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TROUWEN IN HET VERLEDEN *

Om drie redenen is het mij een vreugde tot u te mogen spreken.
De eerste is dat ik als Haarlemmer verheugd ben dat u Haarlem als verga-

derplaats hebt gekozen.
De tweede is dat het mij als rechtshistoricus een genoegen is voor u te mo-

gen spreken over mijn dierbare vak dat mijn hobby is. Astronomen en ar-
cheologen hebben een achterban van in het veld en in de hemel werkende
amateurs. Eigenlijk bent u mijn achterban. Genealogen worden nu eenmaal
voortdurend geconfronteerd met de rechtsfeiten geboorte en dood en met de
weezijdige rechtshandeling, het huwelijk. U moet wel een amateurrechtshis-
toricus zijn - of worden - om te weten dat in Friesland een „gesepareerde
huisvrouw" heer en meester was over haar goederen maar wel getrouwd was
of om te bedenken dat stedelijke lijfrenteregisters voor het vinden van sterf-
data belangrijk zijn. En werken rechtshistorici ook niet met filiaties? Onze
16e en 17e eeuwse weeskamerkeuren vormen families evenals de Middel-
eeuwse stadsrechten. Haarlem met haar Bossche, Leuvense voorouders was
de stammoeder voor het Delftse stadsrecht en de Noordhollandse familie. Zo
door redenerend kom ik straks als een echte niet-genealoog nog tot de con-
clusie dat wij familie van elkaar zijn.

Ten derde. Als niet-genealoog - dus een volkomen objectieve buitenstaan-
der - is het mij een voorrecht hier uit eigen wetenschap te mogen verklaren
dat de genealogen van hobbyisten tot wetenschapsmensen uitgroeien en dat
de banden met het archiefwezen steeds beter worden.

De 18e eeuwse jurist-astroloog FRANCISCUS LIEVENS KERSTEMAN stelt in
zijn Hollandsch rechtsgeleert Woordenboek (1768) huwelijk, echt of trouw op
één lijn; zo spreken wij nog over echtgenoot en trouwring. Tacitus schrijvend
over het huwelijk bij de Germanen constateert dat zij - de Germanen - ik
volg te vertaling van P. C. Hooft, de Hollandse Tacitus, dat zij zijn „bijkans
d'eenigen van de barbaren, die zich genoegen met een gemaalin alleen „met
uitzondering van zeer weinigen die „niet uit geilheit, maar om hunnen aadel"

.* Lezing, gehouden door Prof. mr. J. Th. de Smidt tijdens de Genealogische Dag te Haarlem op
15 april 1978.
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met meer vrouwen de bruiloft vierden (Germania, Cap. XVII). Als Romein
en historicus kende Tacitus de pogingen van keizer Augustus huwelijk en
kinderen tot bloei te brengen door het celibaat fiscaal te belasten en zoiets
als kinderbijslag in te voeren maar hij wist ook dat er vrouwen in Rome wa-
ren die de jaren niet telden naar de consuls - zoals te Rome gebruikelijk -
maar naar de echtgenoten die zij hadden versleten'. Hugo de Groot in zijn
beroemde boek over het recht van oorlog en vrede gaat ook uitvoerig in op
het huwelijk. Niet omdat de spanningen tussen man en vrouw in het huwelijk
iets te maken zouden hebben met de oorlog en vrede waar het boek over
gaat, maar omdat hij de verschillende gezagsverhoudingen - ouder-kind,
man-vrouw, meester-slaaf, overheid-onderdaan - beschrijft, ,,'t Is zeker, zo
schrijft hij, dat bij de meeste volken van ouds, zoo wel de echtscheiding, als
het huwelijk met meer dan één wijf is in gebruik geweest. De Duitschen
waaren bijna de eenigste onder alle barbaaren, zegt Tacitus, die yder met één
wijf tevreden waren"2. Wij laten De Groots geleerdheid hoe het dan wel bij
Perzen, Indiërs, Egyptenaren en Grieken toeging, thans onbesproken en
houden ons bij het trouwen van onze voorvaderen met onze voormoèderen.

Hugo de Groot geeft in zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid -
geschreven in de gevangenis van Loevestein anno 1620 - een duidelijk over-
zicht van de voorschriften die in de Republiek in Holland golden m.b.t. het
begin en het einde van het huwelijk dat beschreven wordt als „een verzame-
ling van man ende wijf tot een gemeen leven, mede brengende een wettelick
gebruick van malkanders lichaam" (1,5). Een „union" gesloten volgens de
wetten van de kerk en van de staat met als doel in gemeenschap te leven en
kinderen groot te brengen. Zo luidt de omschrijving van een schrijver levend
in een land waar de wetten van de kerk het huwelijk als sacrament en die van
de staat het huwelijk als een civielrechtelijke overeenkomst beheersen3. In
het roomskatholieke België en Frankrijk was het dan ook het kanonieke
recht dat de sluiting en de ontbinding van het huwelijk regelde. De vermo-
gensrechtelijke gevolgen van het huwelijkscontract - algehele gemeenschap
van goederen, gemeenschap van winst en verlies - werden altijd en overal
door het wereldlijk wetten- of gewoonterecht beheerst; in de protestantse
landen waar de protestantse kerken het huwelijk niet als een sacrament
claimden, was ook de huwelijkswetgeving een zaak van de wereldlijke over-
heid, met dien verstande dat de gereformeerde wereldlijke overheid kon be-
palen dat de sluiting rechtsgeldig in de gereformeerde kerk kon geschieden.
Voordat de Hollandse wetgever bij de Politieke Ordonnantie van 1 april 1580
het huwelijksrecht regelde, ja wel moest regelen, was er een chaotische toe-
stand ontstaan. De R.K. authoriteit was weg. Vandaar ook de Delftse keur
van 1575 - U vindt die in het bekende werk van mijn oude vriend H. Brouwer
over de Doop-, trouw-en begraafboeken4-:

„Alsoo dagelicx soe langer soe meer groote abusen vallen uut oorzaic-
ke datter, God betert, noch veel zijn, hen selven begevende tot den
huwelicken staet, onwillich sijnde in de gereformeerde kercke heur
zonnendaichsche geboden te ontfangen ende hen aldaer te laeten
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trouwen, zoodat onder tdexel van de clandestine ende heymelicke
trouwen eenige zonder te trouwen met den anderen in openbare hoe-
rerije blijven sitten, jae dat arger is, op diverse plaetsen ende spotten-
de met den heiligen echt meer wijffven trouwen".

In het handboek - al meer dan een halve eeuw oud - van Van Apeldoorn5

vindt U alles over de sluiting en ontbinding van het huwelijk in de periode
van het kanonieke recht - bij ons dus de Middeleeuwen en de Bourgondisch-
Habsburgse tijd - en in de periode van het gereformeerde recht - bij ons de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor de periode van de Bataafse Re-
publiek, Koninkrijk Holland, Inlijving bij Frankrijk en het Koninkrijk der Ne-
derlanden kunt U beter te rade gaan bij de 2Vi jaar oude dissertatie van A. H.
Huussen, De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838 (1975).

Ik ga U dan ook geen college geven over alle huwelijksbeletselen of vereis-
ten die in al die perioden werden gesteld. Mijn tijd en Uw geduld zouden snel
op zijn. Daarom slechts een causerie over een vijftal kleine thema's - vijf
huwelijksproblemen - te weten:
1) Wanneer komt het huwelijk tot stand?
2) het goudvishuwelijk
3) het barrièrehuwelijk
4) het weduwenhuwelijk
5) het overspelige huwelijk

Wanneer komt het huwelijk tot stand?
De R.K. kerk kende de regel dat het sacrament van het huwelijk door de

man aan de vrouw en door de vrouw aan de man wordt toegediend door de
wilsverklaring elkaar te trouwen (de sponsalia de presenti) welke wilsverkla-
ring door de huwelijksnacht ondubbelzinnig werd. Sponsalia + copula car-
nalis (vleeselijke gemeenschap) = matrimonium perfectum, alleen door de
dood te ontbinden. Om enigszins orde op zaken en personen te stellen wer-
den o.m. afkondigingen - de zondagse geboden - voorgeschreven. Formali-
teiten die bij niet inachtneming toch problemen gaven zoals Jan Willemsz
schipper en Claes Evertsz, brouwerszoon in de vijftiger jaren van de 16e
eeuw ondervonden. In de Goudse herberg „den sloetel" had het tweetal op 4
augustus 1551 „seer hoog gedronken". Desondanks deden zij zaken. De
schipper had een koggeschip aan Claes verkocht voor 22 pond met deze
vreemde clausule dat Claes niet hoefde te betalen als het Jan Willemsz niet
lukte binnen 24 uur - dat was vóór 5 augustus 6 uur 's avonds - een gehuwd
man te worden met inachtneming van de „ordonnantien van de heylige Ker-
ke". Schipper Jan presteerde het vóór 6 uur de volgende dag met een
„geechte huysvrouw" in de huwelijksboot te stappen, waarop hij de brou-
werszoon de rekening voor het koggeschip presenteerde. Die betaalde niet
omdat de voorwaarde een onmogelijke was - de drie Zondagse geboden eisen
minimaal 15 dagen - en een onmogelijke - een niet te vervullen - voorwaarde
maakt de overeenkomst - die m.b.t. het koggeschip nietig. Men procedeerde
hierover voor de schepenen van Gouda, voor het Hof van Holland en voor
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de Grote Raad die op 21 april 1555 uispraak deed en de brouwer tot betaling
veroordeelde'.

Pas in 1563 werd nietigheid gesteld op clandestienen huwelijken, die niet
ten overstaan van een pastoor en getuigen „in facie ecclesiae" plaatsvonden.
Los van de formaliteiten is het huwelijk nog altijd de verklaring van de man
en vrouw „waarbij zij elkander aannemen tot hunne wettige echtgenooten"
zegt het ontwerp-1820; de ambtenaar van de b.s. constateert dat het huwelijk
is voltrokken, de dominee zegent het huwelijk in, maar zij voltrekken niets.
Jammer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, die op grond van een
slordigheid in ons oude BW (art. 125, 126, 129) dacht dat hij het huwelijk vol-
trok, maar hij is een lijdelijke figuur. Het huwelijk is voltrokken wanneer de
plechtige ja-woorden zijn uitgesproken (art. 67 NBW). Dominee, magistraat
en ambtenaar bevestigen elk op hun wijze hetgeen zij gezien en gehoord heb-
ben. Onze Hugo de Groot van 1620 zei dat dan

„alle rechten uit het huwelick onstaende ter zelver stond ingaen ende
haer plaetse hebben, alwaer 't schoon dat daer geen beslapinge op en
volgde" (1,5,17).

Wij hoorden dat in de kanonieke periode het tesamen te bedde gaan ook
rechtens betekenis had, pas dan was het huwelijk perfect. De schenking door
de man aan de vrouw, de zgn. morgengave, zou ook onderstrepen dat pas
dan de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk intraden. De Politie-
ke Ordonnantie van 1580 spreekt niet over huwelijksnacht maar zegt dat het
huwelijk is voltrokken wanneer de aanstaande echtgenoten hetzij voor de
kerckendienaar of voor de magistraat (het gerecht) „haer trouwe openbaer-
lijck hadden gegeven ende bekent gemaeckt". Waarom dan nog die overbo-
dige toevoeging van De Groot? Wel omdat er een beroemde procedure over
is geweest waarover de H.R. op 4 mei 1599 uitspraak zou hebben gedaan.
Het is de casus van Floris en Liesbeth die in het huwelijksbootje stapten dat
hun noodlottig werd. In de waterige omgeving van Leiden waren Floris en
Lijsbeth, aldus Van Nieuwstad, de eerste hoogleraar in de rechten aan de
Leidse Universiteit

„in 't gesicht en bijwesen der bloedverwanten . . . . openbaerlijck in de
kerk sonder eenige voorgaande houwelijkse voorwaarde .. . getrouwt,
waarna zij „laat in de nacht naar huys souden varen, soo zijn zij door
groot onweder, met de schuyt omme geworpen en sij zijn, dood zijn-
de, soo als zij malkanderen in hare armen hadden genomen, uyt het
water gehaald; en de ouders hebben deselve in één en 't selve graft be-
graven"7.

Maar toen de tranen gedroogd waren, ging de vader van het meisje proce-
deren tegen de vader van de jongen. Het meisje was rijk aan schoonheid
maar niet gezegend met aardse goederen; de jongen was mooi en rijk. Huwe-
lijkse voorwaarden waren niet gemaakt waardoor de algehele gemeenschap
van goederen bij de huwelijkssluiting zijn aanvang zou hebben genomen. De
algehele gemeenschap brengt mee dat man en vrouw elk voor een gelijk deel
in het geheel - dus ieder voor de helft - zijn gerechtigd. Wanneer de man
ƒ 99.000 ten huwelijk aanbrengt en de vrouw f 1.000 dan omvat de gemeen-
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schap ƒ 100.000; overlijdt de man, dan is f 50.000 - de halve gemeenschap -
krachtens huwelijksgoederenrecht van de weduwe en is ƒ 50.000 voor de erf-
genamen van de overleden man; het erfrecht bepaalt dan wie erven en hoe-
veel iedere erfgenaam krijgt van die ƒ 50.000. Overlijden beiden tegelijk, dan
komen de erfgenamen van de gestorven man op in de ene helft, voor die
f 50.000 en de erven van de gestorven vrouw op in haar helft, voor haar
f 50.000. Met de zakdoek nog in de hand kwam dan ook de vader van onze
schone doch arme gestorven Lijsbeth bij de vader van onze Floris en zei a
propos, het spijt mij, maar ik wil graag als erfgenaam van Lijsbeth f 50.000,
zijnde de helft van de gemeenschap. Had je gedroomd zei Floris Sr.; het
meisje was bruid en bleef dat „soo lange de bruyd in haar slaapkamer noch
niet en was geleyd"; pas de volgende morgen zou zij echt huysvrouw, echt- of
beddegenote zijn met alle ook vermogensrechtelijke gevolgen van dien. Het
is aldus Floris Sr. „door een gewoonlijke maniere der vooroudercn aangeno-
men". Hij had gelijk, zo was het vroeger onder het kanonieke recht en onder
ons costumiere recht, maar de tijden waren veranderd; rechtens betekende
de huwelijksnacht niets meer en Floris Sr. verloor zijn proces; de vader van
Lijsbeth was getroost.

Ja die algehele gemeenschap van goederen die oude gewoonterechtelijke
regel die ook nog in onze jongste wettelijke regeling wordt gevonden - waar-
mede wij met Portugal en Zuid Afrika uniek zijn in de wereld - dat was dus
als je een rijke man of een rijke erfdochter aan de haak sloeg een manier om
rijk te worden. Het arme knappe dienstmeisje dat de jonge heer des huizes
verleidde of de elegante avonturier die het koninginnetje van het koopmans-
huis schaakte. Een dergelijk goudvisjeshuwelijk werd onaantrekkelijk door
in zo'n geval de algehele gemeenschap alleen dan te doen ontstaan, wanneer
de ouders van het goudvisje uitdrukkelijk hun toestemming hadden verleend,
hetgeen wel niet vaak zal zijn gebeurd ook al omdat de heersende moraal
meebracht dat de huwelijkspartner minstens van gelijke gegoedheid moest
zijn. In zijn „Verhandeling over het huwelijk ter beantwoording der vraag
welke is het beste huwelijk ter verkrijging eener geschikte huishouding voor
het gemeene volk, de burgerlijke en Hoogen Staat, opdat zij nuttig voor zich
zelven en voor de gansche maatschappij zijn moogen?" fulmineert de Am-
sterdamse leeraar der doopsgezinden Willem de Vos anno 1771 wel tegen de
regel dat „geld niet anders dan geld trouwen moet" maar het hoofdstuk heet
dan toch maar „over de gelijkheid in goederen" en de voordelen daarvan
worden niet onder de kerkbanken geschoven.

De wetgever wierp dan wel al in 1540 bij een eeuwig edict een vermogens-
rechtelijke barrière op, maar als wij over barrièrehuwelijken spreken dan
doelen wij veeleer op die andere barrière, die na de expansiepolitiek van Lo-
dewijk XIV de Republiek het recht gaf in Zuidnederlandse vestingen aan de
Franse grens - de zgn. barrière steden - Staats garnizoen te leggen. In de 18e
eeuw lagen in Namen, Doornik, Warneton, Ieperen en andere schone steden
dan ook jonge Noord Nederlandse officieren in garnizoen hetgeen voor de
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jonge dochters van de notabelen charmante perspectieven bood, veelal ein-
digend voor de garnizoenspredikant die het huwelijk in de kerk bevestigde.
Het omgekeerde kwam echter ook voor. „Seeker cornet van een goede en
bekende familie . . . . guarnisoen houdende binnen Naamen" was „onder
praetext van na Brussel te gaan, waartoe hij verlof had bekoomen", „met een
paapsche burgerdochter" aan de zwier gegaan, met als gevolg dat hij de gere-
formeerde religie had afgezworen en niet haar wilde trouwen, terwijl „noch
de vurige smeekingen van sijne familie en nabestaande bequaam sijn geweest
hem van dat schaadelijk voornemen af te brengen"8. Het is duidelijk dat de
pastoors en bisschoppen bezwaren hadden tegen deze activiteiten van de
„kettersche Hollandsche garnizoenen" maar ook de predikanten en de Sta-
ten Generaal zagen met schrik dat door „passien en driften . . . . vele jonge
officieren . . . . overgehaalt waaren tot het pausdom, door middel van huwe-
lijk met roomschgezinde vrouwluiden". In het zuiden werden in 1734 bepa-
lingen ontworpen tegen deze „prétendus mariages", die nietig zouden zijn,
„concubinaires" waren de partners, onwettig, spurii, de kinderen. Uit vrees
voor represailles werden deze draconische maatregelen geen wet. De Staten
Generaal bepaalden in 1738 dat de officieren hun ambt zouden verliezen; in
1750 werd het gemengd huwelijk tussen mannen onder de 25 jaar en vrouwen
onder de 20 onmogelijk, terwijl in 1755 bij plakaat werd bepaald dat er geen
gemeenschap van goederen zal intreden. Overigens golden deze regels niet
alleen voor de officieren maar ook voor andere ambtenaren. In Holland was
het geruchtmakende huwelijk van chevallier de Bonnac „met eene protes-
tantsche dame" te weten Margaretha Cornelia van de Poll, weduwe van de
Amsterdamse burgemeester Cornelis Munter, de wetgever een stimulans.
Overigens eindigden deze de vrijheid belemmerende bepalingen bij de publi-
catie van 6 maart 1795 hun bestaan, omdat zij in strijd zijn met de verklaring
van de rechten van de mens, door de provisionele repraesentanten van het
volk van Holland afgekondigd.

