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ALLES OVER VERDON-C-K
Met de eerlang te verwachten publikatie van een 13 generaties omvatten-

de genealogie Verdon-c-k, sedert eeuwen te 's-Gravendeel — op het eiland
De Hoeksche Waard — woonachtig, zal één der oudste geslachten van deze
gemeente aan de belangstellende genealogen worden ontvouwd.1

In de oudste of eerste drie generaties waren leden van dit geslacht onder-
meer schepenen te 's-Gravendeel en Leerambacht. 's-Gravehdeel werd om-
streeks 1595 gesticht en reeds op 6 juni 1599 werd Pieter Pietersz Verdonck er
tot schepen benoemd.2 De oudste gevonden informatie over hem is van 18 fe-
bruari 1595. Hij werd toen genoemd op een rechtdag te Nieuw Beierland.3

Naast het schepenambt vervulden Verdonken verschillende kerkelijke func-
ties in de toenmalige plaatselijke Gereformeerde kerk.

Pieter Pietersz Verdonck was werkzaam in de landbouw. Op 16 maart 1635
ging zijn bezit over aan zijn oudste zoon Aryeri Pietersz Verdonck.* Zij hadden
een hoeve en 26 mergen land5 in gebruik van Willem Paetz, burgemeester tot
Leyden. Ook de kleinzoon, Jan Ariënsz Verdonck, was werkzaam in de land-
bouw, maar hem komen we eveneens tegen als schipper. Vermoedelijk was
hij schipper tot het overlijden van zijn vader waarna hij het boerenbedrijf
overnam.

Van Pieter Pietersz Verdonck vonden wij een zegel.6 Bij zijn kleinzoon
vonden we dit zegel terug doch nu voorzien van de gebruikelijke schilddek-
king.7 Wij noemen het ons familiewapen. Tot heden vonden wij het niet in
kleur.

In de 18e eeuw zien we de bezittingen verdwijnen. De tijden zijn slechter
geworden, de gouden eeuw is voorbij, en rijke kooplieden bieden veel voor
land. De aantrekkelijke prijzen doen kennelijk velen besluiten tot verkoop
over te gaan.

Het 's-Gravendeelse geslacht Verdonck stierf bijna uit omstreeks 1850. Op
8 mei 1850 werd het huwelijk gesloten tussen Floris Verdonk en Pietertje van
der Linden. Floris was toen reeds bijna 38 jaar.8 Hij alleen was overgebleven
om de stam nog te kunnen voortzetten. Zijn vrouw overleed 8 jaar na hun
trouwen maar schonk hem drie zoons waarvan er één ongehuwd bleef. De
overblijvende David en Leendert Verdonk kregen respectievelijk 7 en 8 kin-
deren. De daarop volgende twee geslachten bestonden uit respectievelijk 46
en 61 personen Verdonk.
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Zegel van Pieter Pietersz Verdonck uit 1618 Zegel van Jan Aryensz Verdonck uit 1674

Oudtijds schreef men de klank k veelal als ck en Verdonk werd derhalve
Verdonck. Deze schrijfwijze werd in de Noordelijke Nederlanden wat eerder
verlaten dat in de Zuidelijke Nederlanden. De meeste personen die Ver-
donck heten zijn dan ook voornamelijk in België woonachtigen voorzover ze
in Nederland wonen kwamen ze hoofdzakelijk midden 19e eeuw vanuit Bel-
gië naar Nederland.' In het 's-Gravendeelse geslacht Verdon-c-k lezen wij de
schrijfwijze Verdonck voor het laatst in een overlijdensakte van 14-1-1830.10

Herkomst van de naam Verdonck

Donk is afgeleid uit het Germaanse dunga en is een zandige opduiking in
laagland of in een moerassig terrein. Deze verhevenheden waren geschikt
voor kolonisatie en zijn van de vroegste tijden af kernpunten geweest van
bewoonde vlekken. Er zijn ook andere betekenissen toegekend aan het
woord donk, doch deze komen steeds uit op „een beschermende plaats"
waarbij gedacht moet worden aan een hol of nest, hetgeen ook blijkt uit de
namen Vosdonk, Beverdonk, Haasdonk, Arendsdonk etc. De meest noorde-
lijk gelegen donk is die waarop de kerk van Hillegersberg werd gebouwd.
Woonde men op of nabij een donk dan kwam men dus — ingeval van een
verblijf elders — van de donk. In een aantal gevallen is „van de" of „van
der" samengevoegd tot „ver". We vinden ditzelfde in de namen Versluis,
Verkerk enz.

Bij ons onderzoek troffen wij de volgende schrijfvormen aan: van de
Donck en van de Donk — van der Donck en van der Donk — Verdonck en
Verdonk maar ook Verdonc, Verdong, Verdonckt en Verdonkt. Een aardige
bijzonderheid is de volgende. De op 23-9-1757 te Lommei geboren Jacobus
Verdonck verhuisde omstreeks 1775 naar Langswaden in Duitsland. Men
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schreef zijn naam aldaar aanvankelijk als Verdung en rieden wonen er men-
sen van dit geslacht te Essen (BRD) als Verdong."

Uit de fiches van de volkstelling van 1947 is ons bekend dat er bij die gele-
genheid 1549 Verdonken zijn geteld. Aangezien de provincies Limburg,
Noord-Holland en Zuid-Holland nog niet in boekvorm zijn uitgegeven —
met uitzondering van de drie grote steden in het westen — stelden wij, voor
wat deze provincies betreft, zelf een onderzoek in.12

Het bijzondere van 's-Gravendeelse genealogieën is dat ze moeten worden
samengesteld aan de hand van het notarieel en rechtelijk archief, omdat bij-
na alle doop-, trouw- en begraafboeken ontbreken en er overigens ook wei-
nig archiefmateriaal voorhanden is.13 Van enorme waarde is daarom het werk
van Dr. D. W. Gravendeel, die reeds een groot deel van het NA en RA op
microfilm in zijn bezit heeft en van alle akten uittreksels maakt en deze ter
beschikking stelt van het Streekmuseum Hoeksche Waard.14

's-Gravendeel is gesticht omstreeks 1595 en dat gebeurde aan de rand van
de polder Nieuw Bonaventura.15 Deze polder kwam tot stand in een gebied
dat door de St. Elisabethsvloed van 18 november 1421 was overstroomd. Van
1421 tot omstreeks 1595 was daar dus water. Aangezien Pieter Pietersz Ver-
donck reeds in de eerste jaren van de stichting van 's-Gravendeel aldaar aan-
wezig was als schepen blijft de vraag: „Waar kwam hij vandaan?".

Om daar achter te komen werd kontakt gezocht met naamgenoten, niet
behorende tot de 's-Gravendeelse families Verdon-c-k. Deze kontakten heb-
ben er toe geleid dat er op 21 april 1977 een Stichting Genealogisch Onder-
zoek Verdon-c-k werd opgericht. Voor mij leidde dit tot het doen van onder-
zoek in de „breedte" met het doel „verder terug" te komen dan het jaar van
de stichting van 's-Gravendeel. Ondertussen wordt op beide fronten onder-
zoek gedaan waarvan wij thans een globaal overzicht laten volgen.

BELGIË
Een omstreeks 1850 van België naar Nederland verhuisde Verdonck was: Jacobus Josephus

Franciscus Verdonck, geb. Antwerpen 17.10.1824, overl. Amsterdam 31.1.1878, huwt Amsterdam
11.9.1856 Dorothea Maria Eleonora Westerman, geb. Amsterdam 23.5.1834, overl. Amsterdam
21.6.1894. Zij hadden vier kinderen. Hij was beeldhouwer. In 1861 woonden zij te Amsterdam,
Kalverstraat C 272. Zijn overgrootvader was Petrus Verdonck, geb. Geel 7.3.1712, huwt Zammel
8.4.1737 Calharina van der Ven (Parochieboek Geel nr. 35 en 37). Hij was een zoon van Petrus
Verdonck en Maria Cuyvers.

Van deze familie Verdonck woont nog een aantal nakomelingen in Nederland waartoe ook be-
hoort de Nederlandse ambassadeur C. G. Verdonck-Huffnagel. Diens ouders zijn: Jacques Jo-
seph Francois Verdonck, geb. Amsterdam 13.7.1885, overl. 10.12.1964, huwt Hengelo 10.1.1918
Alwina Therese Valeska Veeren, geb. Winterswijk 26.2.1889, overl. 's-Gravenhage 23.8.1978. Hij
was electrotechnicus en adviseur bij de BPM. Zij was wed. van Philip Huffnagel, geb. 29.2.1884
en overl. Duiven 1.8.1916 met wie zij op 2.11.1911 te Leiden trouwde.

Wij beschikken over een in 1960 samengestelde genealogie Verdonck, van een familie afkom-
stig uit het huidige Vlaamse grensgebied België/Frankrijk, uit Poperingen en de omgeving daar-
van. Deze genealogie is samengesteld door de onderpastoor E. H. Verdonck (Gerard) te Poperin-
gen en vangt aan met Lyoen Verdonck die omstreeks 1650 te Vlamertinge huwt met Joanna Cu-
rees. Dit geslacht Verdonk is in het algemeen deze omgeving zeer trouw gebleven en één der
jongste informanten is de tot onze stichting behorende: Walter Verdonck, geb. Poperingen
5.5.1933, huwt Loker 17.8.1960^0^/0 Verdru,geb. Loker 13.2.1929.

BERGEIJK
Dit Verdonken-geslacht is afkomstig van Lommei en Retie in België. Er wordt terzake gron-
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dig onderzoek gedaan. Het oudste gegeven dat in genealogisch verband kon worden geplaatst is:
Adrianus Verdonck, huwt Bergeijk 23.7.1713 Helena Smulders. Er werden vier kinderen uit dit hu-
welijk geboren. Adrianus' broer is vermoedelijk: Petrus Adrianus Verdonck, huwt Bergeijk
23.2.1716 Margareta Groenen. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren. Hun nakomelingen wo-
nen hoofdzakelijk nog in Brabant. Er bevindt zich een concentratie in 's-Hertogenbosch, doch
er is ook een flinke spreiding over het gehele land. We beschikken tevens over informatie van
omstreeks 1600 tot 1680. Naar het bewijs van samenhang met het bovengenoemde echtpaar
wordt nader onderzoek gedaan.

ZEIST
Via 's-Gravenhage afkomstig van Brouwershaven. Adriaan Verdonk, j.m. van Brouwershaven,

huwt's-Gravenhage 8.11.1682 Teuntje Jacobs geb. te Roosendaal, doch wonende's-Gravenhage.
Hun kind, Matthijs (ook Mattheus) Verdonk, ged. 's-Gravenhage 25.12.1683 in de Hoogduitse

kerk, ald., otr./huwt 30.4/5.5.1709 resp. te Utrecht en Zeist Gerrigje Bessels Busbroek.
Nakomelingen woonden geruime tijd te Zeist of wonen daar nog, doch ook hier is thans van

een spreiding over het gehele land sprake.
Maakten we een aanvang in het zuiden en kwamen we via Brouwershaven naar het midden

van ons land, voor een andere familie Verdon(c)k moeten we ons begeven naar

STRAMPROY
in het Limburgse. In Weert woont thans nog een aantal nakomelingen van deze familie Ver-
donk, terwijl er ook een concentratie te Haarlem en omgeving aanwezig is.

De oudste is hier: Theodorus van de Donck, geb. ca. 1650, overl. Stramproy 7.2.1683, huwt Ae-
milia N. Er zijn vier kinderen uit dit gezin te Stramproy geboren.

Achterkleinkind van dit echtpaar: Johannes Verdonck, ged. Stramproy 11.11.1737, overl.
Weert 21.7.1816, huwt Weert 28.4.1770 Aldegondis van Aken, ged. Weert 10.9.1739, overl. Weert
12.3.1816, dr. van: Sevenis van Aken en Maria Nijs.

Een kleinkind van dit echtpaar, die de c niet meer voerde: Johannes Verdonk, ged. Weert
7.2.1800, overl. Haarlem 25.9.1853, huwt Velsen 12.6.1825 Maria van Meurs, ged. Berkenrode
23.3.1804, overl. Haarlem 21.11.1858, dr. van: Willem van Meurs en Grietje Zonnemans. Dit
laatste echtpaar ging om den brode naar Holland, waar het werk vond in de blekerijen achter de
duinen. Heden is een aantal uit deze familie in het grafische bedrijf werkzaam te Haarlem en
omgeving. Er woont ook een tak in Zweden.

BREDA EN PRINCENHAGE
De zuidelijke Verdonken zijn voornamelijk Rooms-Katholiek. Als gevolg van het vertrek van

de Stramproyers naar Haarlem is een aantal leden uit deze familie tot het protestantisme overge-
gaan. De hierna nog te noemen familie uit Raamsdonk is een Protestantse familie. Die uit Breda
en Princenhage — en vermoedelijk komen we uit te Etten — is weer een Rooms-Katholieke fa-
milie.

De oudste generatie die gevonden werd is Petrus Cornelisz Verdonck (ook Pieter Cornelisse
Verdonck), geb. te Etten, bij zijn huw.sluiting ald. wonende, otr./huwt Princenhage 17/31.1.1712
Maria Petrusdr. (ook Peeter) Geertse van Rijsbergen, geb. en wonende te Princenhage.

Ons zijn drie kinderen uit dit huwelijk bekend van wie de nazaten thans hoofdzakelijk te Bre-
da wonen. Bredaase en Princenhaagse Verdonken ontkennen veelal familie van elkaar te zijn,
maar de genealogie leert ons anders!

ZEELAND
In Zeeland treffen we zowel Rooms-Katholieke als Protestantse Verdonken aan.
Hier beschikken we nog niet over een zo volledige genealogie. De grootste concentratie Ver-

donken in Zeeland vinden we te Goes en omgeving. We geven hier enkele oudere genealogische
fragmenten:
Baarland-Hoedekenskerke

Jacobus Verdonk, geb. Baarland huwt ald. 14.8.1719 Klasyna CornelisdHuysen, j.d. van Driewe-
gen. Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen geboren van wie er een aantal te Baarland blijft en an-
deren naar Hoedekenskerke en Goes vertrekken.
Hoedekenskerke

Jan Verdonk, zoon van Jacobus Verdonk en Dina Cornelisd Vercijs, trouwt omstreeks 1820
Maria Otte. Uit dit huwelijk worden te Hoedekenskerke 11 kinderen geboren.
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GOES

Pieter Verdonk, meester bakker, geb. Nisse 1715, huwt (1) Goes 16.5.1737 Appolina Boutens;
huwt (2) Maria Mispelblom.

Hun zoon: Johannes Verdonk, geb./ged. 's-Gravenpolder 14/17.2.1760, overl. Goes 24.9.1823,
huwt (1) Goes 8.12.1783 Pieternella Vertregt, ged. Goes 3.12.1760, overl. Goes 13.4.1807; huwt
(2) Goes 13.1.1808 Maria Welle, geb./ged. Goes 1/4.12.1772. Uit dit huwelijk werden te Goes 13
kinderen geboren.

Tenslotte de stamreeks aanvangende met: Maarten Verdonk, geb. Wissenkerke 1759, als zoon
van Marinus Verdonk en Anna Boutz, overl. Goes 19.10.1823, huwt Pauline de Corne, geb./ged.
Goes 16.11/2.12.1764, overl. Goes 4.5.1829. Het vervolg is ons tot heden bekend.

Verlaten we thans het zuiden en zijn we nauwelijks over de Moerdijkbrug gekomen dan tref-
fen we links 's-Gravendeel, waar we in de aanvang over schreven en we thans de oudste informa-
tie vermelden.

'S-GRAVENDEEL
Pieter Pietersz Verdonck, geb. ca. 1565, overl. tussen 28.2.1639 en 11.12.1652, huwt ca. 1590

Neeltje Pietersdr., overl. vóór 27.1.1656. Uit dit huwelijk zijn ons vier kinderen bekend.

GORINCHEM
Zetten we onze reis voort en buigen we af naar rechts dan is Gorinchem vlug bereikt. Aldaar

is o.i. een zeer belangrijk gegeven nog verborgen in het archief. Eén stamreeks is opgezet. Ver-
warrend is het onderzoek er vanwege de vele Van de Donk(en), waarbij in lang niet alle gevallen
ook Verdonck gelezen mag worden. Dit in tegenstelling tot vele andere plaatsen van onderzoek.

Bedoelde stamreeks vangt aan met: Mathijs Verdonck, geb. Gorinchem 16.11.1649, ged. ald.
28.11.1649, huwt Gorinchem 4.7.1683 Niesken van Dort.

Wij vonden te Gorinchem eind 16e eeuw 13 huwelijken Verdonck. Verschillende thans nog af-
zonderlijk aangeduide „takken" zijn afkomstig van Gorinchem. Naar onze overtuiging zullen we
nog enkele „takken" naar deze plaats weten terug te voeren. Eén willen we reeds noemen en via
deze andere.

DRIEL/KERKDRIEL
Willem Verdonk, ged. Gorinchem 11.6.1669, huwt Neeltje Jans van Driel.
Hun zoon: Jacobus Verdonk, ged. Heusden 26.6.1699, otr./huwt 's-Gravenhage/Heusden 10.5/

2.6.1722 Jacoba van Aarden, geb. te Voorburg.
Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. Vier hunner vertrokken naar Rotterdam terwijl

Adrianus Verdonk, ged. Héusden 25.11.1736, otr. 's-Gravenhage 20.5.1759 en huwt Driel met
Cornelia van der Lee. Bij hun huwelijksaangifte is vermeld dat ze enige tijd te 's-Gravenhage
woonachtig waren.

Via Tiel komen we in Deventer terecht. Er was hier sprake van enkele Verdonk(en) die mili-
tair waren. Wij noemen: Pieter Verdonck, soldaat onder de Heer Capiteyn en Commandeur
Pychlert, huwt Tiel 25.7.1669 Adriaentje Juriensdr.

Uit dit huwelijk, ondermeer: Cornelis Verdonck, huwt Tiel 30.5.1706 Berntje (ook Bernardina of
Berendina) de Haas.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: Jurriën Verdonk. Zie hierna onder Deventer. We noe-
men deze plaats omdat aldaar een concentratie Verdonken is ontstaan na de vestiging van Jur-
riën in die plaats, terwijl er een „uitwas" is naar de Zaanstreek.

