. Haardstedengeld, 1555
Een klapper op het aantal haardsteden per woning (huiseigenaar) staat in de
leeszaal.
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f. Verpondingsregister 1628
Een klapper op deze „onroerend goed"-belasting staat in de leeszaal.
Verpondingsregister 1650
Idem.

g. Collaterale successie, 1658-1717, 1726-1795
Klappers hierop bevinden zich in de registers zelf (Stadsarchief kast 13 nrs.
525-557 met vermelding van de te raadplegen jaren).

h. Familiegeld 1715
Op deze naamlijsten van mensen die evt. aangeslagen zouden worden in deze
vermogensbelasting zijn klappers gemaakt. Het belang van deze lijsten kan
liggen in het feit dat ze straatsgewijs zijn opgemaakt. Bovendien staan er be-
roepen achter veel namen.

i. Personele lasten 1745-1748
Op deze vermogensbelasting is een klapper gemaakt. Hieruit leert men de
aanslag kennen en de straat waar de betrokkenen woonden.

5. DIVERSEN
a. Boedelpapieren van de weeskamer, 1557-1852
Een klapper op de namen der voorkomende personen bevindt zich in band
18 der inventarissen, blz. 30-72. Voor de inventarisnummers der boedelpapie-
ren raadplege men de inventaris der weeskamer, band 18 blz. 27 onder nr.
45.1-45.79.
Insolvente boedels, rekeningen en andere stukken deze boedels betreffende,
1578-1811
Een klapper op de namen verbonden aan deze boedels is in de leeszaal ge-
plaatst. Het inventarisnummer van de boedels is: Rechterlijk archief nr. 90
(zie de inventaris).

b. Collectie Haarlemse en Nederlandse genealogieën
Een verzameling aantekeningen en stukken betreffende een aantal Haarlem-
se en Nederlandse families. Lijsten van voorkomende familienamen bevin-
den zich in de leeszaal (in band 25 der inventarissen, achterin).
Collectie familiearchieven
In de index op de inventarissen, die in de leeszaal staat, treft u de namen aan
der families, die in deze archieven voorkomen.

c. Magistraatspersonen (ook wel „ambteriarenbak" genaamd)
In deze bak in de leeszaal treft u de namen aan van allen die een openbaar
ambt hebben bekleed met vermelding van hun functies. In feite is deze bak
een index op „Naamregister van de heren van de regering der stad Haarlem"
(Kast 30.500).
Schepenen en hun zegels, 1290-1572
In deze aan te vragen bakken bevinden zich zo mogelijk alle schepenen en
hun zegels (samengesteld door M. Thierry de Bye Dólleman).
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Vroedschapsleden
In de verzameling Handschriften bevinden zich een aantal MS met genealo-
gische gegevens en de wapens der vroedschapsleden van Haarlem (HS 60,
60a, 61,62 en 303).
Adresboeken vanaf 1862
Deze boeken bevinden zich in de leeszaal.

Schoten en gehuchten

a. Doopboeken R.K., 1772-1812
Klapper hierop in stalen laden in de leeszaal.
Trouwboeken Schepenen, 1771-1811
Klapper hierop in stalen laden in de leeszaal.
Trouwboeken R.K., 1777-1814
Klapper hierop in stalen laden in de leeszaal.

b. Aktes Burgerlijke Stand
Klappers hierop staan in de leeszaal.

c. Bevolkingsregisters
Men raadplege hiervoor de inventaris van het nieuw-archief van Schoten of
informeer bij de leeszaal-ambtenaar.

Spaarndam

a. Doopboeken Ned. Herv., 1596-1817
Klapper hierop in houten fichebakken in de leeszaal.
Trouwboeken Ned. Herv., 1667-1861
Klapper hierop in houten fichebakken in de leeszaal.

b. Registers van aangifte van het middel op trouwen en begraven (impost), 1722-
1811
Klapper hierop in stalen laden in de leeszaal.

c. Aktes Burgerlijke Stand
Klappers hierop zijn raadpleegbaar in de leeszaal.

d. Bevolkingsregisters
Men raadplege hiervoor de inventaris van het nieuw-archief van Spaarndam
of informeer bij de leeszaal-ambtenaar.