Huwelijkswetgeving is een griezelige zaak. Het tortelende tweetal is blind
en doof; trouwen doen ze toch. Als de wetgever te veel met nietigheid van
het huwelijk gaat dreigen dan zijn het de kinderen - die ondanks wetgevers
toch geboren worden - die als onwettig geborenen daarvan de dupe zijn. Hoe
moeilijker het officiële huwelijk wordt gemaakt des te groter kans op bas-
taarden. Maar noch de Katholieke, noch de protestantse kerken dopen graag
onwettige kinderen. Daarom ook zal de huwelijkssluiting wel met voor-
schriften en formaliteiten worden omgeven, maar zal eerder naar kerkelijke,
sociale en vermogensrechtelijke sancties worden gezocht op ongewenste hu-
welijken dan dat men het zwaard van de nietigheid hanteert. Wij zagen dat in
het geval van het goudvis- en barrièrehuwelijk, wij zullen het ook zien bij het
weduwenhuwelijk. Was het bij de gevallen van daarnet zo dat de wetgever als
sanctie op het huwelijk de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk
bewust onaantrekkelijk maakte; bij het weduwenhuwelijk zijn het de drei-
gende onaantrekkelijke vermogensrechtelijke consequenties die de wetgever
naar de sanctie van het hertrouwverbod hebben doen grijpen. Wat is toch het
geval? Onze 18e eeuwse moralisten vinden - en dit om vele redenen - dat er
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hertrouwd moet worden. „De bedrukte weduwnaar ziet zich omringt van een
aantal onnoozele spruiten . . . . die de zorg . . . . eener tedere en voorzichtige
moeder noodwendig schijnen te vorderen" om van het Vaderlijk (met een
hoofdletter) gezag maar te zwijgen. Akkoord, maar de kans dat onze jonge
weduwe - laten wij haar Margaretha noemen - nog jonge kinderen heeft, is
groot. Margaretha was in algehele gemeenschap van goederen getrouwd het-
geen wil zeggen dat na het overlijden van haar Floris, de helft van de ge-
meenschap krachtens huwelijksgoederenrecht van haar is en de andere helft
verdeeld kan worden onder de erfgenamen van de man, zijnde zijn kinderen,
dezelfde die aan de rokken van Margaretha hangen. Van dat erfrechtelijke
delen komt in deze praktijk niets terecht; moeder en kinderen blijven in de
onverdeelde boedel zitten; die verdeling komt later wel als de kinderen vol-
wassen zijn. Maar nu hertrouwt Margaretha in algehele gemeenschap van
goederen met een brave maar arme Hendrik. Zijn succes in zaken blijft uit,
er komen kinderen, Margaretha sterft in het kraambed, Hendrik hertrouwt
enz. Het zal duidelijk zijn dat U een rekenmachientje nodig heeft om uit te
rekenen wat op het moment van hun meerderjarigheid de kinderen toekomt
en dan moet U nog maar hopen dat er nog iets te verdelen valt. „Geheel ver-
ward en onzeker wordt de toestand als de langstlevende tijdens het bestaan
der voortgezette gemeenschap hertrouwt" schreef P. Scholten 30 jaar gele-
den'. Maar bijna 600 jaar geleden vroeg de Gentse Margaretha, weduwe van
Jan van der Triest aan de schepenen of zij met haar kinderen „in de ghemee-
ne nest van goede sal bliven sitten". Het werd toegestaan maar „mits dese so
gheloofde joncfrouwe Margrieten hare te obligerne (te verbinden) vor scepe-
nen van der kuere nemmermeer huwelic te doene". De voortgezette ge-
meenschap van de langstlevende met de kinderen alsof beide ouders „nog op
stoel saten" was gebruikelijk in de Middeleeuwen maar ook nog in de 18e
eeuw en is het vandaag anders? Het bezwaar van het continueren is dat het
erfdeel van de kinderen gemakkelijk in het ongerede kan komen. Daarom
werd ook voorgeschreven dat de langstlevende binnen korte tijd na het over-
lijden een inventaris moet maken zodat het deel van de kinderen later kan
worden gereconstrueerd. Men spreekt dan ook over „kinderbewijs", „ver-
tichting". Op nalatigheid kunnen boetes worden gesteld en via de weeska-
mers kon in deze streken ook wel controle worden uitgeoefend maar het
meest simpele is natuurlijk te bepalen dat er niet hertrouwd mag worden.

„voor ende al eer (man ofte wijf onmondige kinderen hebbende) sij de
selven (kinderen) bewijs van 't goed de selven wesen toecomende, sul-
len hebben gedaan".

Aangezien ondertrouw en trouw via magistraten, commissarissen van
huwelijkse zaken, kerkeraden en dominees liepen, kon men van deze scha-
kelfiguren verlangen dat zij weduwnaars en weduwen alleen dan hielpen her-
trouwen wanneer de hertrouwende kon bewijzen dat hij of zij de belangen
van de minderjarigen had verzekerd, had veilig gesteld. Bleven onze magi-
straten of dominees in gebreke dan werden zij beboet en voor de eventuele
schade persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het was de weeskamer die met ar-
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gusogen toezag of de vermogensrechtelijke belangen van de kinderen - de
wezen - wel in acht werden genomen. Dit hertrouwverbod of beletsel voor
weduwnaars en weduwen - tenzij zij de belangen van hun kinderen veilig stel-
den - stond niet in ons BW van 1838. In ons nieuw BW van 1970 vindt U de
oude gedachte in artikel 48 in een modern jasje terug, gelukkig niet als een
huwelijksbeletsel maar als een administratief voorschrift dat zich richt tot de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat oude huwelijksbeletsel bestond ook
overzee waar het Romeins Hollands recht gold, zoals in de Bataviase statu-
ten van 1766. Het recht van Batavia gold ook aan de Kaap de Goede Hoop,
met het gevolg dat tot 1965 aldaar het oud Hollandse huwelijksbeletsel heeft
gegolden; toen werd het afgeschaft omdat de belangen van de wezen op an-
dere wijze beter kunnen worden gewaarborgd.

Zagen wij een zekere vrees voor het huwelijk van de langstlevende omdat
de belangen van de kinderen op de eerste plaats kwamen, thans staat het be-
lang van de langstlevende boven dat van de kinderen, - de „langstlevende
al" is de moderne leus - maar dat zou een ander verhaal worden. Ik ga terug
naar onze weduwe Margriet en haar trouwplannen. Het is een oude regel dat
onze weduwe pas na inachtneming van een zgn. treurtijd mag hertrouwen.
Anders krijgt men „kroostverwarring" of een kind met twee vaders. De we-
duwe toch kan zwanger zijn van haar overleden echtgenoot en wanneer zij
op het moment van de bevalling hertrouwd zou zijn, dan zou dat kind de
echtgenoot van de moeder als juridische vader en de overleden man als bio-
logische vader hebben. Maar dat kind moet toch van zijn echte vader kunnen
erven? Daarom mocht de vrouw niet binnen 300 dagen hertrouwen en aange-
zien de medische wetenschap niet stil staat is gebleken dat die 300 dagen wel
eens een beetje kunnen uitlopen en daarom kent ons jongste recht de termijn
van 306 dagen, (artikel 34 NB W).

Op 10 augustus 1631 overleed een zwakke ziekelijke man „nae latende een
vrouwe dewelcke den 9 juli des volgende jaers een dochterken gebaert
heeft" d.i. 333 dagen na zijn overlijden. „Een beroemde medicijn-meester" -
het geval speelde in Friesland - verklaarde dat volgens oude schrijvers het
wel was gebeurd dat er vrouwen waren „die den vrucht gedroegen hebben
tot den 1 len maent ende oock daer over". Het Hof van Friesland heeft op 27
oktober 1634 bij meerderheid van stemmen beslist dat het kind van de over-
leden man was „ende erfenaem" „naedemael de vrouwe eerbaer was ende
dat noyt van hare onkuysheyt suspicie ware geweest".10.

Een weduwe mag hertrouwen maar als nu blijkt dat de man niet gestorven
was, maar nog leeft? Het overkwam in het begin van de 16e eeuw Margare-
tha Cornelisdochter. Zij was 8 jaar gehuwd met Nicolaas Dootstroem, toen
Nicolaas op dienstreis ging en daarvan niet terugkeerde. Na 5 jaar kwam een
bericht waaruit het definitieve heengaan van Nicolaas kon worden afgeleid.
Met inachtneming van alle wettelijke en kerkelijke voorschriften was Marga-
retha met Matthias in het huwelijk getreden. Maar na 14 jaar kwam tot ver-
bijstering van Margaretha en Matthias Nicolaas aangelopen, die zijn Marga-
retha opeiste. Ook al omdat Nicolaas een verlopen type was geworden, voel-
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de Margaretha er niets voor haar Matthias te verlaten. Enige malen kon zij
Nicolaas met geld tevreden stellen, totdat Nicolaas Dootstroem als misda-
diger door de baljuw van Arnemuiden werd gegrepen en in de kerker werd
geworpen, welke val hij niet overleefde. Nu bepaalt het kanonieke recht dat
wanneer de eerste man terugkeert dat huwelijk automatisch herleeft en het
tweede huwelijk van rechtswege eindigt. Juridisch dus even een vervelende
situatie, immers het 14 jaar oude huwelijk van Matthias en Margaretha was
door de verschijning van Dootstroem geëindigd. Geen probleem, zo dacht
het tweetal, dan trouwen wij weer. Maar nu hadden ze buiten de waard, in dit
geval de geestelijke rechter, gerekend. Wij hoorden al dat het tweede huwe-
lijk was geëindigd en het eerste was herleefd, maar Margaretha had deson-
danks samengeleefd met een zekere Matthias, voorheen haar echtgenoot,
thans de man met wie zij overspelig samenleefde. Na het overlijden van
Dootstroem mocht Margaretha hertrouwen met wie zij maar wilde, behalve
met degene met wie zij overspel had gepleegd, een eeuwenoud huwelijksbe-
letsel waarvan nauwelijks dispensatie mogelijk is. Sterker nog, overspel is
een crimen, een strafbaar feit dat streng moet worden aangepakt. De over-
spelige Margaretha en de medeplichtige Matthias werden dan ook geëxcom-
municeerd en kregen 200 Ib. boete. Slechts apostolische genade kan hier uit-
komst bieden en inderdaad de Utrechtse bisschop schold de straffen kwijt en
gaf Margaretha en Matthias toestemming om opnieuw met alle ceremoniën -
die 14 jaar geleden ook al in acht waren genomen - weer in het huwelijk te
treden - aan het eind van deze singularis casus dus weer een gelukkig begin".

„Men kan niet ontkennen" - verzucht in de 18e eeuw de grote Van Bijn-
kershoek „dat het canonike recht ook enig gezag omtrent de huwelijkszaken
in onze praktijk heeft; maar laat ons zorg dragen, dat dit gezag niet groter
worde dan het behoort". Heeft hij gedacht aan de zaak anno 1703?

In Amsterdam zou in de zaak van Mr. Abr. van Vredenburg contra Jakoba
Pieterson anno 1703, de hertrouwde vrouw in beginsel aan de uit de oorlog
teruggekeerde man zijn toegewezen maar hij werd door de rechter „geper-
suadeert dat hij daer van zou afzie en naer een andere vrouw zou omzie".
Met de codificatie werd aan al deze onzekerheid een einde gemaakt en
maakte het tweede huwelijk een definitief einde aan het huwelijk met de af-
wezige12.

Een langer leven had het verbod met de overspelige partner te trouwen.
Het stond zelfs in onze wet tot 1970 toe (art. 89). Maar de wet is geen voorbe-
hoedmiddel. De staatscommissie van 1886 had dan ook groot gelijk met te
stellen:

„het verbod van een huwelijk tussen een overspelige en de medeplich-
tige is machteloos om het overspel te voorkomen en als strafbepaling
ongepast, terwijl het voor altoos belet een onwettige betrekking door
een wettige te vervangen en zulks ten nadele der kinderen ook zelfs
van die, welke geen vrucht zijn van een overspel". Mede dankzij de
freule (Wttewaal van Stoetwegen) kwam dit huwelijksverbod niet in
het nieuwe BW.
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Trouwen in het verleden . . . . en in de toekomst?
Hoe doet u dat nu straks als genealoog met die samenlevings-verhoudin-

gen die rechtens geen huwelijk zijn maar in feite daarmede gelijkgesteld kun-
nen en moeten worden? Toen ik indertijd - in het verleden toen ik nog niet
grijs was - hoogleraar werd in Amsterdam kreeg ik een gedrukt formulier
waarop mij gevraagd werd of ik ongehuwd, gehuwd, gehuwd was geweest of
in concubinaat leefde. Na mijn gehuwde staat te hebben onderstreept vroeg
ik de administratie welke consequenties de administratie verbond aan de
concubinaatsverhouding. Was ik fiskaal dan half gehuwd of werd de concu-
bine met het oog op het weduwenpensioen geen we - maar een ac/iduwe of
hoe u een treurende concubine wilt noemen en wat m.b.t. een kwaadwillig
verlaten concubine - de zgn. se-cubine, heeft die recht op een alimentatie?
Op mijn vragen toen - nu 22 jaar geleden - kreeg ik geen antwoord, maar het
formulier werd veranderd, het werd aangepast bij de kleurloze zwart-wit ver-
houding van ons burgerlijk wetboek.

De gedachten evolueren en heel onlangs was er zelfs een serieus congres -
uiteraard want het waren juristen en notarissen - over samen-leven, over de
buitenhuwelijkse relatie in het recht. Voorde vermogensrechtelijke gevolgen
van deze affectieve relatie was zelfs een Leids model - ik bedoel natuurlijk
een model-formulier - uitverkozen. Nu de juristen de maïtresse-verhouding
meester worden zitten de genealogen straks toch wel met de gevolgen. En
hoe geeft u aan dat kinderen geboren zijn uit of in een lesbisch huwelijk? Zet
u er een J-tekentje bij? Maar dat heeft een devaluerende betekenis en mag
dus vast niet.

Voorzitter, ik ga mijn boekje te buiten, ik moet mij als een schoenmaker
bij mijn leest houden, ik mag geen vuurtje stoken buiten mijn eigen smidse.
Geen voorspelling van de toekomst - waar onze ongelukkig gestorven jurist
Kersteman zo sterk in was - mijn causerie ging niet over „trouw en in het ver-
leden" maar over trouwen in het verleden. Maar is dat verleden op het ge-
bied van trouw en trouwen wel zó anders dan het nu of de tijd die komen zal?
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(vervolg van G.N. XXXIII (1978). pag. 53)

137. JohannesNovimagii, clericus Col.; art.; i.ets.; 12.11.1472(1 846).
138. Johannes filius Bartholomei de Novimagio, clericus Col.; art.; i.et s.; 13/30.11.1472 (I 846).
139. Johannes Haes de Novimagio, clericus Col.; art.; i.et s.; 13/30.11.1472 (I 846).
140. Albertus Novimagii; art.; i.et s.; 13/30.11.1472 (I 846).
141. Johannes AlbertiStae/ de Novimagio; art.; i.ets.; 17.5.1474(1 868).
142. Albertus Novimagii; art.; i.; s.; 23.9.1475 (I 878).'
143. Arnoldus Novimagii, d.Col.; art.; i.; s.; 27.10.1475 (I 879).
144. Romboldus Coltart Novimagii. d.Col.; art.; i.; s.; 27.10.1475 (I 879).
145. Wilhelmus de Novimagio, d.Col.; art.; i.;s.; 31.10.1475 (1880).
146. Wynandus Novimagii, d.Col.; art.; i.; pauper; 31.10.1475 (I 880).
147. Rutgerus Johannis Haessde Novimagio, Col.d.; art.; i.ets.; 19.5.1476(11 5).
148. Theodoricus Stalberch de Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 19.5.1476 (II 5).
149. Gerardus Pelss de Novimagio, Col.d.; art.; i.; s.; 13.6.1476 (II 7).
150. Rutgerus de Novimagio; art.; i.; pauper; s. bedello album; 30.10.1476(11 11).
151. Gerardus Novamagii; art.; i.et s . ;6.l l . 1476(11 12).
152. Johannes Plees de Novimagio; art.; i.et s.; 4.5.1477(11 18).
153. Johannes Wilhelmi Hulsbruck de Novimagio; art.; i.ets.: 12.5.1477(11 20).
154. Mathiasde Roey de Novomagio;art.; i.et s.; 22.10.1477 (II 28).
155. Gotfridus de Wale de Novomagio; art.; i.et s.; 3.11.1477 (II 30).
156. Gotfridus Mulicum de Novomagio; art.; i.et s.; 9.12.1477 (II 32).
157. m.quidam de Novemagio; 3.6.1478 (III 53).
158. Theodoricus Novimagii; 19.11.1478(11153).
159. Arnoldus Koek de Novomagio, CoKd.clericus; art.; i.; pauper; 9.11.1479(11 72).
160. Wilhelmus Noit de Novimagio; art.; i.et s.; 9.4.1481 (II 95).
161. Egbertus Bieszman de Novimagio, eorum12 familiaris; art.; i. et nihil dedit ob reverentiam

dominorum suorum prefatorum; 28.6.1481 (II 104).
162. JacobusSloyssdeNovimagio;art.;i.ets.;24.ll.l483(II 133).
163. Franciscus Beyerde Novimagio; art.; i.et s.;24.11.1483 (II 133).
164. Gerardus Ludulphi de Novimagio; art.; i.et s.; 28.11.1483 (II 134).
165. Theodoricus de Novimagio; art.; i.ets.; 1.4.1484(11 142).
166. Adrianusde Novimagio; art.; i.et s.; 1.4.1484(11 142).
167. Johannes Haselbolde de Novomagio, Col.d.; i.et s.; 10.1484(11 158).
168. Theodoricus Boem alias te Huyssen de Novimagio; art.; i.et s.; 30.10.1487 (II 224).
169. Henricus Wel de Novimagio; art.; i.et s.; 16.5.1488 (II 237).
170. Egidius Wylhelmi de Novamagio; art.; i.ets.; 14.11.1488(11 248).
171. Theodoricus de Novamagio; art.;i . ;s.; 4.12.1488 (II 249).
172. Johannes Huesen de Novimagio; art.; i.et s.; 29.5.1489(11 259).
173. Teodricus de Novomagio; art.; i.et s.; 4.7.1489 (II 263).
174. Godefridus Beed de Novimagio, Col.d.; art:; i.et s.: 6.11.1490 (II 286).
175. Hermannus de Novimagio, Col.d.; art.; i.ets.; 21.4.1491 (II 292).
176. Henricus de Novimagio, Col.d.; art.; i.ets.; 7.6.1491 (II 297).
177. Henricus Peringen de Novemagio; art.; i.; pauper; 3.11.1491 (II 305).
178. Jacobus Ros Novimagii; art.; i.et s.; 2.2.1492 (II 310).
179. Jordanus Trijst de Novimagio; art.; i.et s.; 4.6.1492 (II 316).
180. Gerardus Heyen de Novimagio; art.; i.et s.; 4.6.1492 (II 316).
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181. LeonardusGoertfridideNovimagio;art.;i.ets.; 19.6.1492(11319).
182. Goeswinus Leuwen de Novimagio; art.; i.et s.; 27.6.1492 (II 320).
183. Johannes Voerst de Novamagio; art.; i.et s.; 9.10.1492 (II 324).
184. Henricus Novomagii; art.; i.; pauper; 29.10.1492 (II 327).
185. Arnoldus Dael de Novomagio; art.; i.; s.; 17.11.1492 (II 329).
186. Franciscus Dornick de Novimagio; art.; i.;s.; 11.5.1493(11 335).
187. Wernerus de Novomagio; art.; i.; s.; 23.5.1493 (II 337).
188. Wilhelmus Novemagii; art.; non i.,quianon erat tot annorum; 31.10.1493 (II 346).
189. GerardusdeNoviomagio; art.; i. et pauper; 14.6.1494(11 358).
190. Johannes Vasificis de Novimagio (alias Lamberti de Kalkar), Col.d.; art.; i.et pauper (II