DEVENTER
Jurriën Verdonck, ged. Tiel 16.7.1719, begr. Deventer 24.12.1802, otr. (1) Tiel 12.12.1744 Cor-

nelia van Soelen, ged. Tiel 28.2.1717, als dochter van Bastiaen van Soelen en Margarita van den
Nieuwborg, tr. (2) Deventer 21.9.1755 Anna Elisabeth Kappelhof, ged. Deventer 3.1.1725, begr.
Deventer (Bergkerk) 11.5.1799. Zij was wed. van Jan Lucas en dochter van Derck Kappelhof en
AnnaGerlincks.

Een aantal nazaten van dit echtpaar is thans woonachtig in Deventer en omgeving. Jurriën
was bij zijn huwelijk soldaat in de compagnie van de heer Lt. Kolonel van der Plaat in het Regi-
ment van Lt. Generaal Baron van Eek van Panthaleon. Later maakte hij deel uit van het 2e ba-
taljon van Generaal Pretorius.

Van hun kinderen noemen we de zoon: Pieter Verdonk, ged. Deventer 20.3.1770, overl. Zaan-
dam 30.10.1826, huwt (1) Deventer 23.11.1794 Anna Elisabeth Vooys, dochter van Bouweritius
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Vooys en Lammerdina Willemse, ged. Deventer 9.3.1762, begr. Deventer 31.7.1800, huwt (2)
Deventer 11.1.1801 Elisabeth van der Mey, dochter van Hendrik van der Mey en Johanna van
Scheer, geb. ca. 1769 te Wilpe.

Dit echtpaar vestigde zich op 13 februari 1820 te Zaandam en aldus kon het gebeuren dat er
heden nazaten van de familie in het Zaanse woonachtig zijn.

Hendrik Verdonk, een zoon van dit echtpaar, was mr. timmerman en bouwde vele molens in
de Zaanstreek. Ook maakte hij plannen voor drooglegging van meren en het graven van het ka-
naal door Holland op zijn smalst (het Noordzeekanaal). Een uitgebreide correspondentie aan-
gaande deze plannen is in ons bezit.

RAAMSDONKSVEER
Jan Petersz Verdonk, overl. 24.2.1727, huwt (1) Marike Hermans; huwt (2) Raamsdonk (Neder-

duits. 1694 Heyltje Theunisse Clootser-
mans.

Drie kinderen:
— Jan jansz Verdonk overl. Raamsdonk 25.2.1750, huwt Raamsdonk 23.3.1693 Anneke Jansse
Konink.
— Jacob Jansz Verdonk huwt Raamsdonk 18.4.1694 Dingna Adriaanse Koning.
— Peters Jansz Verdonk huwt Anneke Adriaanse Buys.

NAUERNA/ASSENDELFT
Naast Deventer de meest noordelijk gelegen concentratie van Verdonken. We noemen weer

de oudste gegevens:
Cornelis Jochemsz Verdonck, otr. Assendelft 18.11.1657 en huwt 2.12.1657 Duijfje Jans.
Heden woont er nageslacht van dit echtpaar te Nauerna en andere plaatsen in de Zaanstreek

en in Amsterdam-noord. Naar onze informaties wonen en werken er in de Zaanstreek twee —
tot heden afzonderlijke — families Verdonk.

Enkele stamreeksen konden we tenslotte nog samenstellen van een R. K. familie Verdonk die
aanvankelijk het beroep van watermolenaar uitoefende met als belangrijkste plaatsen van
vestiging

DE RIJP - WADDINXVEEN
Johannes Verdonk, ged. Waddinxveen 9.1.1731 als zoon van Antonius Adriansz Verdonk en

Marijtje Jansd Tops. Twee broers van hem waren: Adrianus Verdonk, ged. Waddinxveen
21.2.1733 en Wouter ofWalterus Verdonk,ged. Waddinxveen 29.3.1737.

Deze familie woonde ondermeer te Lopik, Gouda, Abcoude, Baambrugge waarna zij zich in-
De Rijp vestigde en wel Jacobus Verdonk huwt Maria Christina Schouten.

Uit dit huwelijk: Johannes Leonardus Verdonk, geb. Utrecht 12.1.1852, overl. De Rijp
29.11.1899, huwt (1) De Rijp 5.6.1881 Dina Oudejans, geb. Beemster 15.1.1853, overl. De Rijp
6.5.1889; huwt (2) De Rijp 9.8.1890 Elisabeth Dekker.

Vermeldenswaard is tenslotte nog dat zich aan het einde van de 16e eeuw een aantal Doopsge-
zinde lakenkopers uit Antwerpen te Rotterdam vestigde dat de naam Verdonck droeg. Hier
moet door ons nog veel onderzoek worden gedaan. Vermoedelijk is de door Frans Hals gepor-
tretteerde Verdonk waarover in Gens Nostra is gepubliceerd (GN XXXIII (1978), p. 83 e.v.) van
deze familie afkomstig.

Onze nog jonge stichting hoopt onder leiding van haar voorzitter, Dr. A. L.
Th. Verdonk, nog veel Verdonk-informatie aan de archieven te onttrekken.

Op 3 mei 1980 — veertien dagen na haar driejarig bestaan — kwamen de
stichtingsvrienden te Breda bijeen op de 2e Verdonkiade.

P. VERDONK

Noten

1 Publicatie thans nog in voorbereiding.
2 RA 's-Gravendeel, nr. 1..
3 RA Nieuw Beierland, nr. 24.
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4 ONA Dordrecht, nr. 20.
3 1 morgen = 0.9889 ha. Zie: „De geschiedenis van de landbouw in de Beierlanden" van DR. IR. C.

BAARS.
6 Charter gedateerd 20.7.1618, aanwezig in het familiearchief Warmond in het gemeentearchief

te Leiden.
7 Charter gedateerd 18.12.1674, aanwezig in het archief van de Grafelijkheid van Holland, ARA

's-Gravenhage, doos 299.
' BS's-Gravendeel, akte nr. 15, gedateerd 8.5.1850.
' Zie onder België in dit artikel.
10 BS's-Gravendeel, akte nr. 6, gedateerd 14.1.1830.
11 In deze geraadpleegde bronnen:

Nederlandsegeslachtnamen van A. E. H. SWAEN.
Encyclopedie van Namen van A. HUIZINGA.
Hoe komen we aan onze namen van G. J. UITMAN.
De Nederlandse geslachtnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis van J. WINKLER.
Veldnamen in Nederland van M. SCHÖNFELD.
Diverse werken van M. Gysseling. ,,

12 11 delen van het Nederlands Repertorium van Familienamen; Uitg. Commissie voor Naamkunde
en Nederzettingsgeschiedenis van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen.

13 De Nederlandsche Leeuw, van april 1971, over „De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de
Quartel, schout van Strijen 1752-1772 door DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUYS, waar zij schrijven:
„Omdat DTB van 's-Gravendeel verloren gingen, terwijl er geen trouwboek van Strijen van
vóór 1695 bestaat, was het samenstellen van deze genealogie moeilijk".

14 Gevestigd Hofweg 6, Heinenoord (tel. 01862-1535) waarin opgenomen een genealogische af-
deling met meer dan 1.000.000 fiches van bewoners van de Hoeksche Waard.

13 Naams oorsprong van 's-Gravendeel wordt verklaard uit het feit, dat dit dorp als ambacht, sa-
men met het nabij gelegen Leerambacht tot 1731 eigendom van de Graven van Holland was.

EEN UITGESTORVEN GESLACHT BONGART

(vervolg van G.N. XXXV (1980), pag. 309).

Vc. Reijnerus Bongart, geb. Arnhem 9.2.1637, student in Harderwijk 1662,
predikant in Heteren en Randwijk, overl. Heteren 19.10.1703, tr. Heteren
10.4.1688 Adriana Wilbrennink, geb. Arnhem 27.2.1650, overl. Amsterdam
1744. Zij woonde aldaar in de Bakkerstraat.

Bij zijn bevestiging als predikant te Randwijk schrijft hij in het kerkboek: „In 't jaer onses
Heeren ende Salichmaeckers Jesu Christi 1665 Oct. 22 ben ick D.1 Reinerus Bongart
L.A.M, en Phil. Doctor van D. Johannes Smits, pastor in Herveld tot een Harder ende
leeraer der kudde Jesu Christi in die kercke voor die Gemeente van Randwijck beves-
tight nadat ick op dien selven morgen ende een weijnigh te vooren in die kercke ende
voor die gemeente van Heteren van deselve Pastor oock mede tot haeren Harder ende
Leeraer bevestight was. Godt die Heere wil Haer ende mijnen dienst alsoo segenen dat
ick bij haer tot Godes eere haer en mijner salicheit magh sijn een bequam ende gesegent
instrument om veele ziele te winnen ende te behouden. Amen."34

Collator van Onze Lieve Vrouw vicarie en de daarbij behorende goederen te Heteren.33

4.7.1729 verkoopt Constant Tulleken aan Everhard Wilbrennink een huis in de Bakker-
straat tussen de behuizinge van juffr. de Wede Dominus Bongarts ter eenre . . . en het
huis van de erfgen. van Adolph Engelen Mindervoet ter andere zijde . . . "
20.7.1678 doet Margaretha van Brenck, wed. Noorman, Reinerus Bongart een proces
aan „in de liquidatie over die opkomst van de Pastorijen van Heteren en Randwijk".37

(Ds. Gerhard Noorman was de voorganger van Reinerus Bongart). Na het overlijden van
Reinerus Bongart komt de naam van Adriana Wilbrennink nog verschillende malen voor
in de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, de kwartieren Arnhem en Nijmegen en in
het leenaktenboek van het Huis Doorwerth. Ook als koopster en verkoopster van huizen
is zij nog langaktief. Als zij 89 jaar is koopt zij een hof in Arnhem.31'3'140'41'42'43
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Uit dit huwelijk:
1. Catharina Judith, ged. Heteren 24.2.1689, overl. Arnhem 22.1.1767, tr.

Oosterbeek 4.9.1714, ondertr. Arnhem 19.8.1714 Evert Wilbrennink, ged.
Arnhem 26.9.1686, rentmeester van de St. Nicolaas Broederschap, huis-
meester van het Nieuwe Weeshuis te Arnhem44, overl. Arnhem 1753, zn.
van Jan Wilbrennink van Johanna Noeij.4S Een fotografische reproduktie
van de portretten van Evert Wilbrennink en Catharina Judith Bongart be-
vindt zich in de verzameling van het Iconografisch Bureau te 's-Graven-
hage(B2196).

2. Judith, ged. Heteren 9.8.1691, overl. Arnhem 24.11.1763, ongehuwd.
3. Engelberta, ged. Heteren 3.9.1693, overl. vóór 1764, tr. Millingen

22.8.1734, ondertr. Arnhem 6.8.1734, Hieronimus van Someren van Vrije-
nes, luitenant-kolonel. Het echtpaar ging met attestatie naar Kleef.

5.3.1721 Evert Wilbrenninck ende juffr. Catharina Judith Bongarts Egtel... nevens sijn
Ed. susters juffrn. Judith en Engelberta Bongaarts... verklaren verkoft te heb-
ben .. . haar Ed. huijs, staende in de Vijsselstraat... voor 1800 gin." Vermoedelijk is dit
het huis dat de grootouders van de dames Bongart, t.w. Engel Bongart en Catharina
Bloeijlants in 1656 kochten. (9.8.1656 comp. Arndt Snellenburgh . .. sub et re Engel Bon-
gart ende Catharina Bloeijlants Echtel... huijs ende hoffstede . . . in de Vijselstraat.46

14.4.1745 maakt Juffr. Judit Bongart, die volkomen doof is, testament.48

29.12.1763 Vrouwe Catharina Bongart, wed. van Rentmeester Everard Wilbrenninck, in
tegenwoordigheid van desselfs kinderen, voorts van Adriana Maria Judith van Someren
van Vrijenés en Maria Magdalena Engelberta van Someren van Vrijenes geeft te kennen,
dat wijlen haar zuster Judith Bongart bij testament van 14.4.1745 haar tot executrice ge-
steld heeft... verzoekt opening en voorlezing. Bij voorlezing blijkt dat zij vorige testa-
menten herroept met uitzondering van de conventie tussen haar en haar zuster ter eenre
en Engelbert c.s. ter andere zijde over de Surinaamse plantage, op 27.4.1729 opgericht.
Engelbert c.s. zijn waarschijnlijk de kinderen van Ulrich Bongart (Vd). Haar enige erfge-
namen zijn haar zwager en zuster Evert Wilbrennink en Catharina Judith Bongart E.L. of
bij vooroverlijden hun kinderen. Zij legateert aan de twee kinderen van haar zuster En-
gelberta jaarlijks de somma van f 400,— ieder. Deze sommen komen echter aan hun
moeder, indien deze bij de dood van testatrice weduwe mocht zijn en er dan behoefte aan
heeft.4'

Vd. Ulrich Bongart, ged. Arnhem 10.2.1643, lid van het goudsmedengilde
Arnhem 1666,24 diaken in Dordrecht 1679, 1684, 1685, begr. Dordrecht
4.12.1728, tr. Heteren 1.10.1675, ondertr. Arnhem 11.9.1675 (met attestatie
van Dordrecht) Agnieta Maria Camerling,j.d. van Rijnberch, begr. Dordrecht
23.8.1714.

Uit dit huwelijk:
1. Engelbert, ged. Dordrecht 20.7.1676, begr. Dordrecht 14.5.1734, onge-

huwd.
2. Christiaan, volgt Vla.
3. Catharina Geertruijd, ged. Dordrecht 30.9.1683.

Vla. Christiaan Bongart, ged. Dordrecht 22.6.1678, mr. iur., ging 1.11.1706
naar Utrecht, van 1724 tot 1742 Raad in de Vroedschap aldaar; enkele malen
schepen, in 1736 drossaard aan de vaart (= Vreeswijk),30 begr. Vreeswijk
15.1.1742, tr. Utrecht 19.11.1706 Catrina Romswinkel, overl. Utrecht
19.11.1725. Een fotografische reproduktie van een portret van het echtpaar
bevindt zich in de kollektie van het Iconografisch Bureau (C 2634).
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Uit dit huwelijk:
1. Geertruijt Mechteld, ged. Utrecht 21.10.1707.
2. Geertruijt Mechteld, ged. Utrecht 27.10.1708.
3. Maria Agneta, ged. Utrecht 20.10.1709, overl. ald. 11.12.1744, tr. Utrecht

23.1.1730 Jan Jacob van Mansveld, ged. Utrecht 5.2.1704, overl. Utrecht
27.9.1754, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen en burgemeester,
kapitein van de burgerwacht, regent van het Bartholomeus en Cruijs
Gasthuis, zn. van Jacob van Mansveld en Hillegonda van Sijpesteijn.

4. Frans Matthias, ged. Utrecht 27.12.1711.
5. Geertruijt Margaretha, ged. Utrecht 24.8.1713, overl. ald. 26.11.1787, tr.

Utrecht 17.5.1734 Gijsbert Crayvanger, overl. vóór 1787.
6. Frans Matthias, ged. Utrecht 17.11.1715, begr. ald. 25.9.1729.
7. Engelbert Nicolaas, ged. Utrecht 7.6.1719, overl. ald. 6.6.1782, mr. iur., on-

gehuwd.

IVc. Jan Bongart, begr. Arnhem 25.7.1650, tr. Arnhem 16.5.1649 Catrina
Otters, dr. van Geurt Otters en Jenneke Rutgers. Zij hertr. Johan Engelen.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Arnhem 3.7.1650, overl. 12.9.1650.
2. Nicolaas, volgt Ve.

Ve. Nicolaas Bongart, geb. Arnhem 6.7.1650, („sijnde 's nachts ontrent
halff 12 is geboren miraculeuselijck Nicolaas Bongart", volgens een notitie
van zijn vader), leerling van de Latijnse school te Arnhem 1657 en 165951, stu-
dent te Harderwijk 1671, ontvanger van de verpondingen binnen Arnhem
1676-1691, overl. Arnhem 1691, tr. Appelthorn 3.2.1678, ondertr. Arnhem
29.12.1677 Theodora van Brienen, geb. Wageningen 11.4.1660, overl. 1741/50,
dr. van Gerard van Brienen en Wijnanda Junius. Zij hertr. Gijsbert Tulleken.

26.7.1683 Hendrick Otters als volm.... hebben gecedeerd aan Nicolaas Bongart, Ont-
fanger en Theodora van Brienen d' helffte van een huis aan de kerkstraat daar de voorn.
Bongart in woont . . . "
28.6.1692 Theodora van Brienen, wed. .. . Nicolaas Bongart.. . met haar vader Gerrard
van Brienen, scholtis des Ampts Apeldoorn . . . ziet af van een appèl van haar man tegen
een uitspraak van het Hof van Gelderland.54 '
12.2.1697 Dr. Engelbert Engelen, Theodora van Brienen, wed. Nicolaas Borigart, geass.
met haar broeder Jacob van Brienen, Johanna Catharina en Sophia Engelen, kinderen en
erffgenamen van Johan Engelen en Catharina Otters .. . transporteren huijs en hoffstatt
in de kerckstraat."
13.1.1709 Theodora van Brienen wordt als erfgename haars vaders, Gerart van Brienen,
beleend met het goet ten Cleve bij Apelteren. Hulder is haar zoon Johan. Vele jaren na
diens dood (1741) stelt zij tot hulder haar kleinzoon Derk Daniel Bongart. Na het overlij-
den van Theodora van Brienen wordt haar zoon Gerhard Bongart met het desbetreffende
goed beleend. Vervolgens gaat het leen over op zijn innocente zuster Catrina Bongart en
van haar op de kinderen van Johan Bongart, t.w. Derk Daniel en Wijnanda Theodora
Bongart."

Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt VIb.
2. Gerhard, ged. Arnhem 15.10.1680, schout en ontvanger van het ampt van

Rencum en Oosterbeek, overl. Renkum okt. 1750, ongehuwd.
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3. Catrina, ged. Arnhem 10.10.1684, overl. ald. 1759, ongehuwd.
4. Wijnanda, ged. Arnhem 5.4.1686, jong overl.