P.S. Voor eventuele verdere klappers raadplege men de inventarissen van de
diverse archieven, men denke b.v. aan de archieven van de verschillen-
de gilden, gast- en godshuizen etc.

F. TA MES
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V/l 16
JACOB

ROODENBURC

zeeloods

* Zwartewaal
2.6.1793

+ Hellevoetsluis
5.1.1864

V/2 17
MARIA

DE CAST

:* Zwartewaal
4.4.1791

t Hellevoetsluis
8.2.1871

Zwartewaal

23.4.1810

IV/I

WILLEM
ROODENBURG

rijksloods

! Hellevoetsluis
5.8.1820

t Maassluis
15.8.1897

V/3 18
FRANS

CORNELIS
KORTLEVE

veerschipper

~ Delft
15.4.1781
t Delft

17.10.1850

V/4
ANTHONIA
FREDERICA

FATJO

I
19 V/5 20. V/6

JOHANNIS AAGJE
VAN HEYST RUYKEM

• Amsterdam
4.1.1785

t Vrijenban
1.9.1869

Delft
29.7.1810

IV/2 9

FREDERICA FRANCINA
KORTLEVE

* Delft
22.9.1820

t Maassluis
27.3.1887

oo Delft 9.9.1846

goud- en zil-
versmid

~ Deventer
24.8.1786

t Maassluis
3.9.1826

~ Vlaardingen
II.1.1788

t Maassluis
22.2.1843

Vlaardingen

° 1.5.1808

IV/3

JOHANNES
VAN HEYST

scheepstimmerman
winkelier

* Vlaardingen
30.10.1826
t Maassluis

18.9.1886

V/7 22
JAN

STIGTF.R

bouwknecht,
koopman

• Maasland
26.9.1809

t Maassluis
3.10.1876

V/8 23
JAAPJE

DF. BRUIN

* Maasland
17.12.1805

t Maassluis
27.1.1887

Maasland

GERRITJE
STIGTER

* Maassluis
12.12.1832

t Maassluis
29.11.1893

Maassluis 15.9.1852

CONSTANTINUS
ROODENBURG

boekhouder - commissionair - reeder

II1/2

•Hellevoetsluis 17.9.1860
t Maassluis 3.4.1897

oo Rotterdam 29.9.1886

JAAPJE JANNA
VAN HEYST

• Maassluis 25.8.1864
t Rotterdam 24.2.1938

* Maassluis 10.3.1888,

WILLEM ROODENBURG

accountant; lid Gemeenteraad van Haarlem (1925-1937):
wethouder der Gemeente Haarlem (1928-1937) + H a a r l e m 77 4 1917

* Haarlem 7.5.1914

oo Maassluis

CONSTANTINUS
genealoog - lid Hoofdbestuur der N.G.V. (1953-1977); consul

mede-oprichter en lid Hoofdbestuur Archeologische
oo Haarlem 30.5.1959 Willemina Henderika van der Laan,
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V/9 24
JACOB