362).
191. Wilhelmus Wolteri de Novimagio, Col.d.; art.; i.et pauper; 29.10.1494 (II 363).
192. Henricus Poest de Novimagio, Col.d.; art.; i.et pauper; 10.12.1494 (II 363).
193. Gotfridus de Novimagio; art.; i.; pauper; 19.4.1496(11393).
194. Theodoricus de Novimagio; art.; i.;s.; 4.5.1496 (II 395).
195. Marcilius Beringen de Novimagio; art.; i.; s.; 4.5.1496 (II 395).
196. Johannes Peltz de Novimagio; art.; i.; s.; 9.5.1496 (II 396).
197. Hermannus Ewick de Novimagio; art.; i.; pauper; 8.8.1496 (II 405).
198. Gotfridus Johannis de Novimagio; art.; i.; pauper; 29.10.1496 (II 412).
199. Jacobus de Novamagio; i.;art.; pauper; 3.5.1497 (II 423).
200. Henricus de Novamagio; i.; art.; s.; 26.6.1497 (II 427).
201. Franciscus Cranenvelt de Novimagio; art.; i., dominus remisit propter secretarium ducis

Geldrensis"; 14.11.1497(11433).
202. Franciscus de Cervo de Novimagio, Col.d.; art.; i.; s.; 28.8.1499 (II 474).
203. Stephanus Doerinch14 de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 6.10.1499 (II475).
204. Theodoricus Brunckhorst de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 6.10.1499 (II 475).
205. Johannes Weess de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 6.10.1499 (II 475).
206. Wilhelmus Kerchhoff de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 31.10.1499 (II 480).
207. Gerardus Velinck de Novimagio, Col.d.; i.et s.; 31.10.1499 (II 480).
208. Theodoricus Brunckhorst de Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 4.12.1499 (II 483).
209. Theodoricus Ryswick de Novomagio; art.; i.et s.; 5.1500 (II 490).
210. Johannes Boenhoff de Novimagio; i.et s.; 9.1500 (II 502).
211. Johannes Schirlberch de Novimagio; i.; art.; et s.; 9.1500(11 502).
212. Henricus Collart de Novimagio; i.et s.; 3/6.1501 (II 514).
213. Johannes NicolaiNiben de Novimagio; i.et s.; 3/6.1501 (II 515).
214. Thomas Dewss de Novimagio; art.; i.et s.; 10.1501 (II 519).
215. Hermannus de Novimagio; art.; i.et s.; 4.11.1501 (II 522).
216. d. Stephanus de Novimagio; art.; i.et s.; 23.1.1503 (II 536).
217. Hermannus Ekenyngen de Novimagio; art.; i.et s.; 15.11.1503(11 553).
218. Conradus de Novimagio; art.; i.et s.; 11.12.1503(11 554).
219. Antonius Venboed de Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 29.4.1504 (II 558).
220. Gerardus Varyck de Novimagio; art.; i.et s.; 29.4.1504 (II 558).
221. Petrus (FabrH) de Novimagio; art.; i.et s.; 6.11.1504 (II 569).
222. Karolus de Novimagio; art.; i.; s.; 30.4.1505 (II 577).
223. Henricus Novomagii; art.; i.; s.; 23.5.1505 (II 578).
224. Johannes Doeys de Novimagio; art.; i.; s.; 11.6.1505 (II 579).
225. Jacobus de Novimagio; art.; i.et s.; 17.10.1505 (II 583).
226. Johannes Lent de Novimagio; art.; i.et s.; 17.10.1505 (II 583).
227. Johannes Moeskops (Mascop) de Novimagio; art.; i.et s.; 17.10.1505(11 583).
228. JoachimNovamagii; art.; i.et s.; 19.1.1506(11 589).
229. Johannes Welide Novamagio; art.; i.et s.; 20.5.1506 (II 594).
230. Gerlacus Novamagii; art.; i.et s.; 22.5.1506 (II 594).
231. Heinricus Pleis de Novimagio; art.; i.et s.; 5.11.1506 (II 603).
232. Thomas Novimagensis; art.; i., et quia verus pauper, nihil dedit; 5.12.1506(11 604).
233. Wylhelmus de Novimagio; 2.12.1507 (III 87).
234. Petrus Erpagen de Novimagio, d.Col.; art.; i.et s.; 24.6.1508 (II 627).
235. Stefanus Rumeler (Romedelantisi) de Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 9.9.1508 (II 630).
236. Johannes Dael de Novimagio; art.; i.et s.; 16.5.1509 (II 637).
237. Johannes Fabri de Novimagio; art.; i.et s.; 16.5.1509(11637).
238. Henricus Maesscoep de Novimagio; art.; i.et s.; 18.5.1509 (II 638).
239. Wynandus de Novemagio; art.; i.et s.; 10.10.1509 (II 645).
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240. Johannes Haess de Novimagio, d.Col.; art.; i.et s.; 21.6.1510(II 660).
241. Johannes Peltz de Novimagio; art.; i.et s.; 16.10.1510(11665).
242. Heinricus Melen de Novimagio, Col.d.; art.; i.et s.; 8.4.1511 (II 673).
243. Petrus Clivis Novimagy, Col.d.; art.; i.et s.; 17.5.1511 (II 675).
244. Nicolaus Novimagii, Col.d.; art.; i.et s.; 31.5.1511 (II 676).
245. Johannes de Novimagio; 25.6.1511 (III 90).
246. Wilhelmus de Mulicum (Gorckum) de Novimagio, Col.d.; art.; i., et solutionem gratiose re-

misi, quia familiaris bedelli"; 29.6.1511 (II 680).
247. Clemens Rust de Novimagio; art.; i.et s.; 11.9.1511 (II 682).
248. Johannes Ratingen de Novimagio; art.; i.et s.; 20.12.1511 (II 688).
249. Godfridus Melen, canonicus ecclesiae s.Stephani Novimagensis; art.; i.et s.; 4.3.1513 (II

706).
250. Hynricus Herwarden de Novimagio; art.; i.et s.; 11.1513 (II 719).
251. Florentius de Heyda de Novimagio; art.; i.et s.; 11.1513(11719).
252. OttoDrijlldeNovomagio;art.;i.ets.; 12.1513(11720).
253. Henricus Mulicum de Novimagio; art.; i.et s.; 4.1514 (II 724).
254. Franciscus Riswyck de Novimagio; art.; i.et s.; 5.1514(11 724).
255. Franciscus Zeiler de Novimagio; art.; i., quia familiaris rectoris16 nihil s.; 26.3.1515 (II 743).
256. Henricus Rydder de Novimagio; art.; i.; s.; 2.11.1515 (II 754).
257. Gwylhelmus Novimagii; art.; i.; s.; 3.11.1515 (II 755).
258. Arnoldus Stegen de Novamagio; i.et s.; art.; 21.10.1516 (II 772).
259. Heynricus Bemmesberg de Novamagio; i.et s.; art.; 21.10.1516(11 772).
260. Heynricus Aventz de Novamagio; i.et s.; 21.10.1516(11 772).
261. Gerardus de Novamagio; art.; i.et s.; 16.11.1516 (II 775).
262. Johannes Rudolff deNova(magio); art.; i.et s.; 16.11.1516(11775).
263. Johannes Bansynger(/>an.s/>r)Novama(gio);art.; i.et s.; 16.11.1516(11 776).
264. Johannes Kruyss de Calkar (a//as Neomagiensis); art.; i.; s.; 31.10.1517(11 790).
265. Johannes Lamberti Wyss de Novomagio; art.; i.et s.; 3/6.1519 (II 806).
266. Johannes PalmertdeNeomagio;art.; i.et s.; 12.1519(11 818).
267. Johannes ter Kynderen de Novimagio; art.; i.et s.; 30.11.1520 (II 830).
268. Jodocus Ysendarn de Novimagio; art.; i.et s.; 30.11.1520 (II 830).
269. Gotfridus Rower de Novomagio, d.Col.; art.; i.et s.; 31.10.1521 (II 840).
270. Henricus Spruyt de Novomagio, d.Col.; art.; i.et s.; 31.10.1521 (II 840).
271. Wilhelmus Prick de Novomagio, d.Col.; art.; i.et s.; 8.11.1521 (II 841).
272. Heimericus Mercatoris de Novomagio; art.; i.et s.; 29.11.1521 (II 842).
273. Arnoldus Antonii de Novomagio, d.Col.; art.; i.et s.; 23.6.1522 (II 848).
274. Baltasar Haes de Nvomagio, d.Col.; iur.; i.et s.; 23.6.1522 (II 848).
275. Theodoricus Nullant de Novomagio, d.Col.; art.; i.et s.; 26.6.1522 (II 849).
276. Simon de Volda de Nova(ma)gio, Col.d., familiaris rectoris17; s. 4 albos; 30.10.1522 (II 853).
277. Jacobus Arnoldi Berch de Novamagio, Col.d.; art.; i.et s.; 31.10.1522 (II 853).
278. Teodoricus Neomagii, Col.d.; art.; i.et s.; 29.11.1522 (II 854).
279. Henricus Wanrauw de Novimag(io); i.; art.; s.; 5.6.1523 (II 859).
280. Gerardus Pauli, Novimagensis; i.; art.; et s.; 10/12.1523 (II 862).
281. Gerardus Yver de Novimagio; art.; i.et s.; 2.2.1524 (II 864).
282. Joachim Diemer de Novimagio, d.Col.; art.; i.et s.; 9.3.1525 (II 873).
283. Johannes Gobelini, Neomagiensis; art.; i.et s.; 8.6.1526 (II 882).
284. Marsilius Kessel, Neomagiensis, d.Col.; art.; i.et s.; 26.9.1526 (II 885).
285. Johannes Hovel (Brunchorst) de Novimagio, d.Col.; art.; i.et s.; 8.10.1526 (II 886).
286. Adolphus Novimagii; art.; i.et s. 6 albos; 5.11.1528 (II 897).
287. Gysbertus de Novomagio; 23.3.1529 (III 109).
288. Egidius Nullant alias Novimagensis; art.; i.; s.; 27.5.1530 (II 906).
289. Christophorus Gent de Novimagio; art.; i.et s.; 5.12.1532 (II 918).
290. Wilhelmus Novimagii, i.; art.; ets. ; 30.1.1533 (II 919).
291. Gerardus Cervus de Novimagio; art.; i.et s.; 7.11.1534(11 929).
292. Cornelius Heteren de Novimagio; art.; i.et s.; 9.11.1534 (II 929).
293. Petrus Kanes de Novimagio; art.; i.et s.; 18.1.1536 (II 935).
294. Teodorus Pels, Novimagiensis; art.; i.et s. 6 albos rotatos; 31.10.1536 (II 939).
295. d.Johannes Heynsberg, decanus Novimagensis; theol.; i.et s.; 1.4.1540(11 963).
296. Albertus Datius de Novimagio, prepositus ibidem; i.et s.; iur.; 9.6.1540 (II 965).
297. Thomas Lent (Lendt), Neomagensis; art.; i.et s.; 11.5.1545 (II 992).
298. Gotfridus Moeyck alias Neomagensis; art.; i.; 18.6,1545(11993).
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299. Theodoricus Rysswick, Neomagiensis; art.; s., sed nondum i.; 2.11.1546 (II 1003).
300. GwilehelmusaRijsvvijch,Neomagensis;i.ets.;art.; 19.10.1547(11 1018).
301. Hermannus Faber,Novimagensis; i.et dedit 11 albos; 14.6.1549(11 1030).
302. ReynerusSeller (SO/ÉV), Novimagensis; i.et dedit 10albos2 haleros; 14.6.1549(11 1030).
303. Jacobus Lossert, Noviomagus; i.;art.; et s.; 23.5.1550(11 1040).
304. Jacobus Elten Noviomagus; i.; art.; et s.; 29.5.1550(11 1040).
305. Bernardus der Kinder, Noviomagus; i.; art.; et s.; 9.6.1550 (II 1040).
306. Petrus Bonert, Noviomagensis; i.; art.; et s.; 12.7.1550(11 1041).
307. Arnoldus Beyer, Noviomagus; art.; i.et s.; 2.4.1551 (II 1049).
308. Jordanus Boer(fiora), Neomagensis;art.; i.et s.; 2.4.1551 (II 1050).
309. Johannes Piscator(Ky.?.w/M.ï), Noviomagensis; art.; i.et s.; 2.4.1551 (II 1050).
310. Theodoricus Moeck (Mollendickius), Neomagensis; art.; i.et s.; 12.5.1551 (II 1052).
311. LambertusJohannis, Noviomagus; art.; i.et s.; 9.7.1551 (II 1055).
312. Hieronymus Brunckhorst, Neomagus; art.; i.et s.; 22.3.1552(11 1061).
313. LambertusCanisius, Nemagensis; art.; 1.10.1552(11 1068).
314. Johannes Ros, Novimagiensis; i.; art.;et s.; 16.3.1554(11 1077).
315. Henricus Neomagensis, d.Col.; art.; i.et s.; 21.8.1554 (II 1080).
316. Otto Neomagensis, d.Col.; art.; i.et s.; 26.9.1554 (II 1082).
317. Theodorus Flemynck, Neomagensis, d.Col.; art.; i.et s.; 3.11.1554(11 1085).
318. Godefridusde Walde, Neomagensis, d.Col.; art.; i.et s.; 3.11.1554 (II 1085).
319. Arnoldus Deythen, Noviomagensis, d.Col.; art.; i.et s.; 27.6.1555 (II 1091).
320. Henricus Dionisius, Novimagensis; theol.; i.et s.; 2.10.1556 (II 1103).
321. Johannes Dionysius, Neomagus; art.; in novogymnasio"; i.et s.; 7.10.1557(11 1112).
322. Henricus Busaeus, Neomagus; art.; in novogymnasio; i.et s.; 7.10.1557(11 1112).
323. Gwalterus Bemelsberch, Neomagensis; iur.; i.et s.; 7.2.1558(11 1116).
324. Arnoldus Bemius, Noviomagensis; art.; i.et s.; 20.5.1558 (II 1119).
325. Johannes Hackfort, Noviomagensis; art.; i.et s.; 20.5.1558 (II 1119).
326. Theodoricus Busaeus, Noviomagensis; art.; i.et s.; 20.5.1558(11 II19).
327. Theodoricus Canisius, Noviomagensis; art.; i.et s.; 20.5.1558 (II 1119).
328. Gisbertus Weideren, Noviomagensis; art.; i.et s.; 13/16.7.1558(11 1122).
329. Johannes Kolz (Caetz; Katzius), Noviomagensis; art.; i.et s.; 13/16.7.1558(11 1122).
330. Alardus Hacfort, Noveomagensis; art.; i.et s.; 24.10.1558 (II 1125).

P.J.BEGHEYN

Noten

12 NI. Wilhelmus, Johannes, Reynerus, naturales quondam d.Adolphi, ducis Gelrie.
13 NI. Karel van Gelre.
14 Waarschijnlijk dient men te lezen; Doernick.
15 NI. Henricus de Vorda of NicolausCuper de Venraide.
16 Rektor op dat ogenblik: Theodoricus Bom (nr. 168).
17 Rektor op dat ogenblik: Goswijnus Fastrardi de Brakel.
18 NI. het Gymnasium Tricoronatum (Driekronenkollege); vgl.nr. 322.

NOGMAALS DE RAADSELS RONDOM RAAM 18 IN DE ST. JANSKERK TE GOUDA

Toen het artikel over de schenkers van dit raam werd gedrukt', was ik juist gereed gekomen
met het fotograferen van de Goudse schepenzegels. Hierdoor werd een rustige beschouwing van
de wapens mogelijk. Hierbij bleek dat de opspringende haas in het wapen van Gerrit Heye Ger-
rilsz een kruis op de rug draagt, welke in het kerkglas ontbreekt. Dit zelfde wapen werd gevoerd
door Gerrit DirkJacobsz., wiens dochter Hillegondtrouwde met Frederik Adriaansz. Mijn eerdere
bewering, dat dit wapen een wolf vertoont vergezeld van 2 sterren, is dus niet juist. Ik vond hem
ook in 1460 al als schepen vermeld, zodat wij zijn geboortejaar omstreeks 1435 kunnen stellen.
Zeer waarschijnlijk is hij dus de vader van Gerrit Heye Gerrilsz. De naam Heye zal wel afkomstig
zijn van zijn moeder of grootmoeder. De beide mannen, die in het raam zijn afgebeeld, blijken
dus zwagers te zijn.

C.J.MATTHIJS

1 GensNostra.jg. XXXIII, (1978), pag. l.e.v.
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FÉLICITÉ MIGNOT

Wie bij genealogische onderzoekingen op niet-hokvaste personen stuit,
weet, dat dan extra-moeilijkheden zich kunnen voordoen. Zeevaarders, bin-
nenschippers, marskramers en militairen leveren hiervan talloze bewijzen. Er
is nog een kategorie personen, die niet zo ontzettend vaak in genealogieën
voorkomt, mede door haar mobiele leefwijze. Bedoeld wordt hier degenen,
die op de een of andere wijze aan het toneel verbonden waren.

Velen van deze personen werden geboren in een plaats waar hun ouder-
paar, in ieder geval hun moeder, tijdelijk verbleef; soms werden zij dan nog
elders gedoopt; waar en of zij een huwelijk sloten is niet altijd duidelijk;
plaats en datum van overlijden blijft vaak aan onze kennis onthouden.

Heeft men een dergelijke persoon in zijn stamboom of kwartierstaat, dan
moet men zich bij het niet kunnen vinden van bepaalde gegevens toch niet
overgeven aan mijmeringen en fantasieën over hoe dit leven wel had kunnen
zijn verlopen. Men moet zich aan de vaststaande gegevens houden en dan zal
menigmaal blijken, dat ook dan de levensloop een zeer bewogene kan zijn
geweest.

De vrouw wier naam hier in de titel vermeld wordt is daar een voorbeeld
van.

Op 2 februari 1798 compareerden te Amsterdam (D.T.B. 643/293): Jean de
Goute, van Lion, roomsch, oud 28 jaren, op de Reguliersgragt, ouders dood,
gead. met Jean Melchior Malibois, in de Lijdsedwarsstraat, en Félicité Mig-
not, van Parijs, roomsch, oud 20 jaren, in de Langelijdsedwarsstraat, gead.
met const. van haar vader Claude Mignot te Parijs.

En in het huwelijksregister van de r.k. kerk „De Fransche kapel" (D.T.B.
334/172) staat: Jean de Goute et Félicité Mignot ont été mariéz dans notre égli-
se Ie 26 fév. 1798 après les formalités faites a Thotel de ville. Les tremoins
ont été Remi Collinet et Jean Melchior Malibois.

Wie was Félicité Mignotl Zij blijkt te Parijs geboren te zijn op 27 december
1777. Zij wordt opgeleid tot danseres en tegen de zomer van 1796 te Parijs
geëngageerd - als danseres - door de burger Des Bonnes de Voüges, die haar
tijdens de vergadering in de Nationale Schouwburg (Stadsschouwburg van
Amsterdam) van 4 augustus 1796 voorstelde aan de commissarissen, die hem
daarvoor naar Parijs hadden gezonden. Zij was blijkbaar in Amsterdam al be-
kend, want op 8 mei 1796 was zij reeds geplaatst op de lijst van danseressen,
gecontracteerd voor ƒ 500,— per jaar. Evenwel bleek in de vergadering van
commissarissen van 9 augustus 1796 dat burger De Voüges haar voor
ƒ600,— had gecontracteerd, en het verschil van ƒ 100,— werd zo uit de
hand betaald „om geen jaloezie bij de verdere sujets van het corps de ballet
te verwekken".