13.2.1709 Gijsbert Tulleken en Theodora van Brienen Egtel. voor haar zelf en voor haar
onmondige dochter Catharina, Dr. Johan Bongart en Maria Geertruijd Maculcotti (=
Machillicuddy !) mede Egtel. en erfgenamen van hun vader Nicolaas Bongart, zich sterk
makende voor hun absente broeder Gerhard Bongart transporteren huis en hofstad in de
Bentingh Steege aan Gijsbert van Heert voor 550 gin en een ducaat."
10.5.1735 Theodora van Brienen, wed. Gijsbert Tulleken, Gerhard Bongart voor hem zelf
en voor zijn innocente zuster Catharina alsmede voor de kinderen van wijlen dr. Johan
Bongart transporteren haar behuizing in de Bentinck steegh aan de weduwen Baersel-
man en Schuerman."

VIb. Dr. Johan Bongart, geb. Arnhem 27.12.1678, ontvanger der verpon-
dingen van de stad Arnhem 1704—1722," overl. Arnhem 1722, tr. Arnhem
31.12.1707 Maria Geertruit Macchillicuddy, geb. Wageningen, overl. Arnhem
1719/21, dr. van Daniel Macchillicuddy en Lucretia van Daatselaar.

Uit dit huwelijk:
1. Jeannetta Lucretia, geb. Arnhem 8.12.1708, overl. Oostvlieland 15.5.1782,

tr. Voorthuizen 13.4.1745 Mr. Johan Nicolaas Lutteken, geb. Wageningen
27.6.1714, commissaris Extraordinaris van de Monstering en Commis in
't Vlie wegens het Edel Mog. Coll. ter Admiraliteit in Amsterdam, overl.
Oostvlieland 30.9.1782, wedr. Henrietta van Grunningen, zn. van Barthold
Lutteken en Maria Lucretia Noorman.

2. Wijnanda Theodora, ged. Arnhem 27.11.1709, overl. ald. 14.1.1796, onge-
huwd.

3. Mr. Derk Daniel, ged. Arnhem 11.12.1710 (get. hierbij was Derk van Daat-
selaar, oud-burgemeester van Wageningen), ontvanger der verpondingen
der stad Arnhem, schepen 1768, burgemeester, diaken 1737, ouderling bij
de Waalse gemeente 1748-1769,60 overl. Arnhem 9.1.1778, tr. Arnhem
30.5.1751 Johanna Margreta Potgieter, overl. mei 1752, dr. van Nicolaas
Potgieter, burgemeester van Elburg, en Catrina Jacomina Otters.

4. Jan Nicolaas, ged. Arnhem 23.3.1712, jong overleden.

8.8.1722 maakt Johan Bongart, krank te bed liggende, testament. Hij benoemt tot voog-
den over zijn na te latene onmundige kinderen zijn moeder Theodora van Brienen en zijn
broeder Gerrit."
16.5.1725 Gerhard Bongart voor zich en als gevolm. van zijn moeder de wed. van Cap.
Tulleken . . . als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Johan Bongart... ver-
koopt een huis in de Riemsdijkstraat te Wageningen.'2

De getuige bij de doop van Derk Daniel Bongart, Derk van Daatselaar, heeft heel wat
onrust en opwinding in de families Bongart en van Daatselaar te weeg gebracht. Oorzaak
hiervan was zijn testament van 6.10.1719 waarin hij „uijt een singuliere affectie tot de kin-
deren van Dr. Johan Bongart bij sijn Ed. Nicht Maria Geertruijt Macchillicuddy ehelijck
verweckt, met naemen Johanna Lucretia, Wijnanda Theodora en Derck Daniel Bon-
gart" hen diverse roerende en onroerende goederen vermaakt." Na zijn dood wordt ja-
renlang over dit testament geprocedeerd, eerst tussen Dr. Johan Bongart en Ulandt van
Daatselaar (die zich universeel erfgenaam van Derk van Daatselaar noemde), en na bei-
der overlijden door hun resp. erfgenamen.64

1.11.1724 Nicolaas Keun en . . . bekennen schuldig te zijn aan Dr. Engelberth Opten
Noorth als executeur van . . . Johanna Catharina Engelen, wed. Bernhard Enge-
l e n . . . ten voordeele van Jeannetta Lucretia, Wijnanda Theodora en Derk Daniel Bon-
gart, de drie kinderen van Johan Bongart en Maria Makellikodi de somma van 350 gld."
14.4.1724 Gerhard Bongart die de ontvangst der verpondingen gedurende de minderja-
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righeid van zijn neef Derk Daniel Bongart waarneemt stelt tot borg Theodora van Brie-
nen die tot zekerheid stelt het huis in de Kerkstraat (ƒ 2100,—), het huis in de Benting-
steeg (ƒ 3100,—) en het huis op St. Walburgen met het daarnaast gelegen huis en hof
(ƒ6000,-)."
9.4.1740 stellen de drie kinderen Bongart zich borg voor hun oom Gerhard als ontvanger
der verpondingen van het Ampt Rencum. Tot zekerheid stellen zij een stuk land in de
Arnhemsche Enk, dat zij van hunoudtante Catharina Engelen hebben geërfd."
28.8.1750 Gerhard Bongart voor zich en als voogd over zijn innocente zuster Catharina
en als gevolm. van Jeannette Lucretia alsmede Wijnanda Theodora Bongart en Derk Da-
niel Bongart als de nieuwe ontvanger der verpondingen vernieuwen de borgtocht van
14.4.1724. De onderpanden zijn het huis op St. Walburgen waar comp. wonen en het huis
in de Kerkstraat. Het huis in de Bentingsteeg was inmiddels verkocht (zie 57 en 58).M

8.5.1752 Derk Daniel Bongart verzoekt, wegens het overlijden van zijn vrouw Johanna
Potgieter, voorlezing van hun testament."
28.6.1778 Wijnanda Theodora Bongart verzoekt, wegens overlijden van haar broer Derk
Daniel Bongart, voorlezing van zijn testament.™
24.1.1780 verkoopt Wijnanda Theodora Bongart het huis in de Kerkstraat dat zij van haar
grootouders had geërfd." Zij gaat wonen in het huis op St. Walburgen, dat zij van haar
broer Derk Daniel heeft geërfd.

Met het overlijden van Wijnanda Theodora Bongart sterft het geslacht
Bongart uit. Haar erfgenamen zijn de kinderen van haar zuster Jeannetta Lu-
cretia Bongart t.w. Nicolaas Justus en Heijmerik Hendrik Lutteken.72

IVd. Geurt Bongart, begr. Arnhem 12.12.1645, diaken 1641, tr. Zutphen
30.6.1637, otr. 11.6.1637 Grietgen Noordinck, ged. Zutphen 26.9.1613, overl.
Arnhem 10.8.1649, dr. van Gerrit Noordinck.
18.5.1638 Gaert Bongart en Grietge Noordincx lijftochten elkaar."
25.2.1642 Grietje Noordinck machtigt haar man Gaert Bongart om de helft
van een hof binnen Zutphen te verkopen.74

Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geb. na 1637, overl. na 1701, tr. (1) Arnhem 25.U657 Henrick

van Welcking gen. Spoltman, overl. na 1668, zn. van Nicolaus van Wel-
cking. (Get. haar oom Reinder Bongart); tr. (2) Arnhem 18.9.1670 Coenra-
dus Munters, overl. 1675/83. (Get. Carel Munters en Jan Pempelfort).

2. Claes, geb. ca. 1640.
3. Jannet, geb. ca. 1640.

26.8.1656 Reijnder Bongart en Engel Bongart, als mombaren over de onmondige kinde-
ren van zal. Gaert Bongart en Grietien Noordinck verkopen een moeshof buiten de St.
Janspoort."
7.2.1659 Hendrik Spoltman als man en momber van zijn huisvrouw Catharina Bongarts,
mitsgaders Engel Bongart als bloetmomber van de onmondige kinderen Claes ende Jan-
net Bongart van zijn zal. broeder Gaert Bongart verkopen houtgewas en een huisje bin-
nen Zutphen."
18.6.1667 Hendrick Spoltman gnt Willekens ende Catharina Bongarts E.L... . voor zich
en zich sterk makende .. . voor Claes Bongarts ende Jeannette Bongarts . . . verkopen
huis en hofstede in de Oeverstraat."
20.1.1675 Coenraet Munter en Catharina Bongarts lijftochten elkaar."
26.8.1683 Nicolaes Spoltman als volmr van zijn moeder Catharina Bongarts, wed. wijlen
Coenraet Munter subst. Jochum Huijgens om vorderingen te innen." '
17.9.1701 Catharina Bongart, wed. Coenraedt Munter machtigt Isack Everts Craevanger
om vorderingen te innen.10

Illb. Henrick Bongart, geb. ca. 1565/70, lid van het St. Joosten schuttersgil-
de te Arnhem 1606, overl. vóór 1621,« tr. vóór 1600 Dirkske Craijvanger,
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overl. voor 1643, wed. Henrick Gijsbertzn van Houtvoort.
18.1.1598 Henrick Bungert, Henrick Bongarts soon .. . gewesene burger der
stad Arnhem, heeft zijn burgereed vernieuwd, kosteloos."
17.4.1601 Henrick Bongart en Dercksken Krehefengers E.L. kopen een huis
in de Korte straat.82

Uit dit huwelijk:
1. Reijner, overl. Arnhem sept. 1631.
2. Engel, volgt IVe.
3. Henderixken, overl. Arnhem 26.4.1633, tr. Arnhem 23.2.1620 Rijck Wijnen,

geb. juni 1596, overl. 8.7.1661, zn. van Henderick Wijnen enOtje van Het-
terscheidt. Hij was rentmeester van St. Marie te Utrecht en van St. Nico-
laas te Arnhem; voorts was hij notaris.

4. Hilleken, overl. na 1643, tr. Arnhem 27.4.1631 Herman van Uchelen, wedr.
Hester van Rheij, commies van oorlog en rentmeester van het Catharina
Gasthuis.83 (Get. haar broer Engel).

6.3.1621 Derrijken Bongarth voor haer selffs ende haer sterck maeckende voir haere
kijnderen bij sal. Henrick Bongart geprocreert, sub et re . . . Gaertgen Bongarth haere
suster ende moeije . . . verkopen twee huisjes in de corte straete."
30.3.1643 Engel Bongart, Herman van Uchelen als man sijner huijsvrouw Hilleken Bon-
gart, Rijck Wijnen als vader ende momber van zijn drie kinderen bij zal. Hendersken
Bongart, kinderen en erffgenaemen van zal. Derrisken Creijvengers Wed. z. Henrick
Bongert, tevorens wed. zal. Henrick Gijsbertzn. van Houtvoort et const. Rutger Tulleken
om in 's Hertogenbosch een schuld te innen.85

IVe. Engel Bongart, apotheker, ouderling 1638/42/45, lid van het St. Joos-
tenschuttersgilde 1633, overl. Arnhem 8.12.1652, tr. (1) Arnhem 5.10.1628
Aeltien de Vrede, overl. Arnhem 13.10.1648, dr. van Willem de Vrede; tr. (2)
Apeldoorn 29.4.1650 Aeltien Warnerius, van Elborch.
10.11.1629 Engel Bongart Henrickzn en Aeltje de Vrede, E.L. kopen een huis
in de Rijnstraat.86

13.8.1647 Engel Bongart en Aelge die Vrede dragen Oloff Egbertsz elf gresen
landts op, in deser stadt (Elburg) vrijheit gelegen.87

6.3.1653 comp. Aeltje Warnerij, wed. Engel Bongarts, geass. met derselven
Bongarts voorkinderen ehelick geprocreert bij zal. Aeltgie de Vree . . . 8 8

Uit het eerste huwelijk:
1. Engelbert, student Franeker 1659, Richter tot Westervoort, overl. febr.

1675.8';89a

2. Henrica, ged. Arnhem 9.10.1633, overl. Grave 25.11.1693, tr. Eist
16.8.1654 Willem de Greve, geb. 13.10.1623, sekretaris van Grave, overl.
Grave 13.4.1709, zn. van Albert de Greef Arendszn en Geertruid Pe-
trusdr. van Choris.90

3. Wilhelma, overl. na 1694, tr. Arnhem 1.11.1684 Johan Ribbius, ged. Arn-
hem 10.1.1644, wedr. Hester van Uchelen, lakenkoopman, overl. Arnhem
6.6.1686. Hester van Uchelen was een dr. van Herman van Uchelen en
Hilleke Bongart.

7.5.1661 Dor. Engelbert Bongart voor zich en als volm. van Willem de Gre-
ve, man ende momber zijner huisvrouw Hendrica Bongart en Wilhelma Bon-
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gart.. . verkopen een huis in de Rijnstraat." Mogelijk is dit het huis dat hun
ouders in 1629 kochten.
19.2.1694 Wilhelma Bongarts, wed. Ribbius deponeert haar besloten testa-
ment.92

J.H. VAN DER GRIENT
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" JHR. MR. D. P. M. GRASWINCKEL, Het Oud Archief der gemeente Arnhem, 1935. Deel I, no.

2961/2963. Rekening van Dr. Johan Bongart, ontvanger der verpondingen 1704/1706. ld. no.
2977/2981 id. 1716/1720. ld. no. 2982/3010. Rekening van Gerhard Bongart, ontvanger der
verpondingen 1721/1748. ld. no. 3037/3049. Rekeningen van Mr. Derck Daniel Bongart, ont-
vanger der verpondingen 1749/61.

60 M. C. SIGAL, Uit de geschiedenis der Waalsche Gemeente te Arnhem, „Gelre" 1919, blz. 93—140.
" Gem. Arch. Arnhem. Testamenten. Inv. no. 479 fol. 211.
62 Rijks Arch. Arnhem. Recht. Arch. Wageningen. Inv. no. 177 fol. 197.
63 Rijks Arch. Arnhem. Recht. Arch. Wageningen. Protoc. van Testamenten. Inv. no. 213.
64 Rijks Arch. Arnhem. Recht. Arch. Wageningen. Gerichtssignaten. Inv. no. 23 en 24 ongef. ld.

Boedels. Inv. no. 275.
65 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 424 fol. 39 vo.
66 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 424 fol. 11.
67 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 426 fol. 158 vo.
68 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 427 fol. 267 vo.
69 Gem. Arch. Arnhem. Testamenten. Inv. no. 482 fol. 546/49.
70 Gem. Arch. Arnhem. Testamenten. Inv. no. 487 fol. 124/30.
71 Gem. Arch. Arnhem. Schepensign. Inv. no. 435 fol. 14.
72 Gem. Arch. Arnhem. Schepensign. Inv. no. 446 fol. 309.
73 Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volmachten. Inv. no. 510 fol. 53.
74 Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 510 fol. 209.
7J Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 419 fol. 267 vo.
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" Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 513 fol. 136.
77 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 420 fol. 46 vo.
" Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 515.
79 Gem.Arch.Arnhem.Test.enVolm.Inv.no. 516 fol. 103.
10 Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 519 fol. 185.
" Gem. Arch. Arnhem. Poortersboek.
82 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 411 fol. 145.
" W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Het geslacht Van der Hoop, 1926 blz. 236.
M Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 415 fol. 40 vo.
" Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 510 fol. 254 vo.
" Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 418 fol. 303 vo.
17 Rijks Arch. Arnhem. Recht. Arch. Elburg. Inv. no. 121 fol. 2.
" Gem. Arch. Arnhem.Opdr.enVerb.Inv.no. 419 fol. 193.
" Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 420 fol. 92 vo.
"• Gem. Arch. Arnhem. Reg. van de ontv. wegens het overluiden der doden.
90 Ned. Patriciaat 1918.
91 Gem. Arch. Arnhem. Opdr. en Verb. Inv. no. 419 fol. 329 vo.
92 Gem. Arch. Arnhem. Test. en Volm. Inv. no. 518 fol. 75.

LEVENSLOOP VAN HILLEGONDA MARIA KIEBERT
(GEB. 2 FEBR. 1768) VERTELD DOOR HAAR VADER

JACOBUS KIEBERT (GEB. 4.6.1739, OVERL. 8.10.1829)
Uit hoofde van de zeldzaamheid des levensloops van deze mijne bovengemelde dochter Hille-

gonda Maria Kiebert, heb ik niet kunnen nalaten het volgende als een kleine schets harer gesta-
dige verwisselingen van toestand, als pro memoria of ter gedachtenis hierbij te voegen.

Op den 2 Februari 1768, gelijk hiervoor aangetekend is, te Amsterdam geboren zijnde, heeft
zij aldaar aan haar ouders huis haar eerste opvoeding ontvangen tot aan 1 Mey des Jaars 1788.
Wanneer zij met haren vader en deszelfs huisgezin van daar metterwoon vertrokken is naar Lo-
keren, een voornaam en volkrijk dorp geleegen in Vlaanderen, vier uuren van Gent en van daar'
wederom gerepatrieerd in het begin van Mey des Jaars 1791 en heeft vervolgens bij haren vader
te Rotterdam gewoond tot in het laatst van July 1793 wanneer zij is gehuwd met Abraham Louis
Heinzelij, zijnde een Zwitser van geboort en van beroep een horlogiemaker met wien zij dan ver-
volgens ook wederom in Amsterdam is gaan wonen. Dan haar 's mans zaken niet volkomen naar
wensch willende reusseeren, besloten de jonge lieden hun fortuin in de West-Indien te gaan zoe-
ken, en gingen ingevolge van dien als passagiers met het schip de Pieter, Kaptein Jurrian Krui-
der, gedestineerd naar Curacao op den 5 September 1794 uit Texel in zee, arriveerden hierop,
man, vrouw en kind behouden en in volkomen welstand op den 6 December deszelfden jaars
1794 te Curacao.

Dan hoe weinig weet een mensch van zijne bestemming of wat hem staat over te komen!.
Nauwelijks zes dagen na haar aankomst en in het blijde vooruitzigt dat hare onderneming volko-
men naar wensch zoude slagen, wordt de man eensklaps ziek en sterft den volgende dag, haar als
eene troosteloze weduwe in een vreemd land nalatende, honderde mijlen van haar vaderland en
familie verwijderd, zonder eenig middel van bestaan bezwaard met een kindje van nauwlijks' een
jaar oud en zij daarenboven zwanger. Waarop vervolgens zij ook zelve in eene zware ziekte
stort, eenige dagen buiten kennis geraakt en waarbij zij inmiddels buiten haar weten van een
dood kind werd verlost.