VAN DER
ENDT

timmerman

~ Maassluis
16.2.1776

t Maassluis
11.6.1846

V/10 25
ANNA

VAN DEN
BOSCH

~ Dein
I.II.1774

t Maassluis
24.3.1852

Maassluis

' 5.5.1805

V/l I 26
LEENDERT

SLOT

* Pijnacker
11.9.1785

t Maassluis
4.10.1859

V/12
CORNELIA
PAALVAST

27 V/13

~ Maassluis
16.3.1783

+ Maassluis
17.2.1864

Maassluis
29.1.1809

PIETER
BOOGAART

visch-hoek-
maker

• Maassluis
29.3.1795

t Maassluis
5.3.1889

V/14 29
CHRISTINA

VAN DER
HEUL

* Maasland
16.8.1793

t Maassluis
1.1.1872

Maassluis
13.11.1816

V/15 30
PIETER

COLLENTEUR

* Maassluis
1.3.1794

t Maassluis
18.1.1865

V/16 31
TRIJNTJE
KAPTYN

~~ Maassluis
25.4.1792

t Maassluis
12.10.1856

Maassluis
'31 .10 .1821

IV/5

JACOB
VAN DER ENDT

timmerman

* Maassluis
6.5.1808

t Maassluis
6.10.1880

ADRIANA
SLOT

* Vlaardingen
18.4.1818

t Maassluis
11.12.1891

1V/7 14

ARIE
BOOGAART

* Maassluis
14.8.1819

t Maassluis
22.6.1887

[V/8
KLAZINA

COLLENTEUR

* Maassluis
28.8.1822

t Maassluis
20.4.1888

oo Maassluis 15.3.1843 > Maassluis 21.6.1848

II1/3

GERRIT
VAN DER ENDT

smid - ijzerwinkelier

* Maassluis 2.11.1854
t Maassluis 27.12.1919

m/4
TRIJNTJE

BOOGAART

* Maassluis 6.1.1854
t Maassluis 3.9.1920

oo Maassluis 21.5.1879

M/2

ANNA VAN DER ENDT

Maassluis 20.5.1890, t Haarlem 13.1.1959

3.7.1913

ROODENBURG
der N.G.V. (1952-1977); hoofd Contactdienst der N.G.V. (1955-1977)
Werkgemeenschap voor (Westelijk) Nederland
* Velsen 5.5.1919, dr. v. Hendrik Jan van der Laan en Johanna Knol

t Haarlem 20.9.1977
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VERVOLG KWARTIERSTAAT CONSTANTINUS
ROODENBURG

Uit de nagelaten papieren van haar man heeft Mevrouw W. H. Roodenburg-
van der Laan ten verzoeke van de redactie de hier afgedrukte kwartierstaat,
waarvan de kwartieren 1 t/m 31 hiervpren in staatvorm zijn weergegeven, sa-
mengesteld. Voor haar bereidwilligheid om dit op zo korte termijn te doen, is
de redactie haar zeer erkentelijk.

Hoewel de kwartierstaat zelf nauwelijks Haarlemse gegevens bevat, gold
de kwartierdrager als een zo duidelijke Haarlemse figuur, dat de opsomming
van zijn voorouders in dit nummer zeker niet misstaat. (Red.)

32. Jan Roodenburg, ged. Zwartewaal 28.7.1754, tr. Zwartewaal 23.4.1780
33. Jannetje de Kraay, ged. Nieuw-Helvoet 5.3.1758.
34. Jacobde Gast, ged. Zwartewaal 18.2.1753, ondertr. Vlaardingen 23.12.1778
35. Geertje Ridderkerk, ged. Vlaardingen 23.4.1758, overl. Zwartewaal 28.2.1843.
36. ChristoffelKortleve, ged. Delft 19.8.1753, schipper, begr. Delft 26.2.1803, tr. Delft 28.5.1775
37. Maria Schouten, ged. Raamsdonk 8.11.1744, overl. Delft 4.2.1820.
38. Antonie Fatjoe, geb. Amsterdam 22.9.1734, overl. Amsterdam, tr. Amsterdam 22.6.1777
39. Frederika Mauris, ged. Zutphen 27.9.1754, overl. Amsterdam.
40. Johannes van Heyst, ged. Culemborg 22.8.1752, kassier; pachter Bank v. Leening te Deven-

ter 1777, te Vlaardingen 1790, overl. Vlaardingen 14.2.1819, tr. Amsterdam 9.8.1778
41. Johannade Vries, ged. Appingedam 19.12.1752, overl. Vlaardingen 4.11.1807.
42. Pieter Ruykem, ged. Vlaardingen 4.6.1756, mr. schoenmaker, overl. Vlaardingen 14.3.1800,