In die jaren waren in de Amsterdamse schouwburg zowel het toneel, als
het ballet, en de opera (zangspelen) ondergebracht. Dit zou zo blijven tot on-
geveer 1870 toe; toen werden ballet en opera uit de schouwburg verdreven
en met de gevolgen daarvan tobt men in Amsterdam vandaag de dag nog.
Toen Félicité aan het ballet verbonden werd, stond dat, met het toneel, op
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Tekenblad voor Donderdag den 12 October 1797. Félicité Mignol tekende in de linker kolom, iets bo-
ven het midden; men herkent op deze presentielijst verschillende bekende toneel-namen.
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een zeer hoog peil, en dat kan iets zeggen over haar artistiek vermogen.
Over haar huwelijk valt niet zoveel te vermelden. Er werden drie kinderen

uit geboren, doch alleen het oudste kind, Marie Rose, kwam tot volle was-
dom (27.12.1798—13.4.1864), de twee andere kinderen, jongetjes, stierven
onderscheidenlijk binnen het jaar en binnen een maand. De echtgenoot, Jean
de Goute, is tot nu toe een schimmige figuur, die na de doop van zijn jongste
kind spoorloos verdwijnt; hoe en waarom is onbekend.

Het leven gaat verder, ook aan de Amsterdamse schouwburg. Vanwege de
balletten en de zangspelen waren uiteraard aan de toen genaamde Nationale
Stadsschouwburg ook musici verbonden, en daaronder was Wilhelmus Ceu-
len, in 1796 als musicus gecontracteerd voor ƒ 200,— per jaar. Hij was gebo-
ren te Rotterdam op 15 maart 1775 als enig kind van Joannes Stephanus Ceu-
len en Josina Joanna Venroij. Met hem gaat Félicité een verbintenis voor het
leven aan, al is het legale bewijs van deze verbintenis nooit gevonden. Er
worden niet minder dan zes kinderen uit geboren, waarvan er twee zeer jong
sterven. Over twee anderen zal verderop worden gesproken. Al de kinderen
worden in de „Fransche kapel" gedoopt, en bij de doop van het derde kind
tekent de pastoor aan: „Je 'sousigne certifié que l'enfant ei dessus denommé
est véritablement de moi". Alle kinderen kregen de geslachtsnaam van de
vader. Félicité's verhouding tot haar illegale schoonouders schijnt goed te
zijn geweest, immers beiden treden op als getuigen bij de doop van de oudste
twee kinderen, en het oudste kind sterft, amper vier maanden oud, in hun
huis te Rotterdam.

Met Willem Ceulen heeft Félicité een zeer mobiel leven geleid. Al op jon-
ge leeftijd was hij een bekend violist in Rotterdam, waar hij in contact kwam
met de beroemde toneelspeler Andries Snoek en diens zuster Helena, zodat
het niet verwonderlijk is, dat toen de Snoeken naar Amsterdam gingen, Ceu-
len zich daar ook weldra vertoonde en eveneens aan de schouwburg verbon-
den werd, als tweede violist.

Iemand die in die jaren aan de Amsterdamse Stadsschouwburg was ver-
bonden, stond toch wel, ook maatschappelijk, op een zeker niveau. Zeker,
van hervormde zijde had men over het algemeen zijn, dikwijls luidruchtig
geuite, bezwaren tegen het toneel en alles wat daarmede in verband stond,
doch in Amsterdam namen vooral Rooms-Katholieken, Lutheranen en Jo-
den een veel ruimer standpunt in. Toch was het leven van een aan de Am-
sterdamse Stadsschouwburg verbondene zwaar. Het speelseizoen eindigde in
de eerste week van mei. Onmiddellijk na de sluiting van het seizoen verliet
het gehele gezelschap van toneelspelers, dansers, danseressen, musici en
alles wat er zoal bijhoorde, Amsterdam, om in verschillende steden van het
land voorstellingen te geven. Men ging naar plaatsen als Den Haag, Dor-
drecht, Delft, Leiden, Haarlem, Utrecht, Rotterdam, soms zelfs naar Gro-
ningen. Ceulen was dit leven van jongsaf gewend, want in zijn jonge jaren
had hij zich b.v. ook wel in Vlaanderen laten horen. Als hij in het begin van
de 19de eeuw mee trok op de z.g. zomerreize, trad hij op als dirigent van een
ensemble van zeker twintig man. Men moet zich dat leven voorstellen, in
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Concert van Willem Ceulen
Itekening: Christiaan Andriessen 1775-18461

mei, juni en juli trekkend van de ene stad naar de andere, in trekschuiten,
bolderwagens en andere middelen van vervoer, om eind juli in Amsterdam
terug te keren, waar het seizoen weer een aanvang nam. Dat was dan nog een
luxe-leven vergeleken bij dat van die artiesten, die hun brood moesten ver-
dienen op kermissen, en het gehele jaar een zwervend bestaan hadden.

De bekende tekenaar Christiaan Andriessen heeft een tekening gemaakt
voorstellende een concert van Willem Ceulen en al moet men zich niet aan
fantasieën overgeven, mogelijk stelt één van de twee jonge vrouwen op de
voorgrond Félicité voor.

Op 17 december 1823 kwam in het leven van Félicité een keer ten kwade.
Willem Ceulen overleed die dag te Amsterdam, haar achterlatende met vijf
kinderen: Marie Rose, geb. 27 december 1798; Willem Remigius, geb. 11 mei
1806; Jean Quirin Victor, geb. 25 augustus 1807; Jean Babtist Abraham, geb. 6
april 1809 en Hendrik Fréderik, geb. 3 januari 1814.

Van twee dezer kinderen zullen wij de levensloop verhalen, omdat die een
merkwaardig licht werpen op de laatste levensjaren van Félicité.

De eerste: Willem Remigius, werd al op 14-jarige leeftijd geplaatst in het
orkest van de „Fransche Schouwburg" te Amsterdam. Hij speelde zowel pia-
no als cello en viool, doch de viool was zijn hoofdinstrument. In 1829 werd
hij benoemd tot stadsmuziekmeester te Middelburg, en op 8 mei 1830 trad hij
te Delft in het huwelijk met de uitde welgestelde familie Hermans stammen-
de Mathilda Louisa. Hij was in Middelburg zeer gewaardeerd en stond er
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hoog in aanzien. In dit opzicht kan verwezen worden naar een uitvoerig arti-
kel in „Zeeuws Tijdschrift" 1969, nr. 2.

De tweede: Jean Babtist Abraham is in zijn jonge jaren een verdienstelijk
violoncellist geweest. Tot in 1831 heeft hij te Amsterdam gewoond, daarna is
hij naar Wageningen vertrokken, waar Félicité zich een jaar eerder gevestigd
had. In oktober 1831 werd hij opgeroepen voor de militaire dienst, welke hij
15 oktober 1837 verliet. Daarna is hij als muzikant reizende geweest, zonder
vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd te Uden (N.Br.) aangehouden en op-
gezonden naar de Ommerschans, waar hij 14 oktober 1839 aankwam. Op 29
september 1841 is hij daar overleden. Zo stijgt de ene broer en daalt de ande-
re.

En Félicité? Bij het overlijden van Willem Ceulen is zij bijna 46 jaren en
wat kan dan nog de toekomst van een gewezen danseres zijn? In 1830 ver-
trekt zij naar Wageningen, waar zij inwoont in het gezin van ene Amoldus
Hermsen, karreman en tabaksplanter. In 1832 vertrekt zij naar Renkum om
in 1843 naar Wageningen terug te keren, waar zij dan inwoont in het gezin
van Leendert Looijen, een tabakker, lid van een aangetrouwde familie van Fé-
licité's schoonmoeder. Zij kon zich daar nog nuttig maken bij de verwerking
van tabak. Zij is te Wageningen overleden, doch voor het vinden van haar
overlijdensakte was wel enig speurwerk nodig. Félicité, die zich ook wel Ma-
rie Félicité noemde, is overleden op 8 juli 1843. Zij wordt dan vermeld als:
Marie Meo, 62 jaar, weduwe van G. Keulen. Haar laatste levensjaren wor-
den in drie woorden samengevat: „totaal dement zijnde".

J. P. A. M. BAKKER en G. GUNDERMAN

FAMILIE-AANTEKENINGEN DEN BREEMS

Onderstaande aantekeningen in een familie-bijbel hebben betrekking op
het echtpaar Leendert Cornelisz van Breems, van Delfshaven en Weijntje
Heijndricks Bovewater, van Soetermeer. Blijkens inschrijving in het Trouw-
boek der Gereformeerde Gemeente te Delfshaven is voor dit huwelijk op 13
juni 1666 attestatie gegeven op Soetermeer.

In het doopregister der Ned. Herv. Gem. te Delfshaven werd alleen de
doop aangetroffen van Heijndrica op 1 april 1674.

Anno 1666 den ... (zijn getrouwd) Leendert Cornelisse den Breems. oud 27 jaren 14 weecken,
met Weyntje s\jn huijsvrouw out sijnde 27 jaren 8 weecken.

Anno 1667 is geboren Marija Leenderts den Breems tussen 5 en 6, den 27 april.
Anno 1669 is geboren den 17 maert Cornelis Leenderts den Breems. smorgens tussen 3 en 4.
Anno 1671 den 25 maert is geboren Heijndrick Leendertsen den Breems smorgens tusschen 7 en

8, ende is gestorven out sijnde 11 weecken.
Anno 1672 den 27 augustus is geboren Neeltgen Leenderts den Breems smiddags tusschen 12 en

1 en is gestorven out sijnde 6 weecken.
Anno 1674 is geboren Heijndrica Leendertsen den Breems, den 31 maert tsavonds ten 7 ueren.

Dien dach liep men noch over ijs over de Zuijderzee.
Anno 1677 is geboren Willemijna Leenderts den Breems tsavonds ten 5 ueren den 4 april.
Anno 1702 is gestorven Leendert den Breems, den 19 meij, out sijnde 63 jaren 11 weecken, vrij-

dach achtermiddach tusschen 2 en 3 en is begraven den 22 meij.
A.DEN BREEMS
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KWARTIERSTAAT VAN HARTEN
la. Jan van Harten, geb. Berkel en Rodenrijs 26.7.1935, overl. Voorburg 21.4.1970, leraar Ge-

ref. Mavo te Rijswijk (Z.H.), huwt Berkel en Rodenrijs 29.7A96O Apolonia Klapwijk, geb.
Berkel en Rodenrijs 10.1.1937, dr. van Arie en Neeltje Susanna Vermeer,

lb. Hendrik van Harten, geb. Berkel en Rodenrijs 22.1.1939, verpleegarbeidskundige, huwt
Ermelo 23.12.1965 Jansje Mulder, geb. Ermelo 29.11.1942, dr. van Berend en Harmpje van
der Ziel.

2. David van Harten, geb. Vreeland 20.12.1905, schoen- en klompenhandelaar, huwt IJssel-
monde 22.3.1934

3. Wilhelmina Johanna Kooiman, geb. IJsselmonde 9.10.1906, overl. Rotterdam 8.8.1968.
4. Jan van Harten, geb. Vreeland 18.10.1872, overl. ald. 1.1.1949, tuinman en doodgraver te

Vreeland, huwt ald. 16.3.1900
5. Calharina Visser, geb. Haarlemmermeer (Hoofddorp) 30.10.1873, overl. Vreeland

30.4.1945.
6. Hendrik Kooiman, geb. Barendrecht 29.8.1870, overl. Berkel en Rodenrijs 21.5.1944,

arbeider, huwt Barendrecht 3.5.1894
7. Gerdina Laurina Vogel,$eb. Barendrecht 2.10.1870, overl. IJsselmonde 26.1.1937.
8. Zeger van Harten, geb. Vreeland 2.4.1838, overl. ald. 30.4.1911, nachtwaker, huwt ald.

18.7.1861
9. Willemijntje Scheepmaker, geb. Vreeland 28.9.1831, overl. Loenen aan de Vecht 1.11.1911.

10. Pieter Visser, geb. Grootebroek 14.2.1840, broodbakker te Hoofddorp, huwt Andijk
30.1.1873

11. Lijsbel Groot, geb. Andijk 1.8.1842.
12. Willem Kooiman, geb. Barendrecht 10.11.1837, arbeider, huwt ald. 19.3.1868
13. Maaike Smouter, geb. Grote Lindt 14.3.1851.
14. Abraham Vogel, geb. Barendrecht 16.6.1839, overl. ald. 6.3.1879, arbeider, huwt Baren-

drecht 6.11.1862
15. Maaike Hof, geb. Barendrecht 16.4.1838, overl. ald. 24.5.1914; zij huwt (2) Barendrecht

18.8.1884 Martinus Koster, overl. Barendrecht 8.3.1891, wedr. van Geertrui van Drunen,
zoon van Jan en Anna Baris en huwt (3) 19.2.1902 Gerrit van Persie, geb. ca. 1839, overl.
13.12.1911, wedr. van Maria Stok, zoon van Laurens en Geertrui van Houten.

16. Jan van Harten, geb. Waverveen 20.9.1812, overl. Vreeland 17.12.1889, watermolenaar te
Abcoude-Proostdij en Vreeland, huwt (2)Jacoba de Vink, geb. Vinkeveen 9.12.1819, overl.
Vreeland 21.2.1902, dr. van Huibert en Engelientje Davelaar, huwt (1) Ouder-Amstel
11.3.1836

17. Grietje Schipper, geb./ged. Nieuw-Loosdrecht 12/19.6.1808, overl. Vreeland 27.2.1860.
18. David Scheepmaker, geb. Kortenhoef 16.11.1810, overl. Vreeland 11.11.1883, veldwachter

te Vreeland, watermolenaar te Kortenhoef, huwt Vreeland 27.8.1829
19. Hendrika Driessen, geb. Vreeland 15.8.1806 (vlgs.akte van bekendheid, opgemaakt op

23.7.1829 t.g.v. haar huwelijk), overl. ald. 27.6.1854.
20. Dirk Visser, geb. Andijk 5.1.1805, bakkersknecht, huwt Grootebroek 25.2.1838
21. Aaltje van Urk, geb. Grootebroek 15.5.1814, overl. Andijk 2.3.1901.
22. Pieter Groot, geb. Andijk 27.10.1804, overl. ald. 31.1.1861, huwt ald. 13.4.1837
23. Gerritje Ooijevaar, geb./ged. Venhuizen 8/15.1.1809.
24. Willem Kooiman, geb./ged. Heerjansdam 4/9.11.1788, overl. Barendrecht 25.3.1847, arbei-

der, huwt Ridderkerk 8.4.1819
25. Hendriksje de Haan, ged. Heerjansdam 22.12.1793, overl. Barendrecht 18.2.1865.
26. Hendrik Smouter, geb./ged. Heer Oudelands Ambacht 13.1./3.2.1811, overl. Ridderkerk

1.5.1866, arbeider, huwt Heer Oudelands Ambacht 17.6.1836
27. Adriana van der Plicht, geb. Hendrik Ido Ambacht 1811.
28. Willem Vogel, geb. Brandwijk en Gijbeland 21.1.1804, broodbakker te Barendrecht, huwt

"s-Gravendeel 31.10.1829
29. Krijntje de Ruiter, geb. 's-Gravendeel 4.3.1808, overl. Sliedrecht 30.3.1869; zij huwt (2) Ba-

rendrecht 22.6.1847 Anthonie Stam, geb. ca 1817, overl. 29.6.1868, zn. van Antonie en
Adriana Maat.

30. Johannes Hof, geb. Barendrecht 13.6.1801, arbeider, huwt
31. Gerrigje Mout, geb. Charlois 14.12.1803, overl. Barendrecht 9.1.1891.
32. Zeger van Harten, ged. Woerden 28.5.1786, overl. Abcoude-Baambrugge 9.5.1855, vee-

houder en watermolenaar in Waverveen, Nieuwer-Amstel en Abcoude, huwt (2) Jannetje
Vogel, overl. Abcoude-Baambrugge 1.7.1866, huwt (1)
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33. Marretje Vlug, overl. Diemen 27.10.1814.
34. Arie Gerrits Schipper, ged. Oud-Loosdrecht 13.3.1774, huwt Nieuw-Loosdrecht 14.4/

8.5.1803
35. Klaasje Gerrits Velthuizen, ged. Nieuw-Loosdrecht 9.7.1775.
36. Krijn Scheepmaker, ged. Kortenhoef 19.2.1769, overl. Vreeland 26.5.1844, watermolenaar,

huwt Kortenhoef 3O.7/22.8.179O
37. Aaltje Davidze Leeflang, ged. Kortenhoef 26.8.1770, overl. ald. 24.8.1819.
38. Klaas Driessen, geb. Vreeland ca. 1769, overl. ald. 7.10.1831, rietdekker, huwt
39. Willemijmje Bakker, ged. Vreeland 18.1.1778, overl. ald. 27.10.1846.
40. Cornelis Visser, huwt
41. Antje Semeins.
42. Pieler van Urk, huwt
43. Geertje Cornelis Raven.
44. Nanne Groot, geb. Andijk 25.8.1771, overl. ald. 10.3.1855, landbouwer, huwt Andijk

13.1.1799
45. LijsbetKort, geb./ged. Andijk 28.4/9.5.1779, overl. ald. 7.1.1858.
46. Herke Ooijevaar, huwt
47. Grietje Pijl.
48. Willem Pieterse Kooiman, geb./ged. Heinenoord 6/9.1.1757, overl. Heerjansdam 28.3.1811,

arbeider, huwt Heinenoord 27.5.1781
49. Geertrui Dekker, geb./ged. Heinenoord 14/16.10.1757, overl. Heerjansdam, begr. 28.4.1792.
50. PleunJansede Haan, ged. Heerjansdam 16.10.1757, overl. Oost-Barendrecht 5.8.1809, huwt

Heerjansdam 11.5.1788
51. Willempje Simonse Gouw, ged. Heerjansdam 5.12.1756, overl. Barendrecht 9.6.1816.
52. Bastiaan Jacobse Smouter, ged. Heerjansdam 8.5.1757, huwt
53. Cornelia Legerstee, ged. Zwijndrecht 4.5.1760.
54. Hendrik van der Pligt, huwt
5 5. Pietertje Stehou vier.
56. Jan Vogel, ged. Wijngaarden 11.1.1778, drankslijter te Brandwijk, huwt Brandwijk

17.10.1800
57. Geertrui Baardman, geb. Brandwijk 7.12.1769.
58. Abraham de Ruiter, overl. 's-Gravendeel 31.8.1822, huwt
59. Aagje Barendrecht, geb. 's-Gravendeel 13.4.1779, overl. ald. 22.10.1842.
60. Jan Hof, geb. Barendrecht 6.9.1778, overl. ald. 27.7.1843, arbeider, huwt Barendrecht

1.5.1800
61. Elisabeth Mijnheere, geb. Scherpenisse, overl. Barendrecht 2.4.1849.
62. Ary Mout, huwt
63. Lourensje Komijs.
64. Aart van Harten, ged. Nieuwpoort 10.10.1751, huwt (1) Moerkapelle 7.1 \.\111 Anna Buiten-

weg; huwt (3) Woerden 6.8.1798 Neeltje Verhoef, geb. 's-Gravensloot; huwt (2) Woerden
14.3.1784

65. Neeltje van den Hoek, geb. Kruipin 10.3.1748, begr. Woerden 5.1.1796, eerder wed. van
Claas Brunt.

68. Gerrit Abrahams Schipper, huwt (\)Annetje Timmer, huwt (2) Oud-Loosdrecht 16.2.1772
69. Grietje Aris van Waveren, geb. Oud-Loosdrecht.
70. Gerrit Hendriksze {van) Veldhuysen, huwt (1) Marretje Startjes, huwt (2) Nieuw-Loosdrecht

16.4/9.5.1773
71. Aaltje Pieterse de Bree, ged. Nieuw-Loosdrecht 3.12.1741.
72. Krijn Leendertsz Scheepmaker, overl. Kortenhoef 1.11.1788, huwt ald. 25.2.1753
73. Lijsbet Dirkse Streefkerk, overl. Kortenhoef 21.1.1805
74. David Willemsz Leeflang, ged. Kortenhoef 21.12.1738, huwt ald. 11.2.1770
75. Dirkje Hendriks Loenen, ged. 's-Graveland 16.11.1749.
76. Klaas Driessen, huwt
77. Cornelia van den Berg, geb. Houten, overl. Vreeland 31.1.1820.
78. Hendrik Bakker, ged. Vreeland 20.9.1743, huwt ald. 22.5.1774
79. Annetje van Veen, geb. Oud-Loosdrecht, overl. Vreeland 7.6.1819.
88. Jan Nannes Groot, geb. Andijk, overl. ald. 14.3.1820, huwt ald. 12.2.1774
89. Aafje Pieters Boeyer.
90. Jan Kort, huwt Andijk 21.1.1776
91. Elsje Jacobs, overl. Andijk 6.4.1812.
96. Pieter Kooyman, ged. Oud-Beierland 16.3.1732, huwt ald. 16.5.1756
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97. Adriana van der Weyde, ged. Oud-Beierland 9.5.1734.
98. AryAriens Dekker, ged. Heinenoord 30.9.1731, huwt ald. 23.5.1756
99. Lijsbeth Willems van Sligt, ged. Heinenoord 11.8.1726.