En wat nu verder? Nauwelijks was zij eenigermate tot bedaren en onderwerping aan den Wil
des Hemels gekomen, terwijl zij door haar handenwerk met vervaardigen van diverse naald en
modewerken zichzelve konde mainteneren en haar eenig lief een aanvallig kindje daarbij tot
haar eenige troost en opbeuring strekte, of zij bevond dat hare kelk van rampspoeden nog niet
was uitgdronken; dit kind laboreerende aan een kwaal van wurmen in de ingewanden, werd haar
geraden eenvoudig bij een apothecar wat wurmenkruid te laten halen. Dit geschied zijnde, geeft
de moeder hetzelve aan haar kind in doch ziet kort daarop het kind doodelijk benauwd worden
en geweldig zwellen, hierop direct de apothecar geroepen zijnde, bekend dezelve dat hierbij een
fataal abuis had plaats gehad, zijnde een vergiftig poeder inplaats van het geordonneerde wurm-
kruid afgegeven.

Dus, O Godt op eene noodlottige wijze haar eenig zoo lief en waardig kind met eigene handen
vergeven; moetende zien hetzelve (daar geen tegengift genoegzaam werkte) na nog eenige da-
gen tijdens vroegtijdig zijnen vader in de eeuwigheid volgen, en vond zich zelven daarbij omtrent
5 maanden daarna op nieuws in eene hardgrievendste droefheid gedompeld.
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Dan laat ik een gordijn schuyven voor al dit akelige, en verhalen verders wat keer hare zaken
vervolgens namen.

Na hierop eenen geruimen tijd in diepe treurigheid en gantsch afgezonderde eenzaamheid te
hebben doorgebragt geraakten haare treurige gevallen en bittere toestand ter kennisse van Me-
vrouw Rochemont, eene der voornaamste dames van het eiland Curacao, zijnde eene weduwe
met drie kinderen, die de edelmoedigheid had van haar een vrij verblijf in haar huis en vrije tafel
te offreren; waartoe zij echter niet dan na veel aangewende moeijten van den kant der dame
konde resolveeren, doch eyndelijk zich liet overhalen onder conditie van als gouvernante harer
kinderen te worden aangesteld ten einde daardoor de gunstbewijzen dezer dame niet als genade-
brood te ontvangen, maar dezelve ook van haren kant werkelijk te mogen verdienen. Op deze
wijze dan heeft zij vervolgens gedurende ongeveer 10 jaren ten huize van gemelde dame doorge-
bragt onder het genot van niet alleen een ruim en overvloedig bestaan voor haarzelve, maar ook
teffens van de achting en liefde van dit geheele huisgezin, in zooverre zij niet als ondergeschikt,
maar even als tot de familie behoorende werd aangemerkt.

Vervolgens verkozen hebbende en overgegaan zijnde op haar zelve te wonen, begon zij eenige
negotie zaken te ondernemen. Waarbij zij zich zelve ook zeer wel konde mainteneeren en dit
wel in compagnie of gemeenschap met eene jonge juffrouw van hare jaren genaamd Betje Beau-
jon, bij welker moeder, eene zeer achtenswaardige weduwe, en hare gantsche familie, zij ook
wederom als eigen kind en zuster met alle achting en liefde werd behandeld.

Ten dien tijde geraakte zij ook mede in bijzondere kennis met den Heer Dirk Schuurman ge-
boortig van Amsterdam, als toen in 's lands dienst zijnde in qualiteyd van tweede schrijver op
een schip van oorlog, liggende in de haven van Curacao, met dit gevolg, dat na eenjaar verkee-
ring, en hij volgens haar wensch uit 's lands dienst was ontslagen, zij hem haar hand schonk en
met denzelven een tweede huwelijk aanging op Zondag den 3 November 1805.

Kort hier na vertrok van Curapao deze haar nieuwe echtgenoot in commissie en met depêches
van den gouverneur naar het vaderland, met intentie zo mooglijk bij deze gelegenheid een of an-
dere post voor zich aldaar te bekomen, en ingevolge van dien dan ook zijne vrouw te komen af-
halen, of middelen tot haar overkomst te zullen beramen, doch had bij deze zijne reize het onge-
luk dat het schip waarop hij zich bevond door de Engelschen, niet dewelke Holland in oorlog
was, werd gekaapt en hij dan als krijgsgevangen in Engeland werd opgebragt, dan had, na eenige
maanden het geluk te ontsnappen en zelfs met behoud zijner papieren in den Haag te arriveeren,
waarop hem, ter belooning van dit zijn loffelijk en zorgvuldig gedrag een hem convenable post
werd beloofd, mits hij eerst nog eens weder terug zoude vaaren naar Curacao en in antwoord ee-
nige depêches aan den gouverneur aldaar bezorgen.

Spoedig hierop, van de eerste scheepsgelegenheid gebruik makende, vertrok hij met een schip
van Amsterdam op Newyork en Noord Amerika om vervolgens van daar wederom naar Cura-
cao te varen, doch bij zijn aankomst te Newyork wierd hem bericht dat de Engelschen zich reeds
meester hadden gemaakt van het eiland Curapao, dus zijne commissie en expeditie hierdoor ge-
heel verviel en hem derhalven niets overschoot dan naar Holland te retourneeren. Waarop hij
zijne vrouw met een van daar afvarend vaartuig daar van verwittigde, met voorstelling en ver-
zoek, van ten spoedigsten maar alles te verkoopen en bij de eerste scheepsoccasie tot hem in
Newyork te willen overkomen om te samen de terugreis naar Holland te ondernemen. Dan kort
hierop zich bezinnende, het beter zoude zijn het eijland St. Martijn als leggende een groot end
nader aan Curacao, en waarheen hij juist de gelegenheid had te kunnen komen, tot de plaats ha-
rer ontmoeting te verkiezen, meld haar zulks en vertrekt daarop van Newyork naar gemelde eij-
land.

Maar ziet hoe ongelukkig voor beide de naar elkander hakende en verlangende persoonen dit
uitviel. Zij, dit laatste of tweede bericht haar 's mans niet ontvangende, voldoet aan het eerste,
verkoopt of ontdoet zich van al wat zij bezit en vertrekt op den 6 Junij 1807 van Curacao na een
verblijf aldaar van 12 jaren en 6 maanden, naar Noord Amerika en wel naar de opgegeven stad
Newyork, alwaar zij op den 25 Juni daaraan volgende arriveerde, doch vind, eilaas! tegen hare
vaste verwachting aldaar haren man niet.

Ja zelfs geen vast en zeker bericht van den zelven, waarheen hij zich begeven had. Wat nu ge-
daan? Direct bij haar aankomst wel in een goed en aanzienlijk doch zeer kostbaar logement, be-
nevens andere heeren en dames met wien zij was overgekomen tot haar intrek genomen hebben-
de, begreep wij welhaast, dat zij nog eene verre en zeer kostbare reijs te doen hebbende, en niet
wetende hoe lang zij daar nog wel zou moeten vertoeven, zij op die wijze al spoedig een goed ge-
deelte harer bezitting zoude kunnen verteeren, weshalve en haar in hare omstandigheden be-
ter ware naar een ander adres om te zien.

En ziet! Wat gebeurt Eene eenzame wandeling buiten de poorten der stad doende, wordt
zij al wederom als door de Goddelijke voorzienigheid, waarop zij in alle hare lotgevallen haar
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vertrouwen stelde, op eene zichtbare wijze, mag ik wel zeggen, uit hare zwarigheden gered.
Eene nadere beschrijving van dit geval, als in mijn oog zeer merkwaardig zijnde, wil ik hier in-

lasschen.
Om de samenhang hiervan wel te begrijpen, dient men vooraf te weten, dat zij ten tijde van

haren weduwlijken staat, toen zij op zich zelve te Curacao woonde, kennis had gekregen aan een
oud eerwaardig Grijsaard die als zendeling ter bekeering der heidenen aldaar, het land door-
kruiste. Voordezen man had zij, toen hij hare achting bekomen had, ten haren huize een kamer-
tje tot zijn verblijf geschikt, zoo dikmaals hij in destad mogt komen, en hem daarbij van het
noodige voorzien. Als in navolging van het voorbeeld eener sunamitische vrouw, ten opzichte
van den profeet Eliza of Elizeus, waar van geschreven staat in het 4de boek der Koningen, het
4de hoofdstuk.

Het was dan deze man die haar op den weg, zeer onverwagt van beide zijden en ter verwonde-
ring van beiden, nu in Noord-Amerika wederom ontmoet, raakt hierop met haar in gesprek. En
nadat zij hem hare omstandigheden eeniger mate had medegedeeld, antwoordde hij met een
soort van vergenoegen: „Welnu, Dame! het schijnt mij toe, dat de goddelijke voorzienigheid ons
beiden op den weg heeft geleid, om malkander alhier te ontmoeten, terwijl ik mij verbeeld juist
in staat te zijn U nu ook op beurt ter hulpe te kunnen zijn en daarbij eenigermate te mogen ver-
gelden al het goede mij door U zoo gulhartig en edelmoedig bewezen. Ga, bid ik, met mij, niet
verre van hier zal ik U in kennis brengen aan het huis van een welgestelde boer alwaar gij zult
vinden een deugdzaam en zeer geschikt huisgezin. Ik twijffel niet zoo gij daar genoegen in kunt
nemen of gij zult op mijne recommendatie, bij die lieden eene zeer goede en zelfs aangename in-
woning kunnen genieten en dit wel in vergelijking bij een logement in de stad, tot een zeer gerin-
ge prijs".

Van dit aanbod geredelijk gebruik makende, vond zij ook alles aldaar volmaakt naar haar ge-
noegen, niet minder dan de zendeling het haar had voorgedragen en geraakte op het voorstel
van den zelven, al spoedig met die brave lieden in accoord, van bij eene wekelijksche betaaling
van een zeer matig kostgeld haar intrek aldaar te komen nemen, en wel met dit gevolg dat uit-
hoofde zij zich direct toeleidde om in dit huishouden nuttig te zijn.

Zoo met eenig naaiwerk te verrichten, als met twee dochters in een en andere vrouwelijke be-
kwaamheden te instrueeren, zij welhaast wederom zoodanig in de gunst en achting bij die lieden
kwam dat dezelve volstrekt weigerden eenig verder kostgeld van haar te ontvangen. Ja zelfs ver-
klaarden, veel eer zich verpligt zouden voelen, aan haar (des begeerende) eenig geld toe te ge-
ven. Vervolgens nu en dan in de stad komende, kreeg zij, onder anderen ook aldaar kennis aan
een Hollandsen heer, zijnde een Med. doctor, weleer gewoond hebbende te Schiedam en die
met zijn huisgezin aldaar was komen wonen, en bij wien zij ook even als bij den boer naar haar
eigen verkiezing een welkome vrije intrek genoot en op deze wijze verliep circa een jaar tijds
zelfs ook voor haar met veel genoegen, uitgenomen het verdriet dat zij leed omtrent het gemis
van haren man en dit wel zonder zelfs te weten waar hij zich bevond.

Maar wat gebeurd er verder? Op zekeren tijd zich wederom bij den boer bevindende en dit
wel op een eersten Pinxterdag gaat zij zoo eens in hare eenzaamheid aan de zeekant wandelen
terwijl zij aan haren man denkende haar hart tot God verheft met innige bede dat het denzelven
in zijne gunst mogt behagen aan haren wensch daaromtrent te voldoen — en ziet! — zich om-
keerende staat haar man voor hare oogen. Wat een sensatie dit voor beiden gaf is beter te be-
denken dan te beschrijven. De ongerustheid waarin hij zich al dien tijd had bevonden was ge-
noegzaam even gelijk geweest als die van zijn vrouw, daar hij geen het minste bericht van haar
had bekomen en bij gelegenheid van den oorlog geen eerder occasie had gehad om van het eij-
land St. Martijn te vertrekken.

En dat zij nu hier elkander als zoo casueel ontmoeteden, was veroorzaakt door dien het schip,
waarmede hij naar Newyork voer niet in de haven mogt loopen voor eenige dagen in quarentai-
ne gelegen te hebben bij welke gelegenheid hij om zich wat te vertreden met voorkennis van den
kapitein zich aan land had laten zetten.

Nu was dan vervolgens haar eerste werk, om zoo spoedig mooglijk, te samen naar Holland te
vertrekken; doch op order der Hooge Regeering geen schepen mogende uitlopen was zulks pro-
visioneel al wederom belet, tot dat er eindelijk na nog eenige dagen wagtens op sterke aandrang
van veel vreemdelingen er een schip mogt worden aangelegd naar Vrankrijk ter overvoering van
een groot aantal vreemdelingen van verscheidene natiën, waarin zij zich dan ook genoodzaakt
zagen, hoe moeijelijk, hoe kostbaar en hoe ongelegen die reis mogt zijn, deel te nemen dus zij op
den 3den Augustus des Jaars 1808 met een schip opgepropt vol met passagiers van diverse natiën
gedestineerd naar Bourdeaux in zee staken na dat zij den tijd van 1 jaar 1 maand en 9 dagen in en
omstreeks Newyork in Noord-America had doorgebracht, zijnde na hun voornemen om zoo zij
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deze zeetocht behouden mogten doen, verders over land en wel over Parijs en vervolgens door
Brabant hunne reizen naar Holland te vervolgen.

Dan al wederom een gantsch onverhoopt en op dien tijd een gantsch onverwagt geval verijdel-
de geheel en al dit plan. Want terwijl zij reeds tot op de reede voor de stad Bourdeaux gekomen
waren, het scheepsvolk bezig met het anker te willen laten vallen en elk aan boord in het volle
vertrouwen was van 's anderen daags voet aan land te zullen zetten komt er een Engelsch
oorlogschip en maakt zich meester van het schip, met alle passagiers waarop alle die genen wel-
ke ongehuwd waren of geen vrouw bij zich hadden, gedwongen wierden over te gaan op het En-
gelsch oorlogschip, om met hetzelve op zee te blijven kruisen en alle de overigen met vrouwen
belast moesten met het prijsschip in Engeland worden opgebragt dus zij beiden onder de laatst-
genoemden behoorende als krijgsgevangenen naar Engeland gevoerd wierden, alwaar zij op den
19den September 1808, 47 dagen na hun vertrek uit Newyork, in de haven van Plymout aankwa-
men en aldaar direct benevens vele anderen in de prison of gevangenis geplaatst werden, doch 's
anderen daags of weinige dagen daarna (schoon zij de koorts op het lijf komende) vervoerd naar
een plaats verscheidene mijlen verder landwaarts in gelegen, al waar hun, benevens een groot
aantal medekrijgsgevangenen, de grenzen werden aangewezen, binnen dewelke zij op hun
woord van eer zonder dezelve te mogen overschreden, tot nader order hun verblijf moesten hou-
den.

Hoe zeer nu wel het gemis van vrijheid altoos in zich zelve alleronaangenaamst is, vonden zij,
volgens haar verhaal, toch aldaar langs hoemeer bij kennismaking en verkeering met veelen
hunner lotgenooten, zelfs een nog al genoeglijk leven, te meer daar zij niet onder die ongeluk-
kigen behoorden, die van drie of vier Engelsche schellingen per week tot hun onderhoud moes-
ten bestaan, evenwel verlangden zij niet alleen naar het bekomen hunner vrijheid, maar ook, ter-
wijl zij nu toch in Engeland waren, ook nog eens vóór hun vertrek derzelver wijdberoemden
hoofdstad London te mogen zien. Het verlof daartoe wierd hun dan ook door bewerking van
den Weieerwaarden Heer Werning, Hollands predikant te Londen, aan wien zij zich hiertoe
adresseerden, bezorgt. Waarop zij zich naar die groote wereldstad begaven, aldaar een intrek
huurden en nog eenige tijd verbleven, tot dat zij alsmede door de edelmoedige bewerking van
gemelden Heer ook eindelijk de vrijheid bekwamen, van bij uitwisseling van krijgsgevangenen
met een vaartuig naar hun vaderland te mogen worden overgevoerd, gelijk dit dan ook op den
lsten Maart 1809 geschiedde na zich dus gedurende den tijd van 5 maanden en 11 dagen in En-
geland te hebben moeten ophouden. Waarop zij den 3den dito te Hellevoetsluis arriveerden,
doch bij haar aankomst aldaar zich nog weer eenige dagen aan boord van eeri Hollands oorlog-
schip moesten ophouden, tot er vooraf hiervan aan zijne Majesteit Lodewijk, toen Koning van
Holland kennis werd gegeven, en permissie van gem. Zijne Majesteit zoude bekomen zijn, om
hunne reis verder te mogen laten voortzetten. Waarop zij dan zich eerst na Rotterdam begaven,
en aldaar en elders de familie bezocht te hebben, was hun reisgezicht op Amsterdam, met inten-
tie van zich aldaar te etablisseeren, in hoop en vertrouwen van aldaar welhaast een of ander mid-
del van bestaan te zullen bekomen.

Zij waren ook nog maar weinige weken in Amsterdam geweest of haar echtgenoot D. Schuur-
man bekwam een post bij de marine, provisioneel genoeg om ordentelijk van te kunnen bestaan,
en met uitzicht, zoo er geene regeeringsverandering had plaats gehad, van langzamerhand hoo-
ger te klimmen daar hij hoe meer in de achting en gunst van den minister geraakte. Dan in den
loop van het jaar 1810 onze Hollandsche gewesten met Frankrijk vereenigd zijnde, waardoor
zeer veele veranderingen in meest alle takken van bestuur voorvielen, zoo wierd dan ook het
gantsche Ministerie van de marine afgeschaft en zoo wel de Minister als alle verdere suppoosten
buiten functie gesteld.

Dan het duurde wederom niet zeer lang of haar man bekwam wederom eenen nieuwen en
voordeligen post als Agent Comptable, of zoo als wij het zoude noemen: Eerste boekhouder en
kassier, op een schip van linie genaamd Brabant bemand (zoo ik meen) met 800 koppen liggende
op de rhede van Texel, welke post hij ook met roem heeft waargenomen.