tr. Vlaardingen 19.5.1782
43. Antonia de Moor, ged. Rotterdam 11.5.1760, overl. Vlaardingen 3.8.1835.
44. LeendenStigter, ged. Maasland 26.9.1779, bouwman, overl. Maasland 6.2.1834, tr.
45. Gerritje van Zanten, ged. Maasland 28.4.1782, overl. Maasland 23.8.1844.
46. Hendrik de Bruin, ged. Monster-Wateringen 29.6.1767, watermolenaar, overl. Vlaardinger-

ambacht 26.8.1843, ondertr. Schipluiden 5.5.1793.
47. Maartje Dijkshoorn, ged. Schipluiden 29.4.1770, overl. Vlaardingerambacht 10.7.1839.
48. Jacob van der Endt, ged. Maassluis 8.12.1748, koopvaardijschipper, overl. op zee nov. 1775,

tr. Maassluis 1.8.1773
49. Neeltje Blijksloot, ged. Maassluis 31.8.1749, overl. Maassluis 29.1.1826, hertr. Maassluis

\.5.\nS JacpbCinjee.
50. Hendrik vanden Bosch, ged. Delft 26.1.1736, overl. Delft 22.9.1806, tr.
51. Anna van Berkel, ged. Sprang 2.9.1736, overl. Delft 5.2.1820.
52. Willem Slot, ged. Nootdorp 20.7.1760, turfschipper, overl. Maassluis 2.9.1822, tr. Delft

22.10.1786
53. LenaBoer.gtA. Delft 14.3.1765, overl. Maassluis.
54. Arie Paalvast, ged. Maassluis 9.11.1749, parlevinker, overl. Maassluis 1804 of 1807, tr.

Maassluis 26.3.1775
. 55. Leentje Moerkerk, ged. Maassluis 1.1.1751, overl. Maassluis 14.6.1790.

56. Willem Boogaard, ged. Maassluis 25.12.1765, hoekmaker, overl. Maassluis 28.10.1840, tr.
Maassluis 9.6.1793

57. Adriana Zuidervliet, ged. Maassluis 27.3.1774, overl. Maassluis 25.8.1833.
58. Arij van der Heul (ook: Verheul), ged. Krimpen a.d. Lek 15.7.1764, overl. Maasland

8.10.1814, tr. Maasland 1.5.1791
59. WilleminaMostert, ged. Maasland 1.10.1769, overl. Maasland 4.11.1818.
60. Nicolaas Collenteur, ged. Maassluis4.4.1756, zeeman, overl. Delfzijl 16.1.1801, tr. Maassluis

28.11.1784
61. Judike de Boom, ged. Maassluis 27.6.1762, overl. Maassluis 18.4.1827, hertr. Maassluis

6.2.1803 Leenden Gommel.
62. JanKaptein, ged. Lekkerkerk 21.12.1755, zalmvisser, overl. Maassluis 3.2.1839, tr. II Maas-

sluis \6.\2.1&]QPetronellalPietertje)Smoor, tr. I Maassluis 14.6.1778
63. Anna Vroegop.ged. Maassluis3.10.1759,begr. Maassluis6.9.1803.

(wordt voortgezet) W. H. ROODENBURG-VAN DER LAAN
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LIDMATEN EN ATTESTATIES DER NED. HERV. GEMEENTE
HAARLEM SEDERT 1579