112. Willem Janse Vo(o)gel, huwt Wijngaarden 22.12.1776
113. Aagje Pielers Tuytel.
114. Barend Baardman, huwt Brandwijk 28.11.1762
115. Aaltje Smits.
116. Gerrit de Ruiter, overl. 's-Gravendeel 24.1.1821, huwt
117. Jannigjede Vlaming, geb. 's-Gravendeel 29.6.1766, overl. ald. 14.2.1829.
118. Pieter Barendrecht. geb. 's-Gravendeel ...1.1753, overl. ald. 28.10.1824, huwt
119. Aagje den Belder, geb. Mijnsheerenland ...3.1739, overl. 's-Gravendeel 20.4.1826.
120. Johannes Hof, ged. Barendrecht 8.12.1754, arbeider, huwt (1) ald. 19.5.1776 Ariaantje van

Cleef, overl. ald. 14.1.1777; huwt (2) ald. 15.3.1778
121. Aagje Verhoeven, wed. van Jacob Koedood.
128. Sander van Harten, ged. Nieuwpoort 1.1.1723, huwt Groot Ammers 12.6.1746
129. Magteld van den Dool. ged. Groot Ammers 21.3.1728.
130. Zeger Aryse van den Hoek, overl. Kruipin 31.12.1778, huwt Kamerik 16.2.1744
131. Grietje van Spengen, overl. Kruipin 22.1.1781.
142. Piet er de Bree, h u wt
143. Klaasje Wiilemsz Raamaker.
148. Willem Usbrands Leeflang, huwt
149. Zwaantje Elberts Schouten.
150. Hendrik Stevensz Loenen, huwt
151. Aaltje van Grootveld.
156. Pieter Hendriksz Bakker, geb. Kortenhoef, ondertrouwt Vreeland 31.12.1741
157. Marretje Leenderts van der Zuijl, ged. Vreeland 16.1.1718.
176. Nanne Schilderman, huwt
177. Aaf Groot.
180. Teeuwis Pieters Kort, huwt
181. Grietje Harmens.
192. Willem Kooiman, huwt
193./) agje Pieters Kerke.
194. Claas van der Weyde(n), ged. Nieuw-Beierland 15.8.1706, huwt Heinenoord 15.5.1729
195. Baartje Hoppel.
196. ArieAriens Dekker, huwt Heinenoord 7.5.1730
197. Cornelia Ariens Cranenburg.
198. Willem Ariens van Stigt, ondertr. Heinenoord 27.4.1724
199. Geertrui Jacobs Siherschoon.
232. Pieter de Ruiter, begr. 's-Gravendeel 31.12.1776, huwt
233. Maaike de Ruiter, begr. 's-Gravendeel 17.12.1794.
234. Abraham de Vlaming, ged. Mijnsheerenland 21.2.1717, begr. 's-Gravendeel 10.6.1786, on-

dertr. Dubbeldam 28.4.1746
235. Lijsje van Beek, begr. 's-Gravendeel 14.10.1794.
236. Pieter Jacobs Barendrecht, begr. 's-Gravendeel 26.9.1781, huwt
237. Aagje Pieters Verkerk, geb. 's-Gravendeel ca. 1723, overl. ald. 29.8.1809.
238. Krijn den Belder(t). huwt
239. Cornelia van de Wetering, overl. Mijnsheerenland 27.7.1767.
240. Jan Jacobs Hofifj. afk. uit Thuinen (gr. Lingen, Duitsland), huwt(l) Barendrecht 17.2.1737

Lijsbet Janse Blok, geb. ald. 11.9.1712, overl. ald. 2.3.1748, dr. van Jan en Lijsbet Vermaat,
huwt (2) Barendrecht 30.11.1749

241. Ariaantje Janse van Nielen, afk. uit Charlois.
256. Aart Sanders van Harten, ged. Nieuwpoort 12.2.1682, huwt (1) Nieuwpoort 6.5.1708 Maria

van Soest, huwt (2) Nieuwpoort 28.3.1722
257. Maria van Woudenberg.
260. Ary van den Hoek, huwt Kockengen 11.11.1703
261. Willemijmje Claas van Rijsmuur.
262. Gerrit van Spengen, schepen van Kamerik 1708-1710, huwt
263. Neeltje Verleer, overl. Kamerik 28.4.1768.
314. Leenden Jacobse (van der Zuijl), huwt
315. Neeltje Kornelis Leeflang.
360. Pieter Kort, geb. Andijk 15.3.1684, overl. ald. 31.7.1761, huwt ald. 18.1.1705
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361. CrielJans, overl. Andijk 18.5.1739.
388. Willem van der Weyde, huwt
389. Ariaantje Jacobs Polderman.
390. Cornelis Hoppel.
464. Cornelis Ruiter.
466. Cerrit Ruiter.
468. Ariede Vlaming, begr. 's-Gravendeel 12.12.1731, huwt
469. Lijsbeth Leenheer, begr. 's-Gravendeel 4.9.1770.
470. Leenden van Beek, begr. 's-Gravendeel 17.8.1733, huwt
471. Jannigje Kuysmuys, begr. 's-Gravendeel 18.12.1765.
472. Jacob Pieters Barendrecht, begr. 's-Gravendeel 19.4.1773, huwt
473. DingenaAriens van Dieten, begr. 's-Gravendeel 30.4.1748.
474. Pieter Verkerk, begr. 's-Gravendeel 28.12.1723, huwt ald! 15.11.1709
475. Willempje Jans van Strijen.
512. Sander van Harten, ged. Nieuwpoort 23.4.1656, schepen van Nieuwpoort 9 juli 1686 tot

1716, huwt Nieuwpoort 11.7.1677
513. MerrigjenAarts.
524. Jacob Gerritsz van Spengen, van 1688 tot 1690 schepen van Kamerik, huwt
525. Aaltje Cornelis Griffioen.
720. Herman Pietersz Kort, geb. Andijk 12.1.1653, overl. ald. 22.5.1732, huwt
721. Griet Jacobs.
948. Willem Pieters Verkerk, schepen van 's-Gravendeel 1693-1694, begr. 's-Gravendeel

24.8.1720, huwt
949. Jaapje Ariens Mookhoek, aang. overl. 's-Gravendeel 19.4.1723.
950. Jan Sibbens van Strijen, huwt
951. Maeyke Coenen in 't Veld, begr. 's-Gravendeel 3.12.1700.

1024. Jan Sanders van Harten, brouwer in ,,De Lely" te Nieuwpoort, huwt
1025. Neeltien Dirks
1050. Cornelis Griffioen, schepen van Zegveld, huwt ald. 30.11.1656
1051. Aaltje Willems de Rijck, afk. uit Teckop.

«.VANHARTEN

GENEALOGIE VAN DER STOK

I. Jan Pauwelsz. van der Stok, geb. Rotterdam ca 1665, overl. vóór 1709,
tr. Kralingen 19.2.1690 Willempje Willems in 't Hout, ged. Kralingen 25.1.1671.
Zij hertr. Kralingen 19.5.1709 Cornelis Dirksz. wedr. van Ariaantje Aalborts.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Willem, volgt II.
2. Leendert, ged. Kralingen 1.11.1696.
3. Marijtje, tr. Kralingen 17.11.1715 Hendrik Gerritsz Verhagen, geb. Kralin-

gen, schoenmaker.
II. Willem Jansz. van der Stok, geb. Rotterdam 9.10.1695, begr. ald.

20.5.1744, tr. ald. 5.9.1719 Anna Hesterkamp, ged. Zwijndrecht 18.11.1697,
overl. Rotterdam 21.2.1772, dr. van Hendrik Jansz. Hesterkamp en Marijke
Pieters.

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam:
1. Jan, ged. 23.5.1720.
2. Jan, ged. 10.8.1721, begr. Kralingen 7.5.1725.
3. Maria, ged. 16.2.1723, overl. Rotterdam 11.12.1795, tr. ald. 21.5.1743 Ja-

cob van Couwenhoven, overl. Rotterdam 30.9.1771 (verdronken).
4. Willempje, ged. 12.10.1724, begr. Kralingen 20.9.1726.
5. Henderick, volgt lila.
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6. Willempje. ged. .16.1.1729, overl. Rotterdam 6/9.5.1792, tr. ald. 22.4.1749
Matheus Duykelaar.

1. Jan, volgt Illb.
8. Willem, ged. 11.3.1731, overl. Rotterdam 29.5.1733.
9. Maarten, ged. 5.4.1733, overl. a.b. van het schip Vreedesteyn van de

Oost-Ind. Compagnie 1752.
10. Willem, ged. 3.1. \135, overl. vóór 1751.
11. Pieter, volgt Ilic.
12. Anna, ged. 25.8.1740, overl. Rotterdam 28.6.1794, tr. (1) Rotterdam

16.3.1762 Hendrik van der Vin, geb. Rotterdam; tr. (2) ald. 19.5.1767 Hu-
bertus Bal.

lila. Henderick Willemsz. van der Stok, ged. Rotterdam 22.12.1726, overl.
ald. 25.8.1798, tr. (1) Rotterdam 28.11.1746 Willemijntje Bastiaantje Verwers,
geb. ca 1725, overl. ald. 5.10.1772 (liet bij haar overlijden 4 minderjarige kin-
deren na); tr. (2) Rotterdam 8.12.1772 Pieternelletje Borstlap, wed. van Antho-
ny de Vlieg.

Uit het eerste huwelijk, geb. te Rotterdam:
1. Willem, geb. 10.3.1748, overl. Rotterdam 10.3.1748.
2. Christiaan. geb. 4.9.1749.
3. Pieternelletje, geb. 12.11.1750, overl. Rotterdam 30.12.1813, tr. ald.

22.3.1774 Corstiaan Groenewegen, wedr., overl. ald. 23.2.1786.
4. Anna, geb. 21.11.1752, overl. Rotterdam 3.12.1826, tr. (1) ald. 21.9.1779

Louwrens Hendrik Kits, wedr. van Fransouriana Mazin; tr. (2) ald. 3.8.1790
Hendrik van Veen, wedr.; tr. (3) ald. 25.12.1803 Gideon Hazeboom, ged.
Delfshaven 23.8.1761, overl. Rotterdam 8.2.1831, scheepsmaker, wedr.
van Paulina Wegman, zn. van Cornelis Hazeboom en Anna Houtman.

5. Klaasie, geb. 7.5.1754, overl. Rotterdam 4.6.1754.
6. Maarten, geb. 15.7.1755, overl. Rotterdam 25.8.1755.
7. Kraamkind, overl. Rotterdam 25.6.1756.
8. Marijtje, geb. ca 1757, overl. Rotterdam 8.12.1759.
9. Maarten, geb. 6.5.1759.

Uit het tweede huwelijk, geb. te Rotterdam:
10. Willem, geb. 24.10.1773, overl. ald. 5.8.1776.
11. Hendrika, geb. 24.9.1775, overl. Rotterdam 9.5.1831, naaister, tr. ald.

18.4.1802 Gijsbert van Briessen, geb. Tiel, overl. vóór 1831-.

Hendrica van der Stok, huisvrouw van Gijsbert van Briessen, aangesteld tot ordinaires
Turftonster binnen deze stad. Belofte gedaan deze functie eerlijk en getrouw te bedienen,
kosten ƒ 1,—, 7.8.1822. (Ambtenboek, Gem. Aren. Rotterdam).

12. Cornelia, geb. 30.8.1778, overl. Rotterdam 24.8.1786.

Hendrik van der Stok liet bij zijn overlijden 4 meerderjarige kinderen na. Hendrik van
der Stok, burger alhier, geadmitteerd en aangesteld tot Extra ordinaires Klapwaker of
halve uur waker binnen deze stad, recognitie ƒ6,—, 16.10.1776. (Ambtenboek, Gem.
Arch. Rotterdam).
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Illb. Jan van der Stok, ged. Rotterdam 11.3.1731, tr. ald. 2.5.\752 Jannetje
van der Velden, ged. Rotterdam 6.9.1730, overl. ald. 3.8.1804, dr. van Jan
Jansz. van der Velden en Catharina Pieters van der Meer.

Uit dit huwelijk:
1. Anna, geb. Rotterdam 1.8.1752, overl. 1804, Ir. JohannesSteffens.
2. Jan, geb. Rotterdam 11.10.1753, overl. ald. 31.3.1763.

IIIc. Pieter Willemsz van der Stok, ged. Rotterdam 17.12.1737, overl. ald.
9.3.1809, tr. ald. 9.4.1758 Margriet Freen, geb. Budel (N.Br.) 2.3.1732, overl.
Rotterdam 24.6.1808, dr. van Baltus Gerards Freen en Adriana Antonis Jon-
kers.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt IVa.
2. Ariaantje, geb. Rotterdam 7.3.1762, overl. ald. 15.2.1827, tr. ald.

19.8.1788 Jan Abraham Rodenburg.
3. Maarten, geb. Rotterdam 15.4.1764, overl. ald. 20.2.1767.
4. Anna, geb. Rotterdam 23.3.1766, overl. ald. 10.2.1768.
5. Hendrick, volgt IVb.
6. Maarten, volgt IVc.

Twee kraamzoons, geb./overl. Rotterdam 18.3.1772.
o.
9. Anna, geb. Rotterdam 4.10.1774, overl. ald. 22.3.1837.

10. Balthazar, geb. Rotterdam 12.11.1776, overl. ald. 17.3.1794.

IVa. Willem Pietersz van der Stok, ged. Rotterdam (geref.) 1.6.1760, overl.
ald. 15.8.1832, kuiper, tr. ald. (Waalse kerk) 27.5.1788 Jeanne Jouet (Anne
Chouet), geb. Maastricht ca 1761, overl. Rotterdam 1.12.1834, dr. van Jean
Jouet.

Uit dit huwelijk:
1. Margrita, geb./ged. Rotterdam (Waalse kerk) 9/18.2.1789, overl. ald.

28.2.1872, tr. ald. 7.5.1823 Pieter van Wijk, geb. Neerlangbroek 27.7.1782,
overl. Ouderkerk a/d IJssel 19.6.1849, schipper, wedr. van Femmetje Be-
nekamp, zn. van Willem van Wijk en Jacoba Noppen.

Twee kraamkinderen, geb./overl. Rotterdam 21.2.1790.

4. Jean, geb./ged. Rotterdam (Waalse kerk) 17/22.1.1792, overl. ald.
15.5.1793.

5. Marie, geb./ged. Rotterdam (Waalse kerk) 25.12.1793/5.1.1794, overl.
ald. 14.9.1861, tr. ald. 19.8.1835 Adrianus van Riel, geb. Sprang 14.7.1787,
overl. Rotterdam 17.7.1860, wedr. van Catharina Langeveld, zn. van Adri-
anus van Riel en Teuna Boer.

6. Balthazar, geb. Rotterdam ca 1796, overl. ald. 1.6.1798.
7. Pierre, geb./ged. Rotterdam (Waalse kerk) 22/27.8.1797.
8. Kraamkind, geb./overl. Rotterdam 1.10.1798.
9. Balthazar, volgt Va.
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IVb. Hendrik Pietersz van der Stok, ged. Rotterdam (geref.) 1.1.1769,
.overl. ald. 18.9.1821, kuiper, tr. ald. 28.2.1792 Jannetje Tieleman, geb. Rotter-
dam 10.10.1762, overl. ald. 27.11.1810, dr. van Jacobus Tieleman en Lijntje
van Driel.

Uit dit huwelijk:
1. Doodgeboren kind, 3.5.1792.
2. Pieter, volgt Vb.
3. Antony, geb. Rotterdam 12.8.1796, overl. ald. 19.10.1796.
4. Jan, volgt Vc.
5. Maria Lisabet, geb. Rotterdam 6.9.1801, overl. ald. 17.2.1846, tr. ald.

4.7.1828 Symon Kruidenier, ged. Charlois 25.2.1789, overl. IJsselmonde
14.9.1869, arbeider, zn. van Daniël Kruidenier en Adriaantje Verboom.

IVc. Maarten Pietersz van der Stok, geb. Rotterdam 1.1.1769, overl. ald.
30.10.1822, vleeshouwer, tr. ald. 3.5.1791 Pieternella Vrijbergen, geb. Rotter-
dam ca 1765, overl. ald. 29.4.1824, naaister, dr. van Andries Vrijbergen.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Vd.
2. Katrina, ged. Rotterdam (Rem.) 1.4.1795, overl. ald. 3.7.1833, ongehuwd,

had een ill. zoon Pieter, geb. Rotterdam 8.3.1820, overl. in het militair
hospitaal te Weltevreden als marinier a/b van Zijner Majesteits Fregat
Bellono, op de reede van Batavia.

3. WMem, volgt Ve.
4. Andries, geb. Rotterdam 24.12.1802, ged. ald. (Rem.) 2.1.1803, overl. ald.

12.4.1847.
5. Hendrik Antonius, volgt Vf.
6. Maarten, geb./ged. Rotterdam (Rem.) 26.4./13.5.1810, overl. ald.

17.1.1838, kleermaker.
Maarten van der Stok, geadmitteerd en gequalificeerd voor in de vleeschhal op den

Schiedamsendijk binnen deze stad in een bank met vleesch te mogen voorstaan en ver-
koopen. Des dat hij verplicht zal zijn, behalve de recognitie van f 37,50 bij zijn aanstel-
ling, aan deze stad te betalen het wekelijks bankgeld van ƒ 1,50 en in deze stad wonen
zal; alvorens in functie te treden den eed moeten afleggen en deze akte moeten vertoon-
en aan de directeur van de stedelijke belastingen. (Giftenboeken 1806-1826, nr. 725,
Gem. Arch. Rotterdam).