Het was dan ook bij deze gelegendheid dat zij als eene trouwe gade verkoos ook mede Am-
sterdam te verlaten om zoo lang het schip voor Texel lag ook nader bij haren man te zijn, hare
woonplaats te nemen aan den Burgt op het eijland Texel, waarheen zij zich dan ook met 1ste
Meij 1811 begaf. Dan na eenjaar aldaar gewoond te hebben en inmiddels het esquader oorlog-
schepen nader aan het Nieuwe diep verlegd zijnde, begreep zij ook maar wederom te verhuizen
en aan de Helder te gaan w<jnen. Alwaar dan nu ook haar man wederom gemakkelijker bij haar
konde komen; dus op 1ste Meij 1812 naar de Helder getrokken van waar zij vervolgens op 1ste
Meij 1813 wederom met ter woon is vertrokken naar Amsterdam, en dit wel uit hoofde dat het
zijne keijzerlijke Majesteit den grooten dwingeland behaagde het schip Brabant buiten dienst te
stellen, de manschappen op andere schepen te doen overgaan en aan alle de officieren provisio-
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neel hunne demissie te verleenen. Dan hoe onaangenaam in den eerste opslag zulks ook mogt
wezen, keerde alles zich welhaast wederom ten goeden, dewijl nog in den loop van hetzelfde jaar
1813 de laatste gezegende revolutie hier te lande plaats had, in welker gevolg haar waarde echt-
genoot D. Schuurman toen geheel buiten functie eene aanstelling bekwam als kapitein kwartier-
meester bij de rijdende artillerie, wel op zich zelven een zeer goede en lucratieve post en waar-
voor hij ook wel berekend was, doch waarbij zij wederom in de noodzakelijkheid gebragt wierd,
op nieuws te moeten verhuizen, naar dien het corps troeppen waarbij haar man in genoemde
qualiteijt was aangesteld, binnen Utrecht in garnizoen lag, dus zij op 1ste Maart 1814 wederom
met ter woon van Amsterdam naar Utrecht trok, en vervolgens bij verandering van garnizoens-
plaats na 5 maanden te Utrecht gewoond te hebben van daar op den 1ste Augustus deszelven
jaars naar Breda moest vertrekken.

Het was nu ook in deze tijd dat hem als een nieuw gunstbewijs gepresenteerd wierd: in dezelve
kwaliteit van Kapitein Kwartiermeester bij een bataljon Jagers over te gaan, om met hetzelve
mits bij een aanmerkelijke verhooging van tractement zich te begeven naar eene der coloniën in
de West-Indien, het zij naar Curacao of Suriname. Welk laatste door hem aangenomen zijnde,
vooreerst ten gevolge had, dat er spoedig al wederom eene verhuizing plaats moest hebben, en
dit wel van Breda naar Hellevoetsluis, waarhenen zij op den 1ste November deszelfden jaars
1814 na 3 maanden in Breda gewoond te hebben, vertrokken, en 5 maanden daarna wederom
order kregen zich naar Bergen op Zoom te begeven, al waar zij op den 1ste of 2e April des jaars
1815 arriveerden en aldaar bleven tot den 1ste Maart 1816, dus na een verblijf te Bergen op
Zoom van 11 maanden eindelijk op den 1ste Maart 1816 naar Vlissingen moesten trekken van
waar zij 3 weken daarna op den 21ste Maart 1816 met een transportschip genaamd de Iphigenia,
kapitein J. Dingemans in zee staken en 48 dagen daarna zijnde den 8ste Meij 1816 (God lof) te
Suriname de plaats hunner bestemming wel en behouden benevens een dochtertje van haar oud-
sten broeder gearriveerd zijn.

Verders kan ik hier nog bijvoegen tot heden toe terwijl ik dit schrijf zijnden den 26 September
1818 (God zij geloofd) genoegzaam niet anders dan gunstige tijdingen van hunlieden uit Surina-
me heb ontvangen levende zij beiden aldaar zeer vergenoegd, en naar het zich laat aanzien in
eene gestadig toenemende voorspoed, terwijl mijne dochter van het begin af aan dat zij daar ge-
komen zijn zich van haar kant heeft toegelegd op het doen van velerhande soort van negotie zoo
in commissie als voor eigene reekening en dit wel genoegzaam geheel en al onder hare eigene
adminstratie, en waarin zij zelfs boven verwachting schijnt geslaagd te zijn. Voorts merk ik op
dat zij aan het verhuizen gewoon zijnde dit ook in de stad Paramaribo nog niet schijnt te ontwen-
nen, bewoonende reeds het vierde huis sedert haar aankomst aldaar doch telkens volgens hare
melding bij merkelijke verbetering, in zoo verre dat zij thans geëtablisseerd is in een huis van
ƒ 2000,— huur aan het welke zij, byzonder om de ruimte ter berging van goederen, noodig had.
Evenwel maak ik uit andere tijdingen op dat zij welhaast deze gehele commercie wederom zal
abandonneeren of aan anderen moeten overdoen, naar dien volgens de laatste melding van ha-
ren braven echtgenoot, hij naar alle waarschijnlijkheid eerlang stond te bekomen een zeer ge-
wigtig en aanzienlijk ambt, doch waarbij hij zich zou moeten onthouden en afstand doen van alle
handelsbetrekkingen, dan ik heb tot heden toe geen nader bericht deswegens bekomen, dan al-
leen bij mondelinge tijding van zekere heer, die onlangs van Suriname te Amsterdam is gearri-
veerd en aan één mijner kinderen heeft gezegt dat dit werkelijk is geschied en hij reeds bij zijn
vertrek van daar in een zeer aanzienlijke post was geïnstalleerd, onder den naam of titel van In-
specteur Generaal en hij ook zelfs reeds in functie was.

Hoe zeer het mij nu wel van eenen kant zou spijten (zoo die tijding echt is) dat die gantsche
negotie, welke zoo mooij aan den gang was, waarschijnlijk daar door een einde zoude nemen,
doet het mij nogthans goed, een schoonzoon te hebben die enkeld door zijne kunde en niet min-
der door zijn uitmuntend braaf gedrag in alle zijne betrekkingen het zoo verre gebragt heeft van
tot zulk een aanzienlijken post geroepen te worden daar ik zeker meen te weten dat hij er niet
eens om gevraagd heeft.

N.B. Kort na ik hierbij dit laatste als bijvoegsel had geschreven, een nader bericht van mijne
kinderen zelve ontvangen, mij onder anderen communiceerende dat mijn zoon Dirk Schuurman
reeds op den 1ste July dezes jaars 1818 in functie was getreden van zijnen nieuwen post onder
den titel of benaaming van Eerste Commissaris van Militaire zaken in de Colonie Surinamen op
een vast jaarlijks tractement van zes duizend guldens Hollands courant benevens eenige emolu-
menten ter vergoeding van kosten bij het houden van het bureau.

Aan de voet van dit verhaal moge ter informatie nog het volgende frag-
ment worden gegeven.
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I. Jacob Kiebert, tr. Enkhuizen 15.7.1687 Geertruy Helntigh, overl. Enkhui-
zen 14.10.1730. Uit dit huwelijk o.a.

II. Jeronimus Kiebert, geb. Enkhuizen 1.9.1702, overl. ald. 16.10.1780, tr.
ald. 2.9.1736 Hillegonda de Witt, geb. Enkhuizen 26.3.1702, overl. ald.
18.6.1762, dr. van Pancras de Witt en Dieuwertje Tjallis. Uit dit huwelijk o.a.

III. Jacobus Kiebert, geb. Enkhuizen 4.6.1739, overl. Rijnsaterwoude
8.10.1829, tr. Enkhuizen 1.5.1763 Johanna Vlamingh, geb. ald. 7.2.1742,
overl./begr. Amsterdam 28.7/3.8.1779, dr. van Simon Vlaming en Agatha
Kort.

Uit dit huwelijk: '
1. Jeronimus, geb. Enkhuizen 1.3.1764.

2. Simon Vlaming Kiebert, geb. Enkhuizen 11.11.1765, overl. Weesp
12.4.1820.

3. Hillegonda Maria, gebVged. Amsterdam 2.2.1768 (de hoofdpersoon uit het
bovenstaande verhaal), volgt IV.

4. Agatha, gebVged. Amsterdam 18.4.1770, overl. Baambrugge 14.9.1856,
otr. Amsterdam 8.8.1794 Hillebrand van der Tak junior.

5. Joannes, geb./ged. Amsterdam 13/14.8.1772.
6. Jakobus Johannes, ged. Amsterdam 22.3.1774.
7. Theodorus, gebVged. Amsterdam 1.1.1776, overlVbegr. ald. 16/20.8.1776.
8. Kornelia, geb./ged. Amsterdam 28.4.1778, overl./begr. ald. 24.2/1.3.1779.

IV. Hillegonda Maria Kiebert, geb./ged. Amsterdam 2.2.1768, otr./tr. (1)
Amsterdam 5/28.7.1793 Abraham Louis Heinzely, geb. Neuchatel (Zwit.)
18.4.1771, overl. Curacao 13.12.1794; tr. (2) Curacao 3.11.1805 Dirk Schuur-
man, geb./ged. Amsterdam 15/18.11.1778, zn. van Dirk Schuurman en Anna
Martha Biel.

Uit het eerste huwelijk:
1. Charles Louis Heinzely, geb./ged. Amsterdam 2.12.1793 (als Carolus Ludo-
vicus), overl. Curacao 6.5.1795.

K. VAN DER TAK.

ADDENDA ET CORRIGENDA
GLAVIMANS

(Gens Nostra XXII (1967), pag. 141 e.v.)

De volgende doopdata kunnen worden aangevuld:
Op pag. 142. lila. 3. Corstiaen Glavimans, ged. Capelle 16.11.1659.

lila. 4. Leysbet Glavimans, ged. Capelle 18.4.1666.
lila. 5. Arien Glavimans, ged. Capelle 10.4.1662 (zie ook IVa).
lila. 11. Delia Glavimans, ged. Capelle 7.10.1663.

P. SANDERS, 's-Gravenhage

KWARTIERSTAAT VAN BLARICUM-REIJERS
(Gens Nostra XXXII (1977), pag. 193 e.v. en XXXIII (1978), pag. 347 e.v.)

4. Mr. B. J. H. van Blaricum promoveerde magna cum laude aan de Univ. Utr. op 7.10.1852.
32. Cornelis van Blaricum, niet ged. 18.7.1742, maar 18.6.1742.
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58. Joan Heinrich Terschluse, erfboer in Vresenhorst op Oynck Graber, geb. Vresenhorst, ged.
(R.K.) Südlohn 11.6.1747, overl. Nichteren, begr. Südlohn 29.9.1811 (aan Ruhrkrankheit
= dysenterie), huwt (R.K.) Südlohn 9.2.1775

59. Johanna Catharina Elisabeth Böing (Böijinck, Büijing), ged. (R.K.) Weseke 31.3.1752, overl.
Nichteren, begr. Südlohn 28.9.1811.

72. (moet worden) Bernardus (Bernt, Barend) Lensinck, alias Eijting, ged. (R.K.) Bocholt
23.4.1704, huwt (als Eijting) Bocholt (R.K.) 8.6.1728

73. (moet worden) Margaretha (Gertrudis) Schneltinck, alias Volmerinck, alias Nienhaus, ged.
(R.K.) Bocholt 16.1.1707, overl. (vermld.) Bocholt 6.6.1778'.

116. Johann Terschluse (ook Geesing), koopman, geb. Vresenhorst, ged. (R.K.) Südlohn
29.6.1702, begr. Südlohn 30.9.1756, huwt (1) (R.K.) Südlohn 29.10.1731 Anna Ier Schmitte
(Schmedes); huwt (2) (R.K.) Südlohn 3.7.1746 (disp. 3° et 4° gradu mixto)

117. Elisabeth Thomes (Thomas"}), geb. De Horst, ged. (R.K.) Südlohn 30.5.1723. begr. ald.
27.2.1782. Zij hertr. (R.K.) Südlohn 2\J.\159 Joan Herm. Bösing, begr. ald. 6.2.1776.

118. Johann Ludger Giessinck, alias Böinck, Colonen auf dem Erbe Böing zu Weseke, ged.
(R.K.) Weseke 25.9.1727, overl. ald. 2.11.1797, huwt (R.K.) Weseke 9.7.1749

119. Anna Maria Böijinck, ged. (R.K.) Weseke 17.7.1719, overl. ald. 14.11.1796.
144. (schrappen wat er staat) Herman Lensinck, ged. (R.K.) Bocholt (vermdl.) 30.6.1670, huwt
145. (schrappen wat er staat) Alheid Holtwich.
146. (schrappen wat er staat) Johan Schneltingh(-thinck), alias Volmerinck, alias Nienhaus (Nien-

husz), ged. (R.K.) Bocholt 28.10.1661, huwt (R.K.) Bocholt 30.9.1696
147. (schrappen wat er staat) Geesken Unlandt, ged. (R.K.) Bocholt 25.1.1671'.
180. Casper van Oort, ged. (Geref.) Beusichem 16.11.1671.
190. Nicolaas Hengst, ged. Nijmegen (R.K.) 22.3.1675, begr. ald. 31.8.1734, bakker, otr./tr. Nij-

megen 17.4/7.(R.K.8).5.1707
191. Wilhelmina Janssen Doctors (den Doctor), overl. na 1744.
197. Jantje Meussen, ged. (Geref.) Lent 5.4.16672.
232. Joan Henricus Terschluse, genoemd Gesing, ged. (R.K.) Südlohn 5.5.1667, huwt (R.K.) ald.

1.10.1690
233. Anna Gesing.
234. Joan Thomes {Thomas!), ged. (R.K.) Südlohn 22.12.1682, overl. Horst 17.1.1764, huwt

(R.K.)Südlohn 12.2.1710
235. Gerdraut Ter Sluse (Schlusemari), ged. (R.K.) Südlohn 17.3.1688.
236. Jurgen Giessinck (Gesinck), ged. (R.K.) Weseke 10.9.1690, huwt (R.K.) ald. 21.7.1718
237. Joanna Dickes (Diekes),geb. 1694^95.
238. Johan Boijnck, ged. (R.K.) Weseke 18.11.1685, huwt (R.K.) ald. 21.11.1713
239. Catharina Isinck, ged. (R.K.) Weseke 19.8.1685.
250. Johannes Vincent (Vicent), ged. (R.K.) Venlo 9.3.1679, overl. ald. 31.1.1723, huwt (R.K.)

Venlo 8.1.1704
251. Helena Hoenderlandt, ged. (R.K.) Venlo 30.12.1682.
260. Ary(Arien) Willems Bogaert,huwl
261. Aeltie Gerrits van Hardenberg, overl. Utrecht 15.9.1681.
288. (vermoed.) JanLensingh, huwt
289. Altge Raesfelts.
292. Joan Schneltinck, huwt
293. Berta Herdheerinck.
294. Herman Unlandts, huwt
295. Allken Sesenckenbohms.
360. Caspar van Oort, woonde te Beusichem.
380. Herman Hengst, boer, overl. vóór 1715, otr./tr. (2) Nijmegen 13.4/4.5.1690 Gerritje Lirel,

wed. van Peter Heijsen; otr./tr. (3) Nijmegen/Beek 8/24.5.1707 Margaretha Tijssen, wed.,
overl. Nijmegen (Oud Burgeren Gasthuis) 11.2.1738; otr./tr. (1) Nijmegen 22.1/8.2.1671

381. Elisabeth Janssen, overl. ts. 1688-1690.
382. Jan den Doctor, tr.
383. Elisabeth Reijnders.
388. Joannes Spaens, geb. Duiven ca. 1636, kerkmeester ald., overl. Duiven 9.9.1706 (septua-

genarius), huwt
389. Sibilla (Beeltjen) Derxen, geb. ca. 1635, overl. Duiven 4.6.1707 (oud 72 jaar)13.
390. Reinerus Roeloffs (Roeloelfs), geb. 1644/'45, beleend als erfgenaam van zijn vader met „den

Hoogen Aelburch" 5.7.1697, kerkmeester te Duiven, liet bij zijn dood onroerend goed te
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Duiven na ter waarde van ƒ 27500.—, overl. ald. 3.3.1703 (oud 58 jaar), huwt (R.K.) Dui-
ven 20.5.1670

391. Derrisken (Theodora) Bodden (Budde. Boedde), geb. 1647/M8, overl. Duiven 27.12.1728
(oud 80 jaar)3.

394. Barthomeus Gosens (Goossens), huwt (Geref.) Lent 3.7.1664
395. Peterke Lenerts (Leenders).
400. Derck (Theodorus) Dicks (ook als; Dicks Jansen'), geb. Zevenaar ca. 1660/'70, begr. Didam

23.2.1736, huwt (vrij zeker) Zevenaar 18.11.1694
401. Hendersken Schuiten, overl. Didam 9.4.1729.
464. Steffen Swerinck, genoemd te Stuse, overl. vóór 6.11.1707, huwt (2) (R.K.) Südlohn

11.1.1682 Alken (Aldegundis) Ter Heege; huwt (1) (R.K.) ald. 20.9.1665
465. Joanna Schuiten, begr. Südlohn 4.9.1681.
468. Henrick Thomes, huwt (1) (R.K.) Südlohn 1.11.1674 Gesina Bösinck, overl. ald. (in puerpe-

rio) 2.12.1675; huwt (2) (R.K.) Südlohn 29.11.1676
469. Alken (Aldegundis) Teesinck.
470. Henricus Herkes, genoemd Terschluse, huwt (R.K.) Südlohn 12.2.1681
471. Heilke (Helena) Terschluse.
472. Ludiger Gesinck, geb. ca. 1645, overl. na 1721, huwt (R.K.) Weseke 21.2.1683
473. Anna Schmeinck, geb. Drochters, ged. (R.K.) Weseke 17.12.1660, overl. ha 1721.
476. Wine Boijnck, „Colonus Vredensis", geb. Weseke ca. 1652, overl. vóór 10.10.1688, huwt

(R.K.) Weseke 21.11.1677
477. Alken Osinck, geb. ca. 1655, overl. (in puerperio) 1693. Zij hertr. (R.K.) Weseke 10.10.1688

Johan Meiners, colonus Boijnck, geb. ca. 1670, overl. na 1721, die hertr. (R.K.) Weseke
24.11.1693 Joanna Benninck.