Auctio Ecclesiae Anno (15)79

Jann Joosten — Altyen sin husvrow — Jann Janssen sin soenn — Albertyen Jannsdr — (alle) van
den Buss
Deerick Deericksoen van den Buss
Jacob van Dueren van Tuernoyt — Leysbet Wouters sin husvrow
Guertyen Aarentzdr
Anthoniss Jansone koerdemaker — Neesyen Deerickx sin husvrow
Pauweltyen Pauwels Kembster van Leyden
Leentyen van Elsland wt Flaenderen
Wouter Matthewessen
Hilleken Jansdr van Eindhooven
Lysken Anthoniss in de Smeedestraate by M Thomas
Maria Mauris die husvrow van Albert Jansone kistemaker
Aarian Hermans van den Buss
Willemken Ansums
Gerrit Pieters an die Syelpoort
Aarian Andreesz van Noorschot in die Smedestraate
Pyeter Jannss mit sin husvrow Geertrud Jacobsdr wonende in S Jansstraet
Derrick van Hoeuel mit sin husvrow Catharina
Deerick Claass wielemaken in die Bart(eljoris)straat
Willem Hendrickss upt K(lein) H(eilig) Land
Jann Willemss
Anna Brunen in die Sparw(ouwer)straate
Gryete Gerrijtz
Frantz Janss up den Burchwall
Lyentyen Jacobs die husvrow van Jan van Leent
Lysbet Janns by Aarent Meynaertz
Neeltyen Gerbrantz
Gryet Martens (doorgehaald)
Fenne Thyes van Deventer
Maria Martens up den Burchwall
Reyer Isebrands in die Koeningstraat
Barent Willems Messemaeker
Jann Andryess kleermaker mit Jannichyen Janssdr sin husvrow
Neeltyen Corneelisdr in den Acht(er)camp
Leysbet Freerickx mit haaren manne Jann Hendrickxz schoemaker
Herman(na) Gerritzdr van Vreen
Neel Janns van Wtrecht die husvrow van den provoes
Philips Koening kleermaker mit Tryen Deerickxdr sin husvrow
Jan Corneelissen
Corneelia Jacobsdr mit haaren mann Reynier Claass
Derrick Seegerss
Derrick Hendrickz up die Kouwe Hoerren
Guertyen Hermans
Ida Jannsdr in die Koeningstraate
Thomas Cornelissen
Jann Pieterss timmerman
Isebrant Gerritz Balbier in die La(nge) Veerstraat
Jacob Siemonson mit sin husvrow Greete Derrickx upt Spaerenn
Dammus Jacobs mit sin husvrow Tryen Jannsdr
Claass Symonss schipper
Agnies Willems up die Vullersgrafft
Maria Jacobs up die Oude Grafft
Frantz Gerritz ant Kerckhoff
Holke Jeelis die husvrow van Joost Christians
Maria van Lueck
Gerryt Thoeniss den ouden koster
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Volke Corneelisdr in die Haegestraate
Truityen Hendrickx metzelers dochter
Luite Lambertz: die moeder van cap: Niclas Spelt
Maria Joeryss up K(lein) H(eilig) Land
Aaltyen Corneelis (up) die husvrow van Gyliam Vercamere
Maria Huegenn
Maria Jannsdr
Caspar Symons boeckvercooper mit Agata Paulusdr sin husvrow in die Francksteeg
Willem Corneeliss in die Kleine Houtstraat
Neeltyen Reyers up Jan Marcus Hoff
Benedicta Folkers in die Groot Houtstraat
Symon Heindrickx — Maria Heyindrickxdr — Guertyen Heindrickxdr — (alle) van Assendelft
Jannichyen Heindrickx mit haar dochter Maria Bartelemewes in die Gyerstraate
Pyeter Aarians an die Krufft
Claes Volkerss mit sin husvrow Brecht Gerrytz
Pyeter Janss up die Oude Grafft
Altyen Gerrytz
Aarian Thomass goudsmidt
Albert Janss schreinwerker in die Achterstraat
Willemtyen Aarians die husvrow van Jan Pieterss Tymmermans in die Jacobsteeg
Herman(na) Harmansdr in die Sparwou(werstraat)
Maria Jacobs
Catarina Kryfts die husvrow van Thomas in den Boogaertz

(wordt voortgezet) N. A. HAMERS
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De wapentekeningen zijn van de hand van de heer K. van den Sigtenhorst.
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Correspondentie-adres van Redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, Amsterdam.
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