Va. Balthazar van der Stok, geb. Rotterdam 14.12.1799, overl. ald.
28.2.1844, kuiper, tr. (1) ald. 17.11.1824 Catharina van der Spek, geb. Maas-
sluis 10.12.1790, overl. Rotterdam 18.5.1835, dr. van Abraham van der Spek
en Alida van Gorp; tr. (2) Rotterdam 17.5.1843 Henderijntje van der Minnen,
geb. Vlaardingen 28.10.1798, overl. Rotterdam 7.10.1847, wed. van Pieter
Kortland, dr. van Cornelis van der Minnen en Annetje Wapenaar.

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, geb. Rotterdam 6.12.1825, overl. ald. 8.8.1828.
2. Alida Catharina, geb. Rotterdam 18.4.1827, overl. ald. 15.2.1896, tr, Rot-

terdam 13.5.1857 Willem van Wijk, geb. ald. 13.6.1828, overl. Amster-
dam 22.11.1870, schipper, zn. van Pieter van Wijk en Margaretha van der
Stok(IVa.l).
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3. Johanna, geb. Rotterdam 24.10.1830, overl. ald. 22.5.1909, tr. ald.
20.12.1871 Jacobus Johannes Gerrets, geb. Amsterdam 24.6.1839, overl.
Rotterdam 19.3.1885, kantoorbediende, zn. van Johannes Gerrets en
Maria Valk.

Vb. Pieter van der Stok, geb. Rotterdam 23.2.1794, overl. Naaldwijk
26.5.1848, bouwman, tr. Naaldwijk 26.4.1818 Wilhelmina Mulder, geb. 's-Gra-
venhage 15.12.1797, overl. Naaldwijk 25.7.1849, dr. van Johan Wilhelm Mul-
ler, mandenmaker en Albertina van Loon.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vla.
2. Albertina, geb. Naaldwijk 29.7.1822, overl. ald. 15.5.1876, tr. ald.

26.2.1842 Pieter de Bruyn, geb. Maassluis 17.12.1815, overl. Naaldwijk
10.8.1869, zn. van Jochem de Bruyn en Pietertje Vreugdenhil.

3. Jannetje, geb. Naaldwijk 18.9.1826, overl. ald. 26.11.1843.
4. Willem, geb. Naaldwijk 15.2.1827.

Willem van der Stok gaat vrijwillig in dienst op 5.5.1851, vertrekt op 29.3.1857 met het
schip „Noord Brabant" naar Oost Indië, en debarkeert op 18.7.1857 te Batavia. Op
31.8.1860 ontving hij een bronzen medaille en op 25.7.1866 een zilveren. Bij Gouverne-
mentsbesluit van 11.5.1872, nr. 18 werd hem een gagement betaalbaar gesteld van
f 180,— per jaar. Op 12.6.1872 is hij met het schip „Willem I" vertrokken naar Neder-
land.

5. Pietje, geb. Naaldwijk 22.4.1830, overl. 's-Gravenhage 25.5.1890, tr. ald.
5.2.1868 Antonie van Spronsen, geb. Loosduinen 20.12.1829, bloemist, zn.
van Antonie van Spronsen en Jannetje van der Gaag.

6. Agnes, geb. Naaldwijk 24.10.1832, overl. 's-Gravenhage 26.2.1887, tr. ald.
11.11.1863 Antonie Martinus, geb. ald. 23.5.1839, overl. ald. 1.4.1891, ko-
rendrager, zn. van Abraham Martinus en Elisabeth Borremans.

Vc. Jan van der Stok, geb. Rotterdam 16.2.1798, overl. a/b van het fregat-
schip „De Eersteling" (van Rotterdam in de Atlantische Oceaan op Noor-
derbreedte 13 0/18 en lengte 31 0/53, bewesten Greenwich) 10.1.1834 kuiper,
tr. Rotterdam 11.8.1819 Johanna van den Bos, geb. ald. 17.4.1798, overl. ald.
13.12.1844, dr. van Hermanus van den Bos en Maria Elisabeth Blok.

Uit dit huwelijk:
1. Jannetje, geb. Rotterdam 12.3.1817 (bij huwelijk erkend), overl. ald.

4.5.1849, tr. ald. 31.7.1839 Jochim Christoph Bulouw, geb. Straminske
(Pommeren) 14.8.1794, zn. van Michel Jacob Bulouw en Anna Elisabeth
Virow.

2. Maria Elisabeth, geb. Rotterdam 3.12.1819, overl. ald. 5.12.1854, tr. ald.
13.6.1849 Jacobus Gudde.

3. Hendrik, volgt VIb.
4. Cornelia, geb. Rotterdam 5.6.1825, overl. ald. 10.4.1857, naaister.
5. Hermanus, geb. Rotterdam 22.9.1828, overl. a/b van de brik „Cesar" van

de Ned. Marine 31.12.1850.
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Vd. Pieter van der Stok, geb. Rotterdam 14.3.1792, vleeshouwer, tr. ald.
1.12.1819 Francina van der Beek, ged. 's-Gravenhage 16.12.1787, overl. ald.
18.6.1852, dr. van Salomon van der Beek, soldaat onder de Holl. Guardes te
voet, en Jannetje Bose.

Uit dit huwelijk:
1. Salomon, geb. Rotterdam 10.10.1819, overl. ald. 22.3.1830.
2. Mijntje, geb. Rotterdam 29.7.1821.
3. Maarten, geb. Rotterdam 17.9.1823, overl. ald. 24.11.1823.
4. Pieter, volgt VIc.
5. Francina, geb. Rotterdam 20.12.1827, overl. ald. 2.8.1828.
6. Geertrui, geb. Rotterdam 2.10.1829, overl. ald. 23.5.1832.

Ve. Willem van der Stok, geb. Rotterdam 9.9.1798, overl. ald. 26.10.1880,
schoenmaker, tr. (1) ald. 5.4.1829 Magdalena Katrina van Dijk, geb. Rotter-
dam 18.3.1793, overl. ald. 20.8.1832; tr. (2) ald. 20.3.1833 Elisabeth Lammers,
geb. Delft 28.10.1808, overl. Rotterdam 2.1.1891, dr. van Henricus Lammers,
borstelmaker, en Elisabeth van der Bijl.

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, geb. Rotterdam 7.12.1820 (bij huwelijk erkend), overl. 2.3.1821.
2. Levenloos meisje, geb. 1823.

Uit het tweede huwelijk:
3. Elisabeth, geb. Rotterdam 2.10.1833.

Vf. Hendrik Antonius van der Stok, geb. Rotterdam 15.3.1806, overl. ald.
15.7.1895, smid, tr. ald. 1.6.1842 Cornelia Margaretha Peterze, geb. Delft
1.2.1807, overl. Rotterdam 25.6.1845, fruitvrouw, wed. van Teunis Zwaan, dr.
van Johannes Peterze en Hendrika Ribo.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Antonia, geb. Rotterdam 5.12.1842.
2. Hendrik Antonius, geb. Rotterdam 7.3.1844, overl. 2.10.1844.

Vla. Hendrik van der Stok, geb. Naaldwijk 3.8.1820, overl. De Lier
6.1.1884, tr. Monster 16.4.1842 Maria van der Marel, geb. ald. 15.11.1816,
overl. De Lier 5.2.1872, dr. van Leendert van der Marel en Jacoba Arendsz
Storm.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb. Monster 10.6.1842, overl. De Lier 21.10.1918, tr. ald.

17.2.1865 Engeltje Meijnders, geb. 's-Gravenzande 16.11.1840, overl. De
Lier 2.4.1911, dr. van Hendrik Meijnders en Gerritje van Spronsen.
(Hieruit nageslacht).

2. Jacobus Adrianus, geb. Naaldwijk 13.1.1845, overl. De Lier 27.4.1906,
kleermaker, tr. ald. 19.5.1882 Trijntje van der Ende, geb. Maasland
8.8.1857, overl. Boskoop 5.12.1921, wed. van Arie Vrijenhoef, dr. van Ma-
rinus van der Ende en Jannetje Oosterloo.

3. Jannetje, tweeling met voorgaande. ^
4. Johan Wilhelm, geb. Naaldwijk 8.6.1848, overl. Loosduinen 6.1.1935, riet-
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dekker, tr. De Lier 19.5.1874 Maria Noordam, geb. 's-Gravenzande
14.4.1851, overl. Maasland 17.8.1933, dr. van Willem Noordam en Jan-
netje van den Dool. (Hieruit nageslacht).

5. Leentje. geb. De Lier 25.1.1850, overl. ald. 28.5.1913, tr. ald. 13.11.1874
Maarten Koorneef, geb. ald. 19.5.1851, overl. Maassluis 10.3.1943, zn. van
Gerrit Koorneef en Pietje Vermeer.

6. Jannetje, geb. De Lier 6.7.1851, tr. ald. 15.11.1878 Arte Vermeer, geb.
Maassluis 19.4.1843, bouwman, wedr. van Elisabeth van der Ende, zn. van
Jan Vermeer en Trijntje Kimmers.

7. Adriana.geb. Monster27.12.1853, overl. De Lier21.2.1855.
8. Adrianus, geb. De Lier 23.11.1856, overl. ald. 28.8.1931, tr. ald.

18.10.1879 Pieternella Geertrui van der Ende, geb. 's-Gravenzande
29.7.1856, overl. De Lier 26.12.1946, dr. van Eliza van der Ende en Wil-
helmina Maria Voogt. (Hieruit nageslacht).

9. Leendert, geb. De Lier 8.11.1861, overl. ald. 7.12.1861.

VIb. Hendrik van der Stok, geb. Rotterdam 21.10.1822, op de reede van
Soerabaja overboord gevallen van het barkschip „Cornelis Antonie" én ver-
dronken 8.9.1863, bootsman, tr. Rotterdam 6.11.1844 Trijntje van Keulen,
geb. ald. 12.5.1821, overl. ald. 15.2.1909, dr. van Jan Christoffel van Keulen,
tuinder en Johanna van der Hof.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geb. Rotterdam 15.6.1845, overl. ald. 27.12.1899, tr. Delfshaven

11.6.1868 Johannes Willem de Wilde. geb. Culemborg, zeeman, zn. van
Spijer de Wilde, rijksambtenaar, en Johanna Blok.

2. Jan, geb. Rotterdam 7.4.1848, overl. ald. 17.7.1848.
3. Jans. geb. Rotterdam 2.1.1855, overl. ald. 5.9.1856.
4. Jansje Hendrika, geb. Rotterdam 24.1.1860, overl. ald. 4.9.1860.

VIc. Pieter van der Stok, geb. 's-Gravenhage 1.9.1824, overl. ald.
17.1.1894, vleeshouwer, tr. (1) Stompwijk 9.3.1853 Wilhelmina Frederika
Schipper, geb. ald. 14.6.1822, overl. Rotterdam 11.8.1887, dr. van Jan Schip-
per en Wilhelmina van der Beek; tr. (2) Rotterdam 9.1.1889 Elisabeth Verhey,
geb. ald. 12.6.1826, gesch. echtgenote van Jan van Dam.

Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Johannes, geb. 's-Gravenhage 17.3.1854, overl. Nieuwer Amstel

26.11.1889, expediteur, tr. Rotterdam 28.8.1884 Woutera Helena Gerarda
Jacoba Korthals, geb. ald. 21.1.1850, overl. ald. 17.12.1895, dr. van Gerar-
dus Wouters Korthals en Johanna van Doeyenburg.

2. Johannes Wilhelm, geb. 's-Gravenhage 15.10.1855, overl. ald. 20.8.1925,
vleeshouwer, tr. Leiden 8.2.1877 Maria Johanna van der Meer, geb. ald.
18.9.1856, overl. ald. 19.12.1908, dr. van Pieter van der Meer en Anna
Maria Charlotte Rijss. (Hieruit nageslacht).

3. Wilhelmus Martinus Hendrikus, geb. 's-Gravenhage 25.12.1856, overl. ald.
25.12.1858.
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4. Martinus Franciscus, geb. 's-Gravenhage 2.8.1858, overl. ald. 24.9.1859.
5. Wilhelmina Francina Frederika, geb. 's-Gravenhage 4.2.1860, overl. Rot-

terdam 26.7.1927, tr. ald. 23.6.1880 Theodorus Bemardus Jaske. geb. Rot-
terdam 19.8.1852, overl. ald. 24.12.1916, koffiehuishouder, zn. van Theo-
dorus Joannes Jaske en Geertruida Willemse.

6. Wilhelmus, geb. 's-Gravenhage 11.4.1862, overl. ald. 13.4.1862.
7. Franciscus Wilhelmus Martinus, geb. 's-Gravenhage 22.9.1863, overl. ald.

6.10.1863.
8. Doodgeboren kind, geb.'s-Gravenhage 15.8.1866.

A. VAN DER STOK

LIDMATEN EN ATTESTATIES DER NED. HERV. GEMEENTE
HAARLEM SEDERT 1579

Vervolg van G.N. XXXIII (1978), pag. 131

Auctio Ecclesiae Anno (15)80 l9Janua(ri)
Aaltyen Jeelis van Luick in S Janstraate
Maria Sweerenn
Lysbet Pyeters in die Halve Maane
Tryentyen Frantzdr in die Brandesteeg
Lambert Heindrickx up die Beeke
Maria Jacobs in die K(leine) Houtstraate
Thoenis Janss van Wyck up See
Gerrit Janson van Nymweegen mit Heyndrickgen sin husvrow
Jasper Heindrickxz linnewever in die Schach(el)straat
Thomas Corneliss van den Boogaertz
Jann Gerrytz linnewever van den Buss
Gerrytgen Thimans des saelmak(ers) husvrow
Ida Jeelis van Heinsberg
Aaricken Gerrytz van den Buss
Tryen Henderickx
Jannichyen Joosten in die Lumbaertzsteeg
Baaffyen Corneelis in den Voorcamp
Maria Corneelis in die Hoegestraate
Aarent Willemss linnewever up Kl(ein) H(eilig) Land
Jochum Janson van Dummek: mit Aalken Jannsdr sin husvrow

Auctio Ecclesiae 30 MartiiAof 15)80
Geertrud Mauris van Antwerpen junge(dr)
Vincent Janns bussemaker
Jacob Janssen schoenmaker in Bart(eljoris)stra(at)
Hanns van Nyweland lijwatier
Toenken Thoenis die husvrow van Pieter Claass in die Smedestraate
Guertyen Corneelis die husvrow van Claass Janssen van Duven
Goossen Henderikss linnenwever mit sin h(usvrow) Gryetyen Jannsdr van Thuernoyd
Heinderick Roelefss smidt
Erm Corneelis die husvrow van Jann Claass Lotzenn
Corneelia Henderickxdr die husvr(ow) van Pyeter Willems
Caerle van den Brueck wt Flaende(ren)
Jeronimuss En (?) Kueman mit sin husvrow Constantia Spinelli van Antwerp(en)*
Leentyen Bouwensdr haar jungweyff

* Zie Elias, Vroedschap van Amsterdam, i.v. Jeronimus Coijmans (Red.).
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Jannichyen Hillebrands upt Spaerenn
Gryete Jacobs in dfe Sparwouwerstraat
Gerrit Goossens linnenwever in die Achterstraat
Thoenisz Rijkenss die moelenaer in die Duelen
Harmen Janssdr by die Sparwou(wer)poorte

Guertyen Derrikx die husvrow van Jann de Kinow by het H(eilig) Geesthuss
Albert Jansen van den Buss in die Koeningstra(at) schuinmaker
Gerrit Claass an die Quackelbrugge
Pyeter Pyterss droochscheerder in die Smedestraate
Arryss Albertz schuemaker in die G(rote) H(out)stra(at)
Thomas Oddewaert een Engelsman in die H.... (?)
Heinrickyen Hubertz die husvrow van Jann Janss buntwerker
Claas Flooriss
Symon Jacobss by Floris Janss
Dierick Temminck van Moers
Joostyen Aarians van Cuelenburch
Anna Janns weduwe in die K(leine H(out)straat
Willem Vreerickx upt G(root) H(eilig) Landt
Audio Ecclesiae ad 10 Juli Anno (15)80
Albert Aarentz schuemaker van Ruwe.... (?)
Andryes Jacobss
Heyltyen Joosten van den Buss dochter van Joost Willemss
Anna Vreerickx up Backe(nesser)grafft
Neeltyen Aarentz
Anna Hermans
Jannichyen Thoemis jongedr int Gortersteeg
Bruen Janss hoovenier
Joost Willemsz van Eindhooven
Frantz Pieterss Garss by die Vijsbrug
Anna Willems weduwe in die Valkesteeg

t&KotDtii l*nf JtJti crn. omto uat unit/ten.-,, *yIwy>lr «^ >Ktzctn- uigu tmc Tccrrnipweemrvf'
'Öaerf tttfit'gf^iintSxiyvanneaJirhfutenbtatt. yjtahruyjét jnt!tut lijpj JUvtw M"9-
ëitdarr ittwit avtmfttwici te fuvtfnifaff. *i$eugnKOtWnevtoet ie*ct vüitttn{anb-

De Grote Markt met het Stadhuis. Het Stadhuis is een complex gebouwen dat bestaat uit de Graven-
zaal (veertiende eeuw) restant of opvolger van het voormalige slot van de Hollandse graven, grote delen
van het vroegere Predikherenklooster (oudste delen laat dertiende eeuws en belangrijke 17-20 eeuwse

uitbreidingen.