478. Herman Schwerinck, colonus Isinck onder Weseke, overl. na 1721, huwt (R.K.) Weseke
30.11.1664

479. Gesa Isinck (erfdochter Isinck), geb. ca. 1649, overl. na 1721».
500. Stephanus Vincent, huwt
501. Catharina Hutten, (vermdl.) ged. (R.K.) Venlo 27.5.1644.
502. Paulus Hoenderlandt (Hunderlandt), huwt (R.K.) Venlo 17.9.1673
503. Helena Leewen (ter en vander Leeuwen), geb. ca. 1652/"54, ged. (R.K.) Venlo 15.8.1659".
512. (zeer waarsch.) Herman van Blerecom, huwt
513. Annichje Jooris, begr. Utrecht 22.5.168710.
760. Philip Hengst, timmerman, begr. Nijmegen 9.8.1678, otr./tr. (2) 17.10/3.11.1647 Claeske

Everts, begr. Nijmegen 1.10.1682; otr./tr. (l)Nijmegen 10/26.5.1635
761. Peterke Peters, begr. Nijmegen 13.12.1646.
776. Goert(en) Spaens, kerkmeester te Duiven, overl. ald. 25.4.1672, huwt (misschien eerder

huwelijk met dochter van Henrich Goertz) '
777. Willeke Budde'.
780. Even Roeloffsz, geb. 1615/" 16, beleend met „den Hoogen Aelburch" onder Groessen

(Huis Bergh) 6.6.1661, overl. Duiven 8.6.1696 (oud 80 jaar)6, huwt
781. Gresgen Wamsteckers".
782. Willem Budde, geb. 1615/M6, kerkmeester te Duiven, had bezittingen ald. o.m. „Op den

Enck", „het Veltslagh'", reed te paard bij Zevenaar in een sloot en verdronk op 22.9.1696
(oud ca. 80 jaar)3, huwt

783. Berntgen Ruluffs1, (mogelijk is met haar identiek Gerritje Roelofs, die overl. Duiven
28.7.1693 (oud + 80 jaar) als Gerarda Bodde, alias Roelofs, en waarsch. gehuwd was met
een Willem Budt)«.

800. (vrij zeker) Jan Dicx', geb. 1588/'89, bezat en bewoonde een huis in de Grietschestraat te
Zevenaar, had graf op het kerkhof en bank in de kerk, bezat verder nog een „ledige" hof-
stede „an de Dijck" te Babberich, wordt burger van Zevenaar 1.12.1641, koopt met zijn
vrouw 16.2.1660 een hofstede te Oud-Zevenaar, overl. Zevenaar 1694 op 105-jarige leef-
tijd, huwt (misschien 2de huw.)

801. Feijken Melcherts, overl. Zevenaar 26.7.1695.
1002. (vermd\.) Joannes Hutten, huwt
1003. Catharina op den Bosch.
1006. Henricus Leewen, huwt
1007. Joanna Ingensasse (7) (Ingenpassel: lezing onzeker)".
1520. Willem Hengst, begr. Nijmegen 14.11.1633, otr./tr. Nijmegen 15.4./9.5.1610
1521. Maria Hendricx, wed. van Philip Willems Clost, begr. Nijmegen 3.9.1635.
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1552. (verml.)Johan Spaen, overl. (vermdl.) Duiven 8.5.1674, huwt
1553. Leysken Check'.
1564. (vermdl.) Arndl Budde, tinsgenoot te Zevenaar 1644, woonde in de Grietschestraat ald.,

gegoed in de bschp. Ooij, huwt
1565. Liesbeth Janssen (Lucassen),geb. ca. 1595.
1602. Derck Melcherts, smid, burger van Zevenaar, bezat ook een huis (hetzelfde?) in de Griet-

schestraat, huwt
1603. Mengen Smits.
3040. Arndl Hengst, overl. na 1622, otr./tr. (2) Nijmegen 8/28.3.1618 Maria Jans, van Amsterdam;

tr .( l)
3041. Nael Baelendonc, overl. ts. 1610-1618.
3130. Lucas Janssen, woonde in de Didamsestraat te Zevenaar, huwt
3131. Merriken Hueling.

F. X. M. VAN BLARICUM, Terborg

De kwartieren Hengst (nr. 190, 191, 380 etc.) dank ik aan mededelingen van de heerN. A. Ha-
mers te Malden.

Noten

1 Zie Gens Nostra XXXV (1980), blz. 41.
2 Bij de doop van Jantje staat genoteerd'. ,,p. Bartholemeus Goosz, die weijgerde te comen

ende nochtans door last des E. Kerckeraets verschenen". Zie ook R. A. Arnhem: recht. arch.
Overbetuwe No. 317, blz. 94(Magescheid).

3 R. A. Arnhem: recht. arch. Kleefse Enclaves No. 1868, blz. 161 versoen 162(Magesch.).
4 R. A.Arnhem: KI. Encl.No. 1856, blz. 295 v.v.: 26.7.1695.
' R. A. Arnhem: KI. Encl. No. 1850, blz. 112 verso vergeleken met No. 1862, blz. 250 en No.

1849, blz. 65 en 169 verso. Zie ook No. 1847, blz. 83 en 83 verso.
6 Register op de Lenen v/h Huis Bergh blz. 158 Groessen.
' R.A.Arnhem: KI. Encl. No. 1849, blz. 229: 6.10.1650.
• R.A.Arnhem: KI. Encl.No. 1879 op 20.8.1691.
' R. A. Arnhem: KI. Encl. No. 1883, blz. 34 en 1884, blz. 6.

10 Bij begrafenis staat: weduwe van Herman van Blerecom, laet nae mondige kinderen.
11 Op 15.8.1659 wordt in de St. Martinus te Venlo overgedoopt onder voorwaarde de eerder

door Calvinisten gedoopte Anna Catharina, dr. v. Henricus Leewen en Joanna Ingensasse (?,
lezing onzeker, aan de naam is geknoeid); eveneens overgedoopt (niet onder voorwaarde)
haar zuster Helena, vroeger ook zo gedoopt; zo ook haar broers Gerardus en Henricus. Van
geen van vieren wordt de leeftijd vermeld.

1! R. A. Arnhem: KI. Encl. No. 1853, blz. 72 verso.
" R. A. Arnhem: zie ook KI. Encl. No. 1855(5.5.1687), waar Jan Spaens optreedt mede namens:

Sijne absente hüeszfr. Beeltjen Derxen. Het is dus niet waar, dat deze Jan Spaens overleed
vóór 11.11.1680, want KI. Encl. No. 1854, blz. 79 (11.11.1680) is een testament waarin alleen
maar staat, dat de testatrice „institueert t o t . . . erffgenahmen (o.a.) Beeltgen Derexen huijs-
frau van Jan Spaens toe Dueven".

14 Archief bisdom Munster in de betreffende status animarum van 1721.

HET GESLACHT SCHARTEN
(Gens Nostra XXXIV (1979), pag. 49 e.v.)

Pag. 51. Gotflj(d)lieb Scharten werd te Amsterdam op 1.9.1791 als poorter ingeschreven met de
aantekening „H.T.B.", d.w.z. „aan Heeren Thesauriers Betaelt".

Pag. 56. IVb, l,a. Theodora Johanna Everdina Scharten overl. Avallon (Fr.) 14.3.1979.
Pag. 57. Het onderschrift van de foto moet luiden: staande van links naar rechts: Carel Theodo-

rus Scharten (1866-1932), Karl Peter Conrad Alexander Gramberg (1864-1928) en Theo-
door Scharten (1872-1943).

Pag. 58. Vllb. Johan George Christiaan Scharten is docent aan de rijkshogere school voor tuin-
en landschapsinrichting te Boskoop.

Pag. 59. VIIc. Theodoor Scharten is electrotechnisch ingenieur, wetenschappelijk hoofdmede-
werker aan de Technische Hogeschool te Eindhoven.

K. SCHARTEN, Zeist
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KWARTIERSTAAT JORISSEN
(Gens Nostra XXXIV (1979), pag. 342 e.v.)

Met veel belangstelling las ik in Gens Nostra de kwartierstaat Jorissen, uiteraard te meer, daar
ik mij intensief met een familie van dezelfde naam bezig hield en daarover in „De Nederland-
sche Leeuw" van juli/aug. 1979 publiceerde.

Het speet mij nu te moeten constateren dat in de kwartierstaat de schrijvers een verbinding
tussen beide families hebben gelegd, die ik op grond van vroeger gedaan onderzoek meen te
moeten verwerpen. De vader van de op 6 febr. 1699 in Werthausen gedoopte J(o)an Jorissen is,
volgens het Tauf- en Sterbebuch 1698-1765 van Hoch-Emmerich (Pers. Stand Archiv, Brühl) in-
derdaad een Hendrich Jöris, maar deze is niet identiek met de op 24 oct. 1677 in Wesel geboren
Hendrik Jorissen. Deze laatste trad in Wesel op 5 dec. 1700 als jonge man (dus tot dan toe onge-
trouwd!) in het huwelijk met Johanna Arntzen (Wesel, Math. Kirche) en overleed vervolgens in
Weselop24sept. 1702 (Ned. Leeuw 1979, kol. 224).

Het door de schrijvers in hun kwartierstaat onder nrs. 64-65 bedoelde echtpaar Hendrich Jöris
en (Gertrud?) Drütgen laat in Werthausen, behalve in 1699 de reeds genoemde Jan, bovendien
op 12 oct. 1704 nog een zoon dopen (Goredt?), dus ruim 2 jaar na het overlijden van de inmid-
dels met een ander gehuwde Hendrik Jorissen in Wesel! Het komt mij voor dat deze feiten geen
andere conclusie toelaten dan dat we met twee verschillende personen te doen hebben en dat
dus een verbinding tussen beide families hier niet bestaat. '

K. L. VAN SCHOUWENBURG, Delft

In de kwartierstaat Jorissen zijn naar mijn mening helaas enkele onjuistheden vermeld. Bij
kwartiernummer 37 wordt genoemd: Catharina de Haen, geb. (= ged.!) Dordrecht 20.2.1726 als
dr. van Pieter de Haen en Johanna Mol (de nrs. 74 en 75). Mijn onderzoekingen naarde genea-
logie van het hier betreffende geslacht De Haen (er leefden vroeger eeuwen verscheidene, niet
verwante families De Haen te Dordrecht) geven een andere kijk op de identiteit en het voorge-
slacht van genoemde Catharina. Bij haar ondertrouw te Dordrecht d.d. 6.12.1749 werd zij verge-
zeld van haar vader Pieter de Haen. Laatstgenoemde huwde te Dordrecht 19.6.1718 met Johanna
Mol, die overigens geen dochter was van het in de kwartierstaat Jorissen (nrs. 150 en 151) ge-
noemde echtpaar Abram Mol-Anna van der Velden. Indien men de originele ondertrouwakte
had geraadpleegd, was dit foutieve ouderschap onmiddellijk aan het licht gekomen. Johanna Mol
— de vrouw van Pieter de Haen — werd op 24.12.1691 te Dordrecht gedoopt als dr. van
(Syl)Vester Mol, geb. te Maaseik (uit een Dordts geslacht?), smelter in de Grafelijkheids Munt
te Dordrecht, begr. ald. 19.4.1736, tr. Nijmegen (ondertr. Dordrecht 7.5.)1681 Beatrix Backer
(Bax, Bachus), geb. Maastricht, begr. Dordrecht 15.3.1729. De opgave van de doopdatum van
de foutieve Johanna Mol in de kwartierstaat Jorissen betreft trouwens de doop van een zoon
Abraham met als ouders Abraham Mol en Anna van der Velden. Dit echtpaar had overigens wel
een dochter Johanna — waarvan de doop te Dordrecht niet werd teruggevonden — die op
24.5.1722 ald. in het huwelijk trad met Cornelis Zoeten. Derhalve komen de kwartieren van
Abram Mol-Anna van der Velden in de kwartierstaat Jorissen te vervallen.

Op 10.5.1731 hertrouwde voornoemde Pieter de Haen te Dordrecht met Catharina Elisabeth
Vink, geb. te „Meulheijne aen de Roer". In dit echtpaar meen ik de ouders te mogen zien van
Catharina de Haen, de vrouw van Thomas Pion in de kwartierstaat Jorissen. Pieter de Haen en
zijn eerste vrouw Johanna Mol lieten twee maal een dochter Catharina te Dordrecht dopen en
wel op 20.2.1726 en 28.5.1727. Eerstgenoemde zal op 15.5.1726 ald. zijn begraven. Dein 1727 ge-
doopte naamgenoot zal vóór 24.6.1733 zijn gestorven, daar er op die datum wederom een doch-
ter Catharina de Haen ten doop werd gehouden, met ditmaal als moeder de tweede vrouw van
Pieter de Haen: Catharina Elisabeth Vink. Het is deze Catharina de Haen, die als 16-jarige in het
huwelijk trad met Thomas Pion, wiens zuster Catharina huwde met een zwager van Geertruijt de
Haen, de half-zuster van zijn vrouw (zie Mensen van Vroeger jrg. 1976, blz. 32 en 224). Het door
mij nog niet afgeronde onderzoek naar deze familie De Haen zal wellicht nadere gegevens over
het echtpaar Pion-de Haen aan het licht brengen.

Het is spijtig dat de kwartierstaat Jorissen zo fragmentarisch uitgewerkt is. Betreffende de
Dordtse kwartieren is zonder al te diepgaand onderzoek nog veel meer te vinden. De kwartier-
staat van Catharina de Haen ziet er vooralsnog als volgt uit (nummering volgens de kwartierstaat
Jorissen):

37. Catharina de Haen, ged. Dordrecht 24.6.1733, begr. ald. 12.9.1783.
74. Pieter de Haen, ged. Dordrecht 12.1.1693, mr. huistimmerman ald., begr. ald. 12.1.1775

(precies 82 jaar na zijn doop!), tr. Ie Dordrecht 19.6.1718 Johanna Mol, tr. 2e Dordrecht
10.6.1731
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75. Catharina Elisabelh Vink, geb. „Meulheijne aen de Roer" (Dld.), begr. Dordrecht 10.5.1787
(zie K. J. Slijkerman, De Kwartierstaat van Kees Jan Slijkerman, Rotterdam 1978, blz. 28
e.v.).

148. Jordaen Huijbertsz. de Haen, ged. Dordrecht 28.4.1655, mr. timmerman, timmermansbaas
ald., begr. ald. 10.11.1729, tr. Dordrecht 28.4.1681

149. Geertrui) van Aerlenbroeck,ged. Dordrecht 23.9.1654, begr. ald. 27.12.1747.
296. Huijbert Jordaensz. de Haen, ged. Dordrecht maart 1630, mr. timmerman, huistimmerman

ald., begr. ald. 8.6.1677, tr. 's-Gravenhage (ondertr. Dordrecht 11.5.)1654
297. Geertruijt Claesdr. Bloteling, geb. 's-Gravenhage, begr. Dordrecht 26.6.1679 (zie Ned.

Leeuw jrg. 1977, kol. 50 en jrg. 1978, kol. 67).
298. Jan Melssen (Van Aerlenbroeck), geb. „Beke" in Westfalen (Dld.), mr. linnenwever, deken

van het linnenweversgilde te Dordrecht, tr. Dordrecht 18.10.1633
299. Grietje Jan Jansdr., geb. Dordrecht.
592. Jordaen Pietersz. de Haen, geb. Dordrecht, kleermaker ald., ovl. vóór 19.9.1660, tr. Dor-

drecht 8.6.1627
593. Jenneke Huijbrechtsdr., geb. 's-Gravenhage, ovl. na 22.12.1665.
594. Claes (Nicolaes) Arentsz. Blotelingh, mr. metselaar te 's-Gravenhage, begr. ald. 14.11.1679,

tr. 2e Rijswijk 19.11.1636 Lijsbeth Philips, tr. 3e 's-Gravenhage (scheiding van tafel en bed
1666) 28.11.1651 Neeltje Aelberls Spruyt, tr. Ie ca. 1625

595. N.N. begr. 's-Gravenhage 22.2.1636.

K. J. SLIJKERMAN, Rotterdam

Ook van de zijde van de heren Ir. B. Zuidema te Santpoort en Dr. P. Bos te Mijdrecht kwamen
zeer waardevolle correcties en aanvullingen op bovengenoemde kwartierstaat binnen, waarvan
een belangrijk deel samenviel met de hierboven afgedrukte reactie van de heer K. J. Slijkerman.
Het daarin nog niet verwerkte zal hieronder worden weergegeven. Hartelijk dank voor alle reac-
ties!

45. Trijntje van Munster, ged. Werkendam 28.11.1694.
88. Maerlen Pontfe), schrijnwerker uit Venlo, overl. Dordrecht vóór 1726, huwt Venlo (?)
89. K(C)aetje van Dommelen, geb. Venlo (?).
90. Teunis Cornelis (van) Munster (de Munster), van de Werken, huwt (1) ca. 1694
91. Ariaentje Pijpers, ged. Werkendam 20.1.1669, overl. vóór 1708.

150-151 vervalt.
180. Cornelis (de) Munster, in de Werken, huwt
181. Willemke Jans.
182. Jan Jorissen Pijpers, ged. Werkendam 26.10.1636, huwt ald. 23.8.1660
183. Trijntje Govertsdr. van Batenburg.
302-303 vervalt, evenals de fragmenten onder die nummers onderaan pag. 347.
592. Jordaen Pietersz de Haen, ondertrouwt 's-Gravenhage 16.5.1627 Jannitge (Jenneke) Huij-

brechtsdr.

L. VAN ROOSENDAAL, Alphen aan den Rijn

DE FAMILIE DE FEIJTER OP SCHOUWEN-DUIVELAND
Gens Nostra XXXV (1980), pag. 25 e.v.)

VI Hubregt de Feijter (pag. 27) huwt Tona Tonisse Bruijncruijs, wellicht dr. van Theunis Willem-
se Bruijncruijs. Deze huwt (1) Grietje Willems, uit welk huwelijk in ieder geval in Nieuwerkerk
(Duiveland) twee zoons Willem werden gedoopt en wel op 29.8.1706 en 7.8.1707. Hij otr./tr. (2)
Nieuwerkerk 4.4/1.5.1710 Claesje Govers, wed. van Arjaen Pieters Klinckerlant. Volgens het ar-
chiefvan de weeskamer van Nieuwerkerk, R. A. Zeeland, Lasonder^inv. nr. 4670, stierf Claesje
Govers vóór 23.12.1727; Theunis was toen nog in leven. Er wordt niet gesproken over eventuele
kinderen uit hun huwelijk; deze werden evenmin vooralsnog in het doopboek van Nieuwerkerk
aangetroffen, zodat niet duidelijk is of Tona inderdaad een kind is van Theunis Willemse Bruijn-
cruijs, en zo ja, van welke echtgenote.

Theunis is een zoon van Willem Lambrechtse Bruijncruijs en werd ged. Nieuwerkerk 15.3.1687.
Willem Lambrechtse Bruijncruijs otr./tr. als wedr. van Pieternella Bouwe te Bruinisse 15.4/
5.5.1667 Geertruijt Cornelis, j.d. van Oost-Duiveland. De familie Bruijncruijs was woonachtig te
Kapelle, een dorpje dat kerkelijk onder Nieuwerkerk viel.

J. A. VAN FELIUS, Haarlem
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BOURSSE
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 29 e.v.)

Op pag. 29. Xla. Pieter (Pierre) Boursse was geboren in Valenciennes.
Op pag. 32. 8e regel van onderen: Susanna van IJsselstein werd gedoopt Delft (Nieuwe Kerk)

28.3.1666.
5e regel van onderen: men leze: Minkatijel Trigaleis.

T.DEN HERDER, Naarden

DE HELDERSE FAMILIE WENTEL

(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 78 e.Y.)

Pag. 82. 6e regel van onderen: Adriaan Petrus de Lange. i

N. VERMAAK, Mill

KWARTIEREN VAN M. J. BROER
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 93 e.v.)

Pag. 94, nr. 12. Op een „Lijst van 't begraven der Lijken van den Jaare 1809" (Archief Nederl.
Herv. Kerk te Pijnacker) is aangetekend: Kerk binnen de Pijl(aren) 23e Mei —
't Lijk van Nanning van Veen; voor 't graf ƒ 8.10; voor 't beste doodkl. ƒ 2 . 2
E:R:(= Eerste Rang).

D.J. WESSELO, Pijnacker

KWARTIERSTAAT JOBSE-VAN DIJK
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 134 e.v.)

Pag. 141, nr. 877. Sara Ve(e)rdegem, ged. Axel 29.9.1686.

Red. Gens Nostra

STAMREEKS VAN HET GESLACHT DE JONG(H) - ZUIDWEST UTRECHT
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 150 e.v.)

Pag. 154. VI, 10. Neeltje, ged. Noorden 16.3.1766.
VII. De kinderen van Jan Jansze de Jong en Neeltje Verweij werden wel allen gebo-
ren te Kockengen, alwaar ook de kinderen 1 t/m 4 werden gedoopt. De kinderen 5 t/m
14 werden echter gedoopt te Kamerik.
VIII. Dirk de Jong, ged. Kamerik 13.2.1791.
VIII.2: Hendrik,geb. 27.7.1818.

Pag. 155. IX,7: Johannes Nicolaas, overl. Breukelen 20.4.1938.
X. Aaltje van Ommen, overl. Haarlem 16.2.1941.
X, 4: Dirk, geb. Breukelen-Nijenrode 22.11.1888, overl. Haarlem 23.1.1980.

Pag. 156. XI. Hendricus Albertus de Jong, geb. Breukelen-Nijenrode 21.12.1885, overl. Rhenen
29.7.1955, tr. Alberla Evelina Bovenschen, overl. Rhenen 20.10.1965.

XI, 9: Aaltje, geb. 1.5.1920.

A.J. DE JONG, Kamerik

GENEALOGIE PESMAN (SCHARMER)
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 175 e.v.)

Pag. 177. VIIIo. Jantje Ritzema is geb. Tenpost 29.7.1820.

Pag. 181. IXq. Jan Pestman tr. 2e Anna Nap.

TH. P. E. DE KLERCK, Winschoten
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HET GESLACHT POESIAT

De Noordelijke Nederlanden hebben in de 16e eeuw en tot ver in de 17e
een enorme groei doorgemaakt. Vooral de Hollandse steden kregen in die
tijd een explosieve bevolkingsaanwas te verwerken. Telde Amsterdam in
1622 nog 105.000 inwoners, in 1648 waren dit er 160.000. Vooral de immigra-
tie vanuit het zuiden heeft hiertoe bijgedragen. De groei van de Frans spre-
kende Rooms Katholieke bevolking van Amsterdam toont aan, dat niet alle
immigranten uit dit taalgebied Hugenoten waren. De R.K. Franse Kapel,
voor 1663 nog een schuilkerkje aan het Rokin, werd door de grote toeloop
verplaatst naar de N.Z. Voorburgwal 312. De nieuwe kerk kreeg een capaci-
teit van 800 zitplaatsen.

Pierre Pouchat, een passementwerker uit de Franse stad Tours, was zo'n
Rooms Katholieke immigrant. In Amsterdam vond hij werk, een huis en een
vrouw. Zijn huis stond op het Nieuwe Werk, later Jordaan geheten, en zijn
vrouw, waarmee hij in 1671 trouwde, heette Marie Bosré en was afkomstig uit
Namen in de Zuidelijke Nederlanden.

In hun ondertrouwakte, opgemaakt in het Amsterdamse stadhuis, zijn hun
namen al verhollandst. Pierre Pouchat is Pieter Poescha en Marie Bosré is Ma-
ria Bosrij geworden. Het verhollandsen, verhaspelen is misschien beter, van
vreemde namen was groot in die tijd. Vooral bij de namen van eenvoudige
mensen, die de schrijfkunst niet of nauwelijks meester waren, kwamen veel
veranderingen voor. Ongeveer 25 verschillende schrijfwijzen van de oor-
spronkelijke naam Pouchat kwam ik in de Amsterdamse doop- en onder-
trouwakten tegen. In de genealogie heb ik deze verscheidenheid zo veel mo-
gelijk weergegeven. Alleen de schrijfwijze Poesiat is blijven bestaan.

Deze naam heeft in protestantse kringen in Amsterdam, maar ook daar
buiten, een bekende klank gekregen door de in 1831 in de Laurierstraat ge-
boren Bart Poesiat (VII). Hij was in het midden van de 19e eeuw de enige
mannelijke nakomeling van Pierre Pouchat (I). Bart werkte als onderhouds-
timmerman bij de N.V. Bierbrouwerij en Azijnmakerij „De Gekroonde
Valk", gelegen aan de Hoogte Kadijk 43. Samen met zijn vriend en collega,
de metselaar Klaas Kater, en met de steun van de directeur van „De Ge-
kroonde Valk", richtten zij het christelijk werkliedenverbond „Patrimoni-
um" op. De Amsterdamse gemeenteraad heeft Bart Poesiat en zijn werk op
maatschappelijk en sociaal terrein willen eren door een straat in Amsterdam-
Osdorp naar hem te noemen.

Genealogie

I. Pieter Poescha (Pierre Pouchat), de stamvader van de Amsterdamse fa-
milie Poesiat, werd te Tours in Frankrijk geboren; hij was passementwerker
en woonde in de Laurierstraat te Amsterdam; op 26-jarige leeftijd onder-
trouwde hij aldaar 12.12.1671 Maria Bosrij (Marie Bosré), geb. Namen 1645,
begr. Amsterdam 28.7.1739; in deze akte heet ze Marija Boesere, wed. van
Pieter Poeseijat.
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Amsterdam.deR.K. Kerk „De Fransche Kapel''

Uit dit huwelijk, beiden te Amsterdam (r.k.):
1. Marie, ged. 1.10.1675.
2. Simon, volgt II.

II. Simon Poesjardt, ged. Amsterdam 8.3.1682, begr. ald. 30.12.1753, trek-
werker in de Bloemstraat, otr. ald. 24.4.1705 Lamberta Brants, ged. (ger.) ald.
17.11.1686, begr. ald. 8.2.1753 als Lammertje Poesijrt-Brink, dr. van Brant
Arentse en Grietje Willems.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (r.k.):
1. Petrus, volgt lila.
2. Arnoldus, volgt Illb.
3. Leonardus, ged. 29.12.1713.
4. Leonardus, volgt IIIc.
5. Johannes, volgt Illd

lila. Pieter Poeschat, ged. Amsterdam 18.12.1705, begr. ald. 1.12.1748, otr.
ald. 9.4.1734 Magdalena van Wel, ged. (ger.) Amsterdam 12.3.1713, dr. van
Pieter Jans van Wel en Marta Jamaar.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Simon, volgt IVa.
2. Pieter, ged. 10.7.1737.
3. Marta, ged. 17.7.1739.
4. Pieter, ged. 2.12.1740.
5. Pieter, ged. 5.9.1742.
6. Leenden, volgt IVb.
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Illb. Arnoldus Poeschart, ged. Amsterdam 4.12.1707, begr. ald. 1.9.1784,
otr. (1) ald. 1.5.1733 Grietje Snoeijers, ged. (ger.) ald. 18.11.1711, begr. ald.
15.12.1737, dr. van Pieter Snoeijers en Fransijntje Slantua (Plantena); otr. (2)
Amsterdam 22.12.1741 Margaretha Maria Geijseling, begr. ald. 4.2.1792.

Uit het eerste huwelijk, beiden te Amsterdam (r.k.):
1. Pieter, ged. 27.11.1734.
2. Lambertina, ged. 30.12.1735.

Uit het tweede huwelijk, allen te Amsterdam (r.k.):
3. Simon, ged. 29.8.1743.
4. Alida, ged. 7.2.1745, otr. (1) Amsterdam 5.5.1768 Jan de Bruin, otr. (2) ald.

8.1.1773 Evert Berghuijsen.
5. Simon, volgt IVc.
6. Johanna,ged. 13.11.1748.
7. Arnoldus, volgt IVd.
8. Lambertina, ged. 19.6.1754, begr. Amsterdam 3.8.1794, otr. ald. 15.5.1789

Dirk Barends.

IIIc. Leonardus Poeschat (de achternaam Bosiert, die Leendert bij zijn on-
dertrouw opgaf, is de verbasterde achternaam van zijn grootmoeder, zie I),
ged. Amsterdam 10.3.1716, begr. ald. 27.4.1777, otr. ald. 7.5.1751 Anna Lucas,
ged. (r.k.) Amsterdam 26.1.1729, begr. ald. 4.11.1803, dr. van Jacobus Lucas
en Catrina Christiaans.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (r.k.):
1. Lamberta, ged. 2.12.1752, begr. Amsterdam 17.5.1767.
2. Anna, ged. 7.3.1754.
3. Jacobus, ged. 20.12.1762, begr. Amsterdam 16.6.1782.
4. Anna, ged. 7.4.1767, begr. 20.8.1784.
5. Lamberta, ged. 15.3.1769.
6. Lamberta, ged. 4.10.1773, overl. Amsterdam 21.11.1828, otr. ald. 6.4.1798

Johannes Plag van Ravenstein.

Illd. Johannes Poesjaart, ged. Amsterdam 12.12.1719, begr. ald. 13.2.1755,
otr. ald. 14.5.1745 Elisabeth Groen, ged. (ger.) Amsterdam 4.9.1729, dr. van
Jan Groen van Antje van der Beets; zij hertr. Amsterdam 16.1.1756 Willem
Swijer.

Uit dit huwelijk te Amsterdam (r.k.):
1. Lamberta, ged. 6.4.1746, begr. Amsterdam 12.5.1788; zij houdt ald. op

5.9.1783 haar zoon Johannes Abraham Poesijat ten doop.

IVa. Simon Poeuat, ged. Amsterdam 16.3.1735, begr. ald. 3.5.1803, otr. ald.
10.12.1756 Bartha Uijttenboogaart, ged. (ger.) ald. 21.9.1735, begr. ald.
15.11.1807, dr. van Isack Uijttenboogaart en Elisabeth van Wageningen.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Magdalena,ged. 15.4.1757, begr. 12.2.1758.
2. Izak, ged. 2.7.1758.
3. Magdalena, ged. 5.4.1761.

372



4. Pieter, volgt Va.
5. Simon, ged. 15.1.1766.
6. Simon, volgt Vb.
7. Harmanus, ged. 3.1.1770.
8. Harmanus, ged. 15.9.1771.
9. Elisabeth, ged. 26.12.1773, otr. ald. 2.9.1803 Jacobus van den Bosch.

10. Johanna,gtè. 12.5.1776. '
11. Margaretha, ged. 26.11.1779, otr. ald. 20.4.1804 Jan Willemse.

IVb. Leenden Poesjat, ged. Amsterdam 28.3.1745, overl. ald. 7.11.1814,
otr. (1) ald. 8.2.1765 Jannetje Munster, ged. (ger.) Amsterdam 24.11.1748,
begr. ald. 27.8.1775, dr. van Huig Munster en Geertruij Lamorij (Lamaar),
otr. (2) ald. 22.12.1775 Anna Meijer, ged. (Ev. Luth.) ald. 26.7.1746, begr. ald.
27.8.1784, dr. van Jan Meijer en Catharina Maanefeltz (Maaneveld), otr. (3)
ald. 17.12.1784 Johanna Siongen, ged. (ger.) ald. 11.10.1739, dr. van Jan Sion-
gen en Annie Hillen, otr. (4) ald. 2.9.1803 Jacomijntje Odet, wed. van Jacobus
van der Toren.

Uit het eerste huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Pieter, ged. 17.11.1765.
2. Willem, ged. 14.8.1768.
3. Huijbert Jacob, ged. 4.6.1770, begr. Amsterdam 12.8.1770.
4. Jantje, ged. 6.10.1771.
5. Pieter, volgt Vc.
6. Leenden, ged. 30.5.1775.

Uit het tweede huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
7. Janna, ged. 1.10.1777, begr. Amsterdam 16.2.1779.
8. Jan, ged. 1.9.1780.
9. Jacob Huijbert, gsó. 8.12.1782, begr. Amsterdam 10.7.1783.

IVc. Simon Poesjaert, ged. Amsterdam 7.10.1746, otr. ald. 2.9.1774 Helena
Berghuis, ged. (r.k.) ald. 13.7.1748, dr. van Jan Berghuis en Catrina van der
Meij.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (r.k.):
1. Arnoldus, ged. 20.1.1775.
2. Johannes, ged. 26.3.1777.
3. Arnoldus, tweeling met 2, begr. Amsterdam 1.3.1778.
4. Alida, ged. 25.4.1779, overl. Amsterdam 17.10.1859; in de overlijdensakte

heelzeAlidavanPoesjeet.
5. Arnoldus, ged. 29.4.1782, begr. Amsterdam 1.9.1784.

IVd. Arnoldus Poesjat, ged. Amsterdam 3.8.1751, otr. ald. 16.5.1783 Johan-
na Maria Schuijlder, ged. (Ev. Luth.) ald. 22.8.1752, dr. van Caspar Schuijlder
en Dirkje Theunis.

Uit dit huwelijk te Amsterdam:
1. Theodorus, ged. 11.7.1787; hij was de laatste van de familie die r.k. ge-

doopt werd.
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Va. Pieter Poesjat, ged. Amsterdam 16.10.1763, otr. ald. 27.4.1786 Johanna
Kuijtenbrouwer, ged. (ger.) ald. 2.10.1765, dr. van Jan Kuijtenbrouwer en Ma-
ria Hofman.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Johanna Maria, ged. 20.8.1786, begr. Amsterdam 7.10.1787.
2. Elisabeth, ged. 2.4.1788, overl. Amsterdam 4.7.1838, otr. ald. 24.4.1807

Feijke Feijkes.
3. Maria, ged. 2.12.1798.
4. Johanna, ged. 13.8.1802, overl. Amsterdam 18.1.1883, tr. ald. 4.8.1830 Ja-

cob Lindeman, koopman aldaar.

Vb. Simon Poesjat, ged. Amsterdam 9.1.1767, overl. ald. 11.3.1839, vergul-
der in de Egelantierstraat, otr. ald. 28.9.1792 Helena Boogaarts, ged. (ger.)
Rijnsburg 3.2.1771, dr. van Jan Pieters Boogaards en Ariaantje Pieters
Zwaan.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Simon, ged. 29.3.1793, begr. Amsterdam 3.5.1803.
2. Johannes, volgt Vla.
3. Margaretha, ged. 8.4.1798, begr. Amsterdam 25.12.1798.
4. Pieter, ged. 12.2.1800, begr. Amsterdam 9.9.1802.
5. /Irtfomwj, ged. 28.3.1802, begr. Amsterdam 12.2.1806.
6. Antonius, volgt VIb.
7. Elisabeth, ged. 30.1.1805, overl. 5.6.1875, tr. ald. 18.3.1830 Johannes Gros,

suikerbakker ald.

Vc. Pieter Poesjat, ged. Amsterdam 3.10.1773, overl. ald. 18.8.1850, mat-
tenmaker en behangersknecht in de Egelantierstraat, otr. (1) ald. 25.4.1794
Jannetje Waalevelt, ged. Landsmeer (ger.) 20.11.1774, dr. van Klaas Jacobs
Waalevelt en Lijsbeth Jans Kooij, tr. (2) Amsterdam 6.8.1823 Maartje van den
Berg, ged. (ger.) Purmerend 13.12.1781, dr. vanThomas van den Bergen Eef-
je Kool.

Uit het eerste huwelijk, allen te Amsterdam (ger.):
1. Janna, ged. 11.1.1795.
2. Klaas, ged. 4.1.1797, begr. Amsterdam 3.8.1800.
3. Steijntje, ged. 19.7.1799, begr. Amsterdam 7.8.1800.
4. Leendert, volgt VIc.
5. Pieter, volgt VId.
6. Willem, ged. 14.1.1808, begr. Amsterdam 13.6.1810.

Vla. Johannes Poesjat, ged. Amsterdam 10.6.1795, boekbindersknecht, tr.
ald. 10.11.1819 Lena Nieuvaart, ged. (ger.) Leiden 3.12.1795, dr. van Barth
Nieuvaart en Lena Karselis (Marselis).