(Gravure van J. van d e V e l d e n a a r P . Saenredam, 1628. Haarlem, gemeentearchief . Atlas 17/1.)
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Guertyen Jans die husvrow van Beerent van Statloo(n)
Machtelt Dybboutz, Floortyen Dybboutz, susters
Guert Jann de Waelen docht(er)
Emerentia Enckbertzdr die husvrow van Jan scheepmaker
Fyetyen Schreevelsdie husvrow van Isebrand Krynen
Anna Geysbertz weduwe

Auctio Ecclesiae ad29 Juny Anno (15)83
Jan Brands van Haesebruck in Flaende(ren) in S Jannstraate: bryngt een attestatie van die

gemeinte tot Nywpoort
Joost van den Daele van Curtrick in Fland(eren) smyd bryngt attestatie van Gend
Juncker Wassenhoven mit sin husvrow
Jann Jacobsonn van der Bystraatenn mit Neeltyen Jannss sin husvrow van Breeda woenen

by Jann Pauwelss van Buxell belooven attestatie van Jann van der Myell te brengen
Leysken Henderickx van Ooveracker die stieffdochter van Jann Pauwelss
Anthonyss van Elsland mit Cathelyna sin husvrow van Meenen beloofft attestatie te bestellen

van Gend up die naeste wtdeilinge des Aavontmals
Steyntyen Joochumss van Eyck weeduwe beloofft attestatie van Goch te bestellen
Albert Janss van Aelst mit Adryan sin husvrow ende Anna Albertz sine dochter vertoonen

attestatie van Bummell
Jan Andryesen van Geemert mit Willemptyen Pyetersdr sin husvrow bryngen attestatie van

Bummell woenen in die Suetemelckwitte(brood)steeg
Phylips Pyters van Leen mit Aaltyen sin husvr(ow) bryngen attestatie van Bummel: woenen

in den Aeneganck
Wyllemken Reynerssdr die husvrow van Pietër Hendrix woent upt G(root) H(eilig) Land

beloofft attestatie van Bummel te bestellen
Marya Thoenissen van den Buss die husvrow van Thoeniss Hendrickx mit haar dochter

Leyntyen Thoenissen sullen ook attestatie van Bummel inbringen woenen in Sa Urselen-
klooster

Guertyen Jaacobs van Leent upt Spaerenn by die Vier Hemskinder
Willem van Heessen in Flaenderen: een upperknecht woent in die Achterstraat by die Dry

Vrijsenn: Dieonyss gifft getuichenis van hem
Guertyen Corneelis wt den Haage, woent up een Toorntyen by die Nywe Molen; Neeltyen

gifft getuigheniss van haar
Pyeter van den Berge van Meenen een aerbeyder bryngt attestatie van Gend
Jann van Meesche mit Sanderiana sin husvrow van S Corneeliswoerebeke wt Flanderen brengen

attestatie van Antwerpen

Auctio Ecclesiae ad I Julij Ao (15)83
Joost Jansone huedmakervan Ruremundejungesell
Maeliaerd Volkert van Langemarck wt Flaenderen timmerman op die Oude Grafft by den

Achtercamp
M Claass Reijnersz francoes schulmes(ter) up die Krufft in by Jann Endryess
Olyvier Bouwens van Ellensigem in Flaenderen linnenwever in die Corneelissteeg; Hendrick

Janssen van Breedaa gifft tuughniss van hem
Marie Goorissdr weduwe in die Syelstraate by die Sielpoort
Leysbet Geerloffs weduwe int toortyen (?) by de Sielgrafft
Mattewess Maryevaell van Iperenn mit Catelina syne huesvrow in die Korte Veerstraate
Pyter Aarentzon van den Buss taaffellakenwerker mit Geysbertyen syne husvrow woonende

in die Achterstraate
Goovert Wyenmans van Eindhooven jungesell: lynnenwever mit Maria Wynmans sin suster,

weeduwe beyde in die Syelstraate int poortyen tegen Guert Valken
Guertyen Aarians van Haerlem die husvrow van Jann (van), Jannson Leytz Eeva(?) Thoenisdr

van Swolle int Witteheerenclooster, by die Vest
Harman Thoenissdr van Swolle die husvrow van Anthonius Keeteier, bueckdrucker: in die

Saayerstraate
Tryn Jansdr van Haerlem jungedr in die Syelstraate, tegen Martiengen oover
Tryen Jannsdr weeduwe mit haar dochter Petronella Aariansdr: in die Witteheerensteeg
Jann Michielss van Eindhooven: reyder mit Lysbet Anthooniss sine husvrow in die Groote

Houtstraate
Mechtelt Stockmanss jungesr van Swolle
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Auctio Ecclesiae ad 23 Novemb. Anno (15)83
Carolus Leonaertz mit sin husvrow bryngen attestatie van Brugge woenen in die Groote Schoell
Anna Backx van Oosterhout weduwe bryngt attestatie van Antwerpen woent by den stoeldrayer

up Butgen(?)
Cornelis de Wytte van Putten wt Flaenderen: sall attestatie van Brugge beschickenn up

Buckgen up een solder
Catrina Malliaert die dochter van M Pyter Corneliss Blankenoort
Joest Jansz van Vreeden jungesel lynenwever by Jasper Engbertz in den Achterkamp. Getuige

Berent Hendrixzen kleermaeker
Janneken Aeriaens weduwe van Vucht woenende in die Gierstraete, sal een attestatie van

Gorckum verthoenen
Jan Aerentz van Haerlem, kleermaeker, woenende op die Raex. Getuige Jacob Ariaensz
Elsken Joestdr de dochter van Joest Willemsz in die Beginenstraete
Janneken Pieters die huisfrow van M Pieter Barbier in die Waermoe(s)straet
Grietien Floris weduwe van Haerlem up die Raex. Getuige Mechtelt Krallincks
Aerent Mateusz jungesel van Helmont in die Kleine Houtstraete by Digman Aerentz
Anneken Goevertszdr weduwe van den Busch heft attestatie vertoent van Gorckum, woenende

in die Witteheernsteegh

(wordt voortgezet) N. A. HAMERS

PERIODIEKEN

Uit de bibliotheek kunnen geen tijdschriften worden geleend. Wel kunnen
fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen worden aange-
vraagd bij de heer G. Gunderman, p.a. N.G.V., Adriaan Dortsmanplein (Pro-
mers), 1411 RC Naarden.

Nederland

It Beaken, 39e jg., nr. 5/6, 1977; P.'Dekker: Friese schippers op de Amsterdamse Oostzeevaart
in 1731.

De Brabantse Leeuw, 27e jg., nr. 1, 1978; L. F. W. Adriaenssen: Paymans, stamboom van een
Meierijs geslacht (13OO-I8OO) (vervolg); H. J. Bruystens: Het boerengeslacht Bruystens rondom
Heusden aan de Maas;/ Th. M. Melssen: Eindhovenaren als poorters van Utrecht 1300-1700.

Geschiedenis van de familie Dirven, 3de jaarboek; G. Dirven: De vierde generatie Dirven; J. en
H. Dirven: De kunstschilder Jan Dirven; L. Dirven: De marinier Jac. Dirven. (Zoals te doen ge-
bruikelijk bij deze familie: weer een keurig uitgevoerd jaarboek). .

Genealogysk Jierboekje, 1977; P. NieuwlandenA. Rondema: Rondema;/4. de Vriese.a.: Fierde-
re foaralden fan Harmen de Vries en Lolkje de Jong; Wapenregistraesje 1. Oostra, 2. Bolder-
man, 3. Bouma (zeer goede wapentekeningen); C. Bouma: Een Bildtse boerenfamilie: parenteel
van Klaas Sipkes Bouma*(1765-1835);7. A. Kuperus: Nakomelingen van Hans Andries (Oudega-
Sm. ca. 1650); B. Noordbeek.Noordbeek; T. E. A. Douwes: Kwartieren van Beitj Tymens uit Hin-
deloopen.

De Nederlandsche Leeuw, 95e jg., nr. 3, 1978; M. R. H. Calmeijer: Het geslacht Cuviljé op de
Bovenwindse Antillen.

Numaga. 25e jg., nr. I, 1978; H. Brunsting: Daniël Gysius (predikant te Nijmegen 1618-1623,
verzamelaar van Romeinse oudheden).

Spint Arwt'n, 6de jg., nr. 1; F. Meerdink: Kwartierstaat Meerdink; H. J. Dik: Losse aantekenin-
gen over bezit van de familie Homan.
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Veluwse Geslachten. 3de jg., nr. I, 1978; T. Elbertsen-Hoekstra: Donkersgoed (slot): B. J. van
den Enk: Kwartierstaat Van den Enk (vervolg); A. G. F. Smits: Stamreeks Ruitenberg; W. J. A.
van 't Einde: Genealogie Van Dusschoten (2); J. G. F. Troost: Genealogie Troost; G. Creboldet:
Barnevelders in het regiment van de prins van Baden; A. C. Zeven: Veluwnaren, burger te Nij-
megen; G. van Beek: Kwartierstaat Van Beek.

Westfriese Families, 19de jg., nr. 1, 1978; P. C. Avis: De familie Pijper te Opperdoes van begin
17de eeuw tot eind 18de eeuw (vervolg); Aanvullingen familie Appelman; Stompedissel (ge-
slacht).

Westfriese Geslachten, XIV; Overzicht van de familie Paarlberg.

Van Zeeuwse Stam, 2de serie, nr. 22, 1978; P. A. Harthoorn.Twee „geslachtsboomen" in de ge-
rechtsrol 1631-1652 van Kruiningen, inv. Lasonder nr. 3244 (betr. Pieter Mertensz); Belasting-
kohieren ao. 1698 betr. Sandijk-buyten, Gapinge, Cleverskercke, Schellag, Vrouwenpolder, Se-
rooskercke, Oost-Cappelle, Domburgh, Domburgh-buyten, Aagtekercke; Lijst van in- en opge-
zetenen van St. Joosland dd. 31.10.1755 opgemaakt door Jan Sanders, pachter van de impost op
't gemaal; G. Wanrooy: Bijdragen tot de genealogie van het Zeeuwse geslacht Engelse; W. F.
Dekker: Genealogie Schilderman.

België

Buil. de l'lnstitut archéologique Liégeois, tome LXXXVIII 1976: G. Mahy: La Seigneurie doma-
niale de Seraing-le-Chateau en Hesbaye; A. de Geradon: L'étrange carrière du chanoine Gilain
de Sart (1379-1444) chancelier de Liègeetde Brabant.

Duitsland

Genealogie, 27. Jg., Heft 3, 1978; W. van Kempen: Die Korrespondenz des Fürsten, spateren
Herzogs Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau als Quelle zur Genealogie deutscher
Adelsgeschlechter; H. Schuier: Joseph Wolfgang Kainz (1773-1855), Schauspieler, Regisseur
und Prager „Don-Juan" Darsteller, Beitrag zur Stammfolge seiner Familie: G. F. Anthes: Die
Meisenheimer Scharfrichterfamilie Riemenschneider.

Hessische Familienkunde, Band 14, Heft I, 1978; G. Batzing und A. Giebel: Die Lehrerfamilie
Hyner in Niederhessen; G. Römheld: Aufzeichnungen des Wirkl. Geh. Rates Hermann; H. F.
Friederichs: Stammfolge Reusz in Kronberg und Frankfurt; F. Hamm: Trauungen Ortsfremder
inTann/Rhön 1659-1700; G. Ruetz: Kirchhainer Backer (beroep); K. Geisel: Westfalische Solda-
ten aus Kurhessen, welche die Feldzüge in Spanien und Ruszland (1808-1812) überlebten; K.
Damm: Auswartige in den Familien-Nachrichten der „Casselischen Policey- und Commercien-
Zeitungvon 1731-1769".

Der Deutsche Hugenott, 42. Jg., Nr. 1, 1978; W. Beuleke: Wiederheirat und Mischehe, Verlo-
bung und Scheidung bei den Hugenotten.

Mitteldeutsche Familienkunde, Band V, Heft I, 1978; G. Frotscher: Die Erfurter Fratzscher. Ein
Beitrag zur Geschichte des Pietismus in Thüringen; H. Zierotd: Die alteste Apotheke der Nie-
derlausitz war in Lübben im Spreewald; G. Gummert: Die Pastoren von Krottorf von der Refor-
mation bis 1934.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 52. Jg., Heft 6, 1977; (Mecklenburg-Heft);.K.
Gansicke: Das Leineweberamt in Grabow in Mecklenburg (mit einem Anhang: Stammliste Da-
nehl); H. Graefe: Ertmann Eckhorst und Johann Philipp Preusz, zwei Chirurgen in Schwerin-
Meckl. 1650-1700; H. P. Krüger: Die Dörfer des Kirchspiels Lübtheen: E. Piersig: Einwohner-
verzeichnis des Kirchspiels Sülstorf, Krs. Schwerin vom Jahre 1754; L. Schmitt: Ziegler und
Muller Wittholz in Mecklenburg, wie sie kamen, wie sie lebten, wie sie gingen; H. Siercke: Die
Contributionsliste des Amtes Schwerin von 1654; K. Brandt: Brandt, sechs Schulzen in Weiten-
dorf, Amt Güstrow.

Idem. 53. Jg., Heft I 1978; R. Reinert, H. Richert und H. Suck: Die Landvögte in den Vierlan-
den: W. Rinkel: Unsere Altvordern im Papenteich (Schlusz): C. H. Dingedahl: Über die Bezie-
hungen zwischen den Familien Mettlerkamp und Runge.
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Oldenburgische Familienkunde, 20. Jg., Heft 2, 1978: J. Deuter: Helfrich Peter Sturz (1736-
1779), ein Oldenburger Schriftsteller als Wegbereiter der deutschen Klassik.

Ostdeutsche Familienkunde, 26. Jg., Heft 2, 1978; D. Erpenbeck: Das Album des Revaler Bur-
gers Hans Arpenbeck, Dolmetscher der holsteinischen Gesandtschaft nach Persien (1. Fortset-
zung); G. v. Zombat: Familiennamen in Odenburg 1394-1541; K. Wendler: Scharfrichter, Stock-
meister, Wasenmeister und Abdecker im Sudetenland; E. Ritter: In Feldlazaretten in den Jahren
1815-1816 Verstorbene aus Pommern; H. v. Wistinghau.sen: Konsuln in Reval im 18. und 19. Jahr-
hundert.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Band 9, Heft 1, 1978: G. F. Anthes: Die Familie Romer; G.
Cullmann: Familiennamen im reformierten Kirchenbuch Frankweiler; H. Jung: Vaganden in
Maudach; E. Busch: Münchweilerer und Gonbacher Namen und Familien im 18. und 19. Jahr-
hundert: H. Lieberich: Genealogisches zur Pfalzischen Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit; H.
Lieberich: Die Kammerling; R. Schloz: Die Neustadter Wiedemann, eine Küfer- und Winzerfa-
milie: A. K. Burgert: Die frühen Siedler von Host Church, Berks Cy. Pennsylvanien und ihre
Herkunft aus Hochstadt, Pfalz.

Archivfür Sippenforschung. 44. Jg., Heft 69, 1978; W. Kühne und G. von Wikke: „Alles urn Lie-
be": Frau von Stein und ihre naheren Verwandten; G. Wunder: Abraham Gene, seine Vorfahren
und Nachkommen; W. Slevogl: Alte Bauerngeschlechter in Natangen; M. Rudolph: Althusius/
Althaus-Fragmente zur Geschichte einer wittgensteinischen Familie und ihrer Verzweigungen;
R. Beysen: Die Einwohner der Stadt Lychen/Uckermark in der ersten Halfte des 17. Jahrhun-
derts; E. Zimmermann: Bürgermatrikel der Stadt Greiffenberg 1701-1750.

Groot-Brittannië

The Scollish Genealogist, Vol. XXV, nr. 1, 1978: J. Stewart: Balquidder- a highland „no man's
land".

Noorwegen

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bind XXVI, Hefte III, 1978; B. Winsnes: Sigrid Undset og
„Madame Dorthea", noen sider ved det historiske grunnlager for romanen; N. Hjorth: En inn-
flytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst (Eliasson, met kwartierstaat Magnus Per-
man 1720-1770); A. Bjercke: Olaf Ditlev-Simonsens slekt; Efterslekt Poul Rodder, stadsmusikant
i Christiania, begr. 13.10.1672.

Oostenrijk

Adler, 11 Band, Heft 5. 1978; C. W. Heckert: Über die Hecker und Heckert in den Vereinigten
Staaten von Amerika; J. Friedrich: Der Brixener Domherr Johann Franz Wolf, 1842-1914 (und
seine Vorfahren): H. Schöny: Die Trauungen im Wallfahrtsort Maria Lanzendorf bei Wien 1684-
1784; F. vonSeyerl: Ahnenliste Seyerl.

Verenigde Staten

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 109, nr. I, 1978; K. Scolt.The alpha-
betical school book of Edward Willett (Jan. 1734-Oct.l741); B. Maull: An emigration from Kings
Cy. (cont.): E. C. White:The identity of two William Watsons: V. Seidel: Brownsof Fordham;/!.
Eichholz and J. M. Roxe: New York State Manumissions (cont.): P. R. Christoph: One branch of
the Van Order/Van Orden family of Catskill; E. P. Osborn: Family records; Pine family of Hemp-
stead, L. \.\ S. G. Straney: Thomas Cheesman, shipwright of New York and his family; K. Stry-
ker-Rodda: Records of the first reformed Dutch church of Jamaica, L.I. (cont.): E. A. Kraege:
Records of the Fifth Avenue Presbyterian church New York, 1808-1859.

Daarenboven werden nog ontvangen:
Archief der gemeente Alkmaar, jaarverslag 1977;
Gemeentearchief Arnhem, verslagover 1976;
It Beaken, 40ste jg., nr. 1/2, 1978:
Familieblad Ten CatelTen Kale, nr. 13, 1978:
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Ut de smidle fan de fryske akademy, 12dejg.,nr. I, 1978;
Met gan.ien trou, 28ste jg., nr. 3, 1978;
Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 76, 1978;
GensDunia, 15de jg., nr. 1, 1978;
Med. Werkgroep Den Helder, t/m. blz. 100;
Lups nieuwsbrief (geneal. med. betr. geslacht Lups), nr. 1, 1978 (een nieuw familieblad met als

zinspreuk: Laat Uw Papieren Spreken. Welkom);
De Maurikkroniek, maart 1978 (met afb. familiewapen);
Naamkunde, 9de jg., afl. 3-4, 1977;
Geef Noord-Hollandde ruimte, 2de jg., nr. 4, 1978;
Hel Personeel Statuut. 29e jg., nr. 2, 1978;
PorsPo.it, 2de jg., nr. 5, 1978;
De Scheepsbel, febr., maart en april 1978;
De Spangenberger, 3de jg., nr. 1, 1978;
Bochten de Kupe, 20ste jg., nr. 2, 1978;
Die Chronycke Bachten de Kupe, 1 Ide jg., nr. 3, 1978;
De Dobbel-Beker, 8ste jg., nr. I, 1978;
OostvlaamseZanten, 53ste jg., nr. I, 1978;
DerArchivar. 31. jg., Heft 1, 1978;
Familienkundliche Nachrichten, Band 4, nr. 14, 1978;
Zeitschriftfür Kulturaustausch, 28. jg., Heft I, 1978;
Ostfriesland. Heft I, 2, 3 und 4, 1977;
The GenealogicalHelper, Vol. 32, nr. 1, 1978;
Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, Nuusbrief nr. 5, 1977;
G. F. Aktuellt, nr. 22, 1978.

G.GUNDERMAN

Aanwinsten voor de bibliotheek der N.G.V.

T. ELBERTSEN-HOEKSTRA, Register van aangenomen geslachtsnamen Putten (Bibl. N.G.V., no.
5414).

IDEM, Register van aangenomen geslachtsnamen Nijkerk (Bib\. N.G.V., no. 5415). Beide registers
alfabetisch op patronimicum en geslachtsnaam. Te bestellen a ƒ 4,- per stuk bij mevrouw T. El-
bertsen-Hoekstra, Horsterweg 131, Ermelo; postgironr. 1375695.

Gemeentearchief Barneveld, Aangenomen geslachtsnamen Barneveld (Bibl. N.G.V., no. 5444). Te
bestellen a ƒ 7,50 (afgehaald) + ƒ 1,70 porto bij Gemeentesecretarie Barneveld; postgirono.
957380.

Trouwregister (N.H.) Besoijen, fotocopie van het origineel, aanwezig in het archief der N.H.
Kerk te 's-Gravenhage (Bibl. N.G.V., no. 5426) (Geschenk van de heer P. Sanders, Kornoelje-
straat 150, Den Haag).

JAC VOS DZN., Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Inventaris van archivalia betreffende de
oorlogsonderscheidingen voor het koopvaardij- en luchtmachtpersoneel; met klapper op per-
soonsnamen (Bibl. N.G.V., no. 5339).

P. SANDERS, Trouwregister Baardwijk 1742-1778 (Bibl. N.G.V., no. 5423), te bestellen a ƒ 7,70
incl. porto op postgironr. 2648520 t.n.v. P. Sanders, Kornoeljestraat 150, 's-Gravenhage.

H. RINGOIR, Afstammingen en voortzettingen der infanterie. Overzicht van de regimenten van
het begin van het Staatse leger af tot op heden, verschenen in de Militaire historische bijdragen
van de sectie krijgsgeschiedenis(Bibl. N.G.V., nr. 5418).

P. J. RITSEMA, Lidmaten Groede(Zld) 1765-ca 1835;
IDEM, Doop Hoogkerk (Gr.) 1666-1811 (Bibl. N.G.V., no. 5424);
IDEM, N.H. lidmaten Groede(Zld) 1650-ca. 1703 (Bibl. N.G.V., no. 5451):
IDEM, N.H. lidmaten Groede(Zld) 1704-1725 en 1727-1752 (Bibl. N.G.V., no. 5453).
IDEM, N.H. lidmaten Besoijen ca. 1670-1811 (Bibl. N.G.V., no. 5452).

Het mag wel eens worden vermeld, dat bij de laatste bijdragen van de heer Ritsema de 150ste
bijdrage voor onze bibliotheek was, die deze ijverige werker in de loop der jaren heeft vervaar-
digd!

J. P. FERWERDA

Met zeer veel dank maken wij gewag van de toezending door de Directie van W. Spitzner Arz-
neimittelfabrik G.m.b.H., Ettlingen/Baden van de deeltjes 1, 2, 7 en 8 van de door deze uitgege-
ven „Arzte- und Apotheker-Wappen". Hiermede is deze serie, waarvan verschillende deeltjes
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reeds lang niet meer verkrijgbaar zijn, thans in onze bibliotheek gecompleteerd. De acht deeltjes
bevatten in totaal 171 wapens van artsen en apothekers, alsook de nodige genealogische gege-
vens.

A. J. ROELOFS, Hoofd Heraldische Dienst der N.G.V.

VAN DEN ABEELE

Naar aanleiding van mijn artikel over een Haarlemse familie VAN DEN ABEELE (G.N. jg.
XXX1I1 (1978), p. 70 e.v.) heb ik van iemand uit Zierikzee die vergeten is zijn naam en adres te
vermelden een vraag gekregen naar een eventuele samenhang met Van den Abeeles in Zeeland.

In Zeeland leefde inderdaad een uit Henegouwen afkomstig adellijk geslacht Van den Abeele,
dat in Smalleganges KRONIEK VAN ZEELAND wordt genoemd. Deze familie is reeds lang uitgestor-
ven. Pogingen om niettemin verwantschap aan te tonen en derhalve het wapen van deze Van den
Abeeles te mogen voeren zullen m.i. geen succes hebben.

Ik vermoed dat alle thans in Nederland voorkomende families Van den Abeele nakomelingen
zijn van in de 16e en 17e eeuw uit België geëmigreerde personen. In de Haarlemse archieven
heb ik behalve de gepubliceerde familie Van den Abeele de volgende personen en families van
die naam gevonden.

A. Isaac van den Abeele, afkomstig van Aalst in Vlaanderen, vestigt zich op 3 juli 1587 met attes-
tatie van Middelburg te Haarlem. Hij trouwt met Maijken Ampen en laat te Haarlem de vol-
gende kinderen dopen in de Gereformeerde Kerk: Elisabelh, 1589; Abraham, 1591; Abraham,
1593; Margrieta. 1594; Maria. 1595; Cathelijne. 1597 en Johanna, 1600. Deze familie zet zich
niet te Haarlem voort.

B. Jacob van den Abeele trouwt als weduwnaar van Middelburg te Haarlem Gereformeerd 3 juli
1639 met Elisabeth de KeijyA. van Amsterdam. Ook zij iaten te Haarlem verder geen sporen
na.

C. Jan van den Abeele, afkomstig uit Gent en zijn vrouw Sara de Caluwe vestigen zich met attesta-
tie van Middelburg op 3 juli 1603 te Haarlem. Geen nageslacht aan mij bekend.

D. In de collectie handschriften bevindt zich een genealogie van een familie Van den Abeele
van de hand van de heer W. J, C. Moens uit 1885. Het betreft een uit Roeselare in Vlaanderen
afkomstig geslacht dat zich zowel in Londen als in Haarlem vestigde. De genealogie strekt
zich uit over de tweede helft van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw. Veel voorkomen-
de voornamen zijn Nicolaas, Steven, Lodewijk en Willem. In Haarlem komt de familie ook
voor onder de naam Abeeh. Men voert als wapen een zilver en groene abeel met in de takken
een vogel.

T.N. SCHELHAAS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die met
hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding zoe-
ken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken dat de
verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkregen,
kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

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

ANTWOORDEN

101. VAN HEIJNSBERGEN (XXXIII (1978) p. 32)
I . Pieter van Heijnsbergen, klerk en rentmeester, kocht een huis te 's-Hertogenbosch 1678

(zie; Van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van 's-H., alsmede hun bewo-
ners in vroegere eeuwen, 3 dln in de index), woonde achter het Wilt Varken ald. 1687, gest.
vóór 27.9.1704, tr. Ie Catharina van der Schoot; tr. 2e (ond. 's-H. 27.9.) 1687 Maria Boer,
woonde op de Haven ald. 1687, weduwe van Johannes Eeckhout.
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II. Matthijs van H., ged. 's-H. Grote Kerk 16.11.1690, woonde in de Verwerstr. ald. 1717, op de
Papenhulst 1721, deed belijd, ald. in april 1721, vertrok naar Oisterwijk 1726, schoolmeester
te Liempde 1735, ingeschreven met att. van Rosmalen te 's-H. okt. 1750, weer uitgeschreven
naar Liempde 2.3.1751, begr. 's-H. 7.3.1753, tr. ald. (ondertr. 2.1.) 1717 Suremina Mechelina
Sam, ged. ald. Grote Kerk 14.6.1697, ingeschr. als lidm. te 's-H. Pasen 1769 met att. van Hel-
voirt, uitgeschr. n. Den Haag 20.4.1776, dochter van Huybert Sam, tr. als j.m. van Beusecom
te 's-H., Fort Isabella 28.10.1691 Barbara van O(o)rsou, j.d.v. Oorsou(Orsoy).

Uit dit huw. o.a.
1. Pieter van H., ged.'s-H. 16.1.1718.
2. Anna Maria van H., ged.'s-H. 29.10.1719.
3. Aletta van H., ged. 's-H. 19.7.1722.
4. Johanna Martina van H., ged. 's-H. 20.2.1724.
5. Martinus van H.,ged. 's-H. 6.6.1725.
6. Johanna van H., ged. Oisterwijk 29.7.1731.
7. Jacoba van H., geb. Liempde omstr. 1733, begr. Boxtel 31.1.1764, tr. Ie Jan Willems Scholtz;

tr. 2e (oud 27 jr., laatst gewoond hebbende in Hilvarenbeek na ondertr. Boxtel 31.5.) Liemp-
de 24.7.1760 Constantinus Laurentius, ged. 's-Hertogenbosch 11.5.1725, schoolmr. te Clim-
men 1758, te Boxtel 1760, begr. 's-H-St.Janskerk 14.6.1780, wedr. van Judick van Os, zn. van
Nicolaas L., die tr. 's-H. 9.8.1722 met Margriet Molemakers. De uit het 2e huw. geb. dr.:
Constantina Jacoba Laurentius, ged. Boxtel 18.10.1761 had tot voogden Hendricus Beijen en
Huibert van Heinsbergen in 1783. Ze overl. Delft 11.6.1811 en tr. (ond. 's-H. 30.8.) Haaren
14.9.1783 Mr. Anthony Wilhelm Geers, ged. 's-H. 20.11.1765, praeceptor 1792, rector Latijn-
se school te Delft 1816-1829, lector in de Romeinse Oudheden en algem. geschiedenis ald.
(1837), overl. ald. 29.9.1841, zn. v. (Jan) Willem en Elisabeth van Essen (zie: Brab. Leeuw
1970, blz. 191/192); hij hertr. Den Haag 9.6.1813 Geertruida van den Bergh.

8. Süsanna van H., ged. Liempde 13.11.1735 (door ds. Gosuinus van Nouhuys, pred. te St. Oe-
denrode).

Een diepgaand onderzoek in het gem.arch. van 's-Hertogenbosch zal ongetwijfeld verschillende
aanvullingen en gegevens betr. oudere generaties kunnen opleveren.

E.J.C. KAMERLING, Doorn

116. KRAAYVANGER (CREYVANGER) (XXXIII (I978)p. 60)
Ik verwijs vraagsteller naar de „Stukken, afkomstig van leden van het geslacht Hoff", inventaris
door jhr. mr. D. P. M. Graswinckel in Verslagen omtr. RijksOude Archieven 1924, naarde rege-
stenlijst nrs. 22, 29, 40 en 50, betrekking hebbend op onroerende goederen onder Ede, o.a. het
Raethsgoed te Maanen in het kerspel Ede. Hierin hadden leden van de geslachten Creyvenger,
Van Eek, Engelen, Everwijn, Van Brienen en Tulleken in de 16e en 17e eeuw gemeenschappe-
lijke belangen. Onderlinge huwelijken tussen deze genoemde families, o.a. in de regering van
Arnhem, kwamen voor.

H. VAN ELK, Alphen a.d. Rijn

VRAGEN

157. HAYES-BOHLA
Gevraagd plaats en datum van huwelijk van:
Michael Hayes, geb. in 1750 te Dublin (Eire), zn.v overl. Den Haag 22.11.1813, en Marguari-
ta Bohla, dr. v. Michael B. en Helena Rahmin, geb. Sélestatt (Elzas-Lotharingen) 6.8.1759,
overl. Bergen op Zoom 29.10.1835. Zeven kinderen zijn uit dit huw. bekend.

A. HAYES, 's-Gravenzande

158. KAASSCHIETER
Paulus Kaasschieter tr. Margreta Krispijn (geb. Leiden 9.7.1774, overl. ald. 19.1.1847). Zij hertr.
Leiden 27.12.1806 Johannes de Groot: uit haar Ie huwelijk Johannes Paulus K. geb. Amsterdam
22.3.1803 wiens levensloop bekend is.
Het overlijden van Paulus Kaasschieter, alsmede zijn doop werden noch te Amsterdam, noch te
Leiden gevonden. Gevr. alle gegevens over hem en zijn voorgeslacht.

T. J. de HAAN, 's-Gravenhage

159. VANDERVINNE
Op 5.10.1783 tr. Haule(Frl.) Hette Jurjens en Bontien Harmens, die daar drie kinderen laten do-
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pen, waarvan enkele nazaten de geslachtsnaam „Van der Vinne" aannemen. De ouders zouden
vlg. huw. akte beiden geboortig zijn van Haule, doch hun doop is daar niet te vinden. Gaarne ge-
gevens omtr. hun afstamming.
VAN DER LEIJ-WORTEL
In Blokzijl woont in 1838 het echtpaar Rense van der Leij, toen 30 jr., en Frionieke (= Veronica)
Wortel, eveneens 30 jr. Hij was schipper. Gaarne gegevens omtr. hun huwelijk en hun voorge-
slacht.

H.J.BOEREMA, Assen

160. WESTERWAAL-VAN HOOREN
Gevr. gegevens betr. het echtpaar Henderik Westerwaal, geb. Oudewater ca. 1774, overl. Veen-
dam 15.12.1831 en Reina Anna Aaldriks van Hooren, geb. 1761, mogelijk te Bellingwolde, overl.
Veendam 24.11.1845. Ze waren R.K.; waar zijn ze getrouwd en wat is hun voorgeslacht?
HOUBEN/HOEBEN-KAPPENS
Mattheus Pieters Houben/Hoeben, getr. met Catharina Kappens woonde te Overpelt (Belgisch-
Limburg). Als kinderen had dit echtpaar o.a. Pieter, geb. 1762 en Maria (H)Elena. Ze zijn R.K.;
gevraagd gegevens omtrent huwelijk en voorgeslacht.

R. VAN DER LEY, Oostermeer (F)

161. WEDERMEIER
Kan iemand mij inlichten over Frank Wedermeier, overleden New York 6.12.1894, oud 61 jaar,
en zijn familie?

Mr. A. SPITZEN, Nijmegen

162. HOITING/HUIT1NG
Gevr. de afstamming van de broers Geert en Hindrik Jans, die zich circa 1730 vestigden op Hoy-
tinge te Hoogkerk. Vlg. huw. reg. Leegkerk zou Hindrik'Jans uit de Graafschap Bentheim stam-
men. Geert Jans is vlg. huw. contract Ter Haar 12.11.1751 getr. met Anna Alberts. Gevr. voor-
geslacht van Hilvert Jans, landb. te Onstwedde, begr. ald. 11.6.1790, die ca. 1766 tr. met Roelfijn
Jacobs (geb. 1743, overl. Onstwedde 27.3.1814).
Gevr. ouders van Jan Hoytinge(-tingh) van Midlaren, die tr. Zuidlaren 11.5.1761 met Jantje
Harms van Zuidlaren.
Gevr. ouders van Geert Jansen Hoiting(Hoytinghe), die tr. Noordlaren 16.11.1656 met Annigjen
Sygers (Sijbrigh) van Glimmen.
Gevr. ouders van Hillegje Huitingh van Buinen, die tr. Anloo 28.4.1754 met Cornelis Meijnders,
geb. Eexterveen.

J.H.HOITINGH, Naarden

163. HALI (HALLI , HAL1E, HALY enz.)
Op 11 mei 1736 o.tr. in Amsterdam: Hendrik Halli (Halie) van Amsterdam, oud 30 jaar in de
Passeerderstraat, geass. met zijn moeder Grietje Jans, en Grietje Mulder, oud 23 jr. op de
Elandsgraft, geass. met haar vader Erasmus Mulder. Hij hertrouwde te Amsterdam 2 november
1738 met Margrieta Schoollemans (Scholemans). Gevraagd de afkomst van Hendrik Halie, die
niet in Amsterdam is geboren, en een mogelijke verklaring van zijn familienaam.

J. HALIE, Wageningen

164. HEESTERS
In Amsterdam komen voor Herman, Jeronymus, David en Sara Heesters, waarvan de laatste tr.
ald. 26.5.1620 met Marcus van Uffelen. Gevr. gegevens over dit geslacht. Jacobus H., j.m. uit
Esch, tr. Helvoirt 2.1.1745 met Antoinette Danklof. Gevr. zijn afstamming en contact met dege-
nen, die de naam H. zelf dragen.

G. A. HEESTERS, Apeldoorn

I65.JASPERSE
Was Joannes Adrianusz Jasperse, die als weduwnaar te Halsteren tr. 5.5.1697 met Catharina
(Catelyne?) Michielsen ?? of Mees van Sitter ?? van Hoogstraten, doch won. Halsteren een zoon
van Adriaan J., die ca. 1600 leefde te Steenbergen? Uit het huw. van Joannes Ad. z. J. is één kind
bekend: Adrianus, geb. Steenbergen en ged. Halsteren 23.12.1698, die wellicht identiek is met
Adr. Jasperse, tr. St. Philipsland 17.9.1751 met Maria Boom, geb. onbekend, overl. St. Ph.
24.7.1765: haar man overl. ald. 10.5.1758. Uit dit huw. bekend: Marinus, geb. ca. 1755 te St. Ph.?,
die tr. Arjaantje de Jonge, geb. St. Maartensdijk 27.4.1760 en die de stamouders zijn van een fa-
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milie Jasperse te St. Maartensdijk. De Geneal. Werkgroep Zeeland is geraadpleegd. Gaarne
verdere gegevens.
GENNES(JENNES?GEN1SSE?JANS(S)E!,GENSEN)
Gevr. de afstamming van Dirk (mogelijk Roelof) Gennes, geb. Tiel ca. 1679, die driemaal trouw-
de: Ie N.N., 2e Tiel 12.2.1710 Hendrijntje Matthijsen (dr. v. Rein Mattijse Ruepel?), 3e Tiel
20.7.1728 Jacomijn Pieters. Uit tweede huwelijk zijn van 1715-1723 zes kinderen te Tiel gedoopt.
Dirck Gennes was soldaat onder de compagnie van de heer Omphal te Tiel in 1710. Gevraagd
nadere gegevens.
DE BRES (DE BRAST? BREST?)
Gevr. afstamming van Nicolaus de Bres, j.m. uit 's-Hertogenbosch, tr. 8.5.1757 Anna Catharina
Claessen.j.d.v. Bergen op Zoom. Negen kinderen bekend.
Afstamming van Kaspar de Brest, j.m. geb. Bergen op Zoom, kanonnier in de comp. van overste
Ketwich, tr. Ger. 25.4.1762 Maria Elisabeth Sparen, j.d.v. B.o.Z., geb. 8.3.1737, RK., als dr. v.
Ruth Spar(ens) (geb. Maastricht, tamboer comp. kol. Du Tertre) en Maria van Xade, j.d.v.
B.o.Z. (= Maria Janssen?). Is deze Kaspar mogelijk identiek met Gasparus Gregorius de Bres,
zn. v. Guilielmus de B. en Maria Janssen, welk echtpaar tr. Ger. B.o.Z. 25.2.1731 als Guiljamme
de Bras, j.m. van Thienen, gewezen dragonder in de comp. van kapt. Nassau met Maria Janssen,
wed. v. Thomas Brus. Gevr. de afstamming van Guiljamme voornoemd.

J. JASPERSE, Utrecht

166. PANIS
Gevr. de ouders van Anna Maria Panis, geb. Sluis (VI.) 7.5.1659 (vlg. familieoverlevering), gest.
Oostburg 7.9.1754 (oud 95 '/i jaar), tr. Sluis 27.11.1681 Clement van Casteel, ged. 's-Gravenhage
31.3.1651, luitenant 1695, in 1729 in het regt. van Samuel de la Rocque, overl. Philippine
24.11.1729, zn. v. Andries van (de) Caste(e)l uit Kortrijk, in 1643 soldaat te 's-Gravenhage, bur-
ger ald. en later mr. harnasmaker en Anna Clementsdr. van Raedt. Uit het huw. Van Casteel-Pa-
nis voor zover bekend twee kinderen, resp. Reinier en Sara.
CO(O)LEN-PADMO(E)S(PATHMOS)
Govert Colen, te Steenbergen, tr. vóór 1655 Catharina Padmoes. Ze lieten in St. drie kinderen
dopen, met de voornamen Marja; Gabrieltjen en Pieter, (welke laatste later baljuw en dijkgraaf
van Oud- en Nieuw-Vosmeer werd). Vlg. familieaant. zou Govert Colen een zn. zijn van Adriaen
C. en Adriana Geers. Gevr. gegevens mogelijk ter bevestiging hiervan, alsmede de afstamming
van Catharina Padmoes.

Jhr. mr. R. C. C. de SAVORNIN LOHMAN, Wassenaar

167. STAPHORST/STAPPERS
Dirk Hendriksen Staphorst tr. Monnickèndam 29.4.1753 Trijntje Pieters. Hij is vlg. akte j.m. van
„Stappers" in de provincie Overijsel, thans woonden beiden op Overleek onder Monnickèn-
dam. Rond 1760 wonen ze te Watergang, waar Trijntje wordt begraven 1.12.1774. Hij hertrouwt
Broek in Waterland 7.5.1775 met Grietje Barends Boering, wed., doch van dit paar vindt de
echtscheiding al plaats te Br.i.W. op 21.9.1775. Hij wordt tenslotte op 1.4.1776 te Watergang be-
graven. Alle gegevens over hem en zijn eerste vrouw zijn welkom.

H. J. STAPHORST, Monnickèndam
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