Uit dit huwelijk te Amsterdam:
1. Johannes, geb. 13.7.1822.
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VIb. Antonius Poesjat, geb./ged. Amsterdam 21.10/1.11.1807, overl. ald.
7.1.1870, tabakswerker, tr. ald. 4.12.1833 Maria Elisabeth Lambregts, geb./
ged. Amsterdam 7.8/24.8.1808, dr. van Christiaan Lambregts en Elisabeth
Reissel.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Antonius Simon, geb. 15.6.1835, overl. Amsterdam 28.7.1835.
2. Maria Elisabeth, geb. 7.9.1836, overl. Amsterdam 16.5.1837.
3. Helena, geb. 29.4.1838, overl. Amsterdam 10.6.1856.
4. Maria Elisabeth, geb. 19.3.1840, overl. Amsterdam 19.5.1845.
5. Antonius, geb. 31.12.1841, overl. Amsterdam 7.7.1842.
6. Christina Johanna, geb 15.1.1844, tr. ald. 27.11.1867 Hendrik Hopman,

geb. ald. 27.11.1842.
7. Elisabeth, geb. 13.10.1845; zij kreeg twee buitenechtelijke kinderen:

a. Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 20.4.1871, overl. ald. 30.11.1872.
b. Jacobus Johannes, geb. Amsterdam 23.1.1873, overl. ald. 9.6.1874.
Zij tr. Amsterdam 8.8.1879 Johannes Bernardus Domburg, geb. ald.
27.12.1839, sjouwerman aldaar.

8. Antonius, geb. 3.11.1847, overl. Amsterdam 25.1.1848.
9. Hendrina Francina, geb. 1.7.1849, overl. Amsterdam 11.5.1851.

10. Jacobus Johannes, geb. 12.1.1852, overl. Amsterdam 19.10.1855.

VIc. Leendert Poesiat, ged. Amsterdam 27.5.1801, overl. ald. 19.12.1854,
metselaarsknecht, tr. ald. 19.6.1823 Harmina Weegewijs ged. (Ev. Luth.) ald.
3.2.1805, overl. ald. 3.4.1873, dr. van David Weegewijs, steenhouwer te Am-
sterdam en Harmina Hagens.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Pieter Martinus geb. 28.3.1825, overl. Amsterdam 7.8.1826.
2. Anna Barbara, geb. 3.3.1827; zij kreeg vier buitenechtelijke kinderen

waarvan Willem Theodorus Schuhmacher de vader was; zij werden in
Amsterdam geboren:
a. Christina Hermina, geb. 6.11.1857.
b. Dirk, geb. 30.12.1859, overl. Amsterdam 3.1.1860.
c. Anna Barbara, geb. 2.12.1861.
d. Anna Helena, geb. 13.3.1865, overl. Amsterdam 2.2.1866.

Zij tr. Amsterdam 9.3.1870 Abraham Hooijberg, schildersknecht ald.
3. Bart, volgt VII.
4. Christina Hermina, geb. 12.3.1833, overl. Amsterdam 8.12.1834.
5. Christina Hermina, geb. 19.7.1835, overl. Amsterdam 18.6.1866, tr. Am-

sterdam 27.7.1864 Gijsbert Kool, winkelbediende aldaar.
6. Helena Hermina, geb. 17.4.1838, overl. Amsterdam 28.12.1840.
7. Jannetje, geb. 24.5.1840, overl. Amsterdam 13.6.1840.
8. Harmina, geb. 18.10.1845, overl. Amsterdam 12.4.1847.
9. Harmina, geb. 28.4.1848, overl. Amsterdam 14.11.1848.

VId. Pieter Poesiat, ged. Amsterdam 3.7.1803, overl. ald. 8.2.1838, werk-
man, tr. ald. 11.8.1830 Helena Cornelia Gressel, ged. (Ev. Luth.) Amsterdam
16.5.1799, dr. van Philip Wilhelm Gressel en Hylkje Gerbrands.
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Ban Poesiat (1831-1898) Johanna Hendrika Horst (1828-1911)
VII

Bart Poesiat (1885-1950)
IXa

Antje Schut (1887-1943)

beiden getekend door hun zoon Hendrik Ban Poesiat
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Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Helena Cornelia, geb. 16.1.1829; zij was een buitenechtelijke dochter van

haar moeder en kreeg op haar trouwdag de naam Poesiat, tr. Amsterdam
27.11.1861 Barend Kuijsten, geb. ald. 26.2.1827, winkelier ald.

2. PieterAdrianus, geb. 14.6.1831, overl. Amsterdam 8.11.1831.
3. Johanna Harmina, geb. 7.9.1833, overl. in 1835.
4. Pieter Thomas, geb. 5.9.1835, overl. Amsterdam 1.11.1838.
5. Jannetje, geb. 29.1.1838, overl. Amsterdam 10.1.1839.

VII. Ban Poesiat, geb. Amsterdam 17.1.1831, overl. ald. 31.10.1898, tim-
merman, medeoprichter en secretaris van het werkliedenverbond „Patrimo-
nium" te Amsterdam, tr. ald. 21.5.1856 Johanna Hendrika Horst, geb. Nieu-
wer Amstel 6.6.1828, overl. Amsterdam 21.11.1911, dr. van Hendrik Horst,
houtzaagmolenaarsknecht en Antje (van) Oijen.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Hermina, geb. 25.1.1857, overl. Amsterdam 17.5.1859.
2. Antje Hermina, geb. 1.6.1859, overl. Amsterdam 29.9.1925, tr. Amsterdam

10.9.1885 Hendrik van der Hilst, meesterknecht o.d. stadsdrukkerij.
3. Hendrik Bart, volgt VIII.
4. Bart, geb. 6.11.1861, overl. Amsterdam 19.11.1861.
5. Antje, geb. 29.12.1862, overl. Amsterdam 16.12.1867.
6. Christina Hermina, geb. 13.9.1864, overl. Amsterdam 24.10.1864.
7. Ebenhaëzer, geb. Amsterdam 20.11.1865, overl. ald. 26.3.1953, timmer-

man, tr. (1) ald. 20.11.1890 Maria Helena van der Hilst, geb, ald. 23.4.1867,
overl. ald. 19.9.1917, dr. van Martinus van der Hilst, timmerman en Hele-
na Sara Elisabeth Oudmaijer, tr. (2) Amsterdam 31.10.1918 Johanna Jaco-
ba van Piggelen, geb. ald. 24.3.1867, overl. ald. 16.9.1961, dr. van Hendrik
Leendert van Piggelen en Johanna Aris. Beide huwelijken bleven kinder-
loos.

8. Johanna Hendrika, geb. 1.5.1867, overl. Amsterdam 9.2.1936, tr. Amster-
dam 22.4.1894 Hendrik Johannes Verleur, geb. ald. 25.4.1872, boekhouder
bij de fa. Bols.

9. Adriana, geb. 29.7.1869, overl. Amsterdam 24.3.1870.

VIII. Hendrik Bart Poesiat, geb. Amsterdam 4.10.1860, overl. ald.
19.4.1945, timmerman-uitvoerder, tr. ald. 1.11.1883 Dirkje van Ling, geb. ald.
24.9.1859, overl. ald. 9.9.1932, dr. van Hermanus van Lingen Johanna Admi-
raal.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Bart, volgt IXa.
2. Johanna, geb. 6.11.1886, overl. Amsterdam 2.2.1955, tr. Amsterdam

1.2.1912 Jules Ferdinand Wouters, geb. ald. 12.8.1887, ambtenaar bij het
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht.

3. Hendrik Bart, volgt IXb.
4. Hermanus, volgt IXc.
5. Dirk, geb. 5.6.1891, overl. Amsterdam 23.6.1893.
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6. Johan Hendrik, geb. .15.8.1892, overl. Amsterdam 3.9.1892.
7. Johan Hendrik, volgt IXd.
8. Dirkje, geb. 31.5.1897, overl. Amsterdam 28.12.1956, tr. Amsterdam

27.5.1926 Rienk Woudstra, geb. Haskerland 27.1.1894, machinist op de
rijnvaart.

9. Ebenhaëzer, volgt IXe.

IXa. Bart Poesiat, geb. Amsterdam 10.2.1885, overl. Woerden 10.10.1950,
timmerman en bouwkundig opzichter, tr. (1) Amsterdam 25.4.1912 Antje
Schut, geb. Amsterdam 14.7.1887, overl. Woerden 31.5.1943, dr. van Gerben
Schut en Hendrika Snel, tr. (2) Utrecht 12.2.1947 Geertrui Pauw, geb. Woer-
den 2.2.1898.

Uit het eerste huwelijk, beiden te Amsterdam:
1. Hendrik Bart, volgt Xa.
2. Bart, volgt Xb.

IXb. Hendrik Bart Poesiat, geb. Amsterdam 16.6.1888, overl. Zandvoort
12.4.1972, timmerman, tr. Amsterdam 23.4.1914 Houkje van der Veer, geb.
ald. 10.5.1890, overl. Zandvoort 19.10.1966, dr. van Elbert van der Veer en
Johanna Wilhelmina Konijnenburg.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Bart, volgt Xc.

IXc. Hermanus Poesiat, geb. Amsterdam 26.2.1890, overl. ald. 3.9.1965,
onderwijzer chr. onderwijs, tr. ald. 28.6.1917 Neeltje Kroonenberg, geb. ald.
28.4.1891, overl. ald. 26.2.1973, dr. van Klaas Kroonenberg en Anna Janssen
Agena.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Hermanus, volgt Xd.
2. Alida, geb. 5.4.1921, tr. Amsterdam 10.7.1947 Gerardus Johannes van Asch;

zij emigreerden in 1948 naar Australië.
3. Cornelia, geb. 20.4.1923, tr. in de Ver. Staten van Noord Amerika

11.2.1948 Edward Prudden.
4. Dirk, volgt Xe.

IXd. Johan Hendrik Poesiat, geb. Amsterdam 23.1.1895, overl. ald.
2.11.1945, ambtenaar bij het Gemeentelijk energiebedrijf, tr. Buiksloot
3.11.1921 Lucia Samplonius, geb. Nieuwer Amstel 17.4.1896, dr. van Tjeerd
Samplonius en Dirkje Maarse.

Uit dit huwelijk, allen te Amsterdam:
1. Johanna Hendrika, geb. 26.5.1923, tr. Haïti 15.9.1948 Maarten de Vries,

geb. Buiksloot 15.4.1922.
2. Dirkina Lucia, geb. 13.10.1925, tr. Utrecht 6.6.1955 Andries Dekker, geb.

Amsterdam 16.6.1926.
3. Lucia, geb. 12.1.1928, tr. Amsterdam 10.3.1952 Klaas Stapersma, geb. ald.

12.12.1926.
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Antje Hermina Poesiat Johanna Hendrika Poesial
(1859-1925) (1867-1936)

IXe. Ebenhaëzer Poesiat, geb. Amsterdam 29.1.1900, overl. Utrecht
15.10.1968, timmerman, machinebankwerker en later kantoorbediende, tr.
(1) Schoten 21.12.1922 Elisabeth Jacoba van Roon, geb. Rotterdam 1.4.1902,
overl. Haarlem 4.7.1977; dit huwelijk werd op 4.5.1937 door echtscheiding
ontbonden, tr. (2) Amsterdam 24.8.1938 Maria Adriana Sandkuijl, geb.
Utrecht 7.5.1898, overl. Hollandia(Nw. Guinea) 19.2.1955.

Uit het eerste huwelijk:
1. Harold, volgt Xf.
2. Jan, volgt Xg.

Xa. Hendrik Bart Poesiat, geb. Amsterdam 25.1.1913, kunstschilder te To-
ronto (Canada), tr. Woerden 23.11.1939 Alida Geertje van Vliet, geb. ald.
11.10.1914, dr. van Gerard van Vliet en Jannigje van Rooijen.

Uit dit huwelijk, geboren te Woerden:
1. Bart, geb. 26.2.1941, tr. Montreal 30.8.1968 Audrey Anita Bishop, geb. Bar-

baros4.10.1943.
2. Anja Phaidra, geb. 24.5.1945.

Xb. Bart Poesiat, geb. Schoten 9.12.1917, technicus te Rijswijk (Z.H.), tr.
Woerden 23.7.1942 Aaltje Mulder, geb. Lemmer 19.3.1920, dr. van Philippus
Mulder en Geiske Smit.

Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Woerden 15.5.1944, tr. Rijswijk 15.8.1969 Egbert Jan Pieter

Verheul.
2. Irving Wicktef, geb. Woerden 29.1.1946, econoom, tr. Rijswijk 17.5.1968

Hemmechien Tekla Toet, geb. 's-Gravenhage 15.3.1946, dr. van Arie Toet
en Alida Hendrika Schoonbeek.

3. Robert, geb. Rijswijk 9.2.1949, technicus, tr. ald. 3.5.1972 Cornela Wilhel-
mina van den Hoogenband, geb. 's-Gravenhage 25.8.1950, dr. van Adrianus
van den Hoogenband en Wilhelmina Elisabeth den Boeff.
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4. Marijke Yvonne, geb. Eindhoven 27.7.1950, verpleegkundige aldaar.
5. Ingrid, geb. Eindhoven 2.2.1956, tr. Rijswijk 5.4.1978 Hans Penning de

Vries.

Xc. Hendrik Bart Poesiat, geb. Amsterdam 25.10.1917, overl. 's-Gravenha-
ge 22.4.1976, politiebeambte te Wassenaar, tr. Amsterdam 9.9.1942 Willy de
Groot, geb. Amsterdam 20.1.1918, dr. van Hendrik de Groot en Alida Ver-
weij.

Uit dit huwelijk:
1. Mimi Marianne, geb. Leerdam 11.3.1945, tr. Wassenaar 14.12.1972 Johan-

nes Middeldorp.
2. Hendrik Rudolph, geb. Leerdam 12.6.1946, vertegenwoordiger, tr. Wasse-

naar 12.6.1968 Annie Flora Blok, geb. Rotterdam 10.4.1940, dr. van Elea-
zar Blok en Wilhelmina Johanna Jacoba Winkel.

3. Ineke Alida Houkje, geb. Wassenaar 30.1.1948, overl. ald. 26.4.1951.
4. Paulus, geb. Wassenaar 16.2.1952, P.T.T.-ambtenaar, tr. ald. 6.5.1974 El-

len Sprong, geb. Schiedam 22.1.1955, dr. van Jacob Dirk Sprong en Johan-
na Koning.

5. Tint, geb. 's-Gravenhage 16.7.1963.

Xd. Hermanus Poesiat, geb. Amsterdam 21.5.1918, chef afd. financiën
Kon. Java-China Paketvaart, tr. ald. 25.7.1946 Johanna Hölscher, geb. Am-
sterdam 8.1.1921, dr. van Lambertus Hölscher en Juliana Wiebes.

Uit dit huwelijk:
1. Bart Herman, geb. Amsterdam 1.12.1949, bankemployé ald.
2. Elisabeth Juliana, geb. Amsterdam 4.4.1956.

Xe. Dirk Poesiat, geb. Amsterdam 2.6.1927, ambtenaar Australisch minis-
terie van Onderwijs, tr. Launceston (Tasmanië) 29.11.1952 Louise Verduin,
geb. 's-Gravenhage 3.7.1934.

Uit dit huwelijk, beiden in Australië
1. Jacqueline Christine, geb. Burnie 25.8.1960.
2. Martin Bart, geb. Burnie 19.1.1964.

Xf. Harold Poesiat, geb. Warmond 13.10.1923, vertegenwoordiger Wes-
tern Airlines, West Vancouver Canada, tr. Amsterdam 26.4.1952 Dorothy
Seaber Boom, geb. Amsterdam 27.7.1928, kunstschilderes te Canada.

Uit dit huwelijk:
1. Nicolette, geb. Amsterdam 29.8.1952, stewardess, tr. West Vancouver

10.4.1976 Brian Wayne Rothwell.
2. Mary-Ann, geb. Amsterdam 26.1.1954, therapeute.
3. HaroldNoel Adrianus, geb. Amsterdam 30.11.1955, zakenman.
4. Adrian Hanslip Benedict, geb. Vancouver 4.5.1959, bioloog.
5. DominicJan Simon, geb. Vancouver 16.2.1964.
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Xg. Jan Poesiat, geb. Haarlem 21.12.1926, electronicus te Grand Rapids,
tr. Haarlem 28.1.1956 Hetty Zieren, geb. ald. 3.7.1928, dr. van Jan Zieren en
Wilhelmina Engeman.

Uit dit huwelijk, beiden in de Ver. Staten:
1. Amy Wilhelmina Margaret, geb. Grand Rapids 26.2.1966.
2. Renee Janette, geb. Grand Rapids 29.3.1969.

J. S. BONTEKOE

HET ARCHIEF VAN SALT LAKE CITY

De overtuiging van de volgelingen van de „Kerk der Heiligen der Laatste Dagen", de Mor-
monen, brengt met zich, dat het nazoeken der persoonsgegevens van alle voorzaten voor hen
een heilige plicht is. Dit genealogisch onderzoek heeft sinds enige tientallen jaren een zodanige
omvang gekregen, dat voor het opbergen der verzamelde gegevens tot dusver ongekende maat-
regelen moesten worden genomen.

Op een afstand van 30 km, in zuid-oostelijke richting, van de hoofdstad Salt Lake City van de
staat Utah, (het „Rome" der Mormonen), ligt de kloof Little Cottonwood Canyon naast de Gra-
nietberg van de Wasatch-keten der Rocky Mountains. In die kloof geeft een deur, die 14 ton
weegt, toegang tot in de Granietberg uitgehouwen gewelven. In die gewelven, beveiligd tegen
natuur- en oorlogsgeweld, staan duizenden stalen kasten, waarin per kast 825 rollen microfilm
liggen opgeborgen. Elke rol bestaat uit ontelbare microfilm-opnamen van archiefpapieren, zoals
van bladen uit kerkelijke- en gemeentelijke registers, familiebijbels, testamenten, militaire regis-
ters, en andere soorten manuscripten op het gebied der genealogie. Uiteraard is het microfilm-
materiaal onbrandbaar.

Elk jaar komen er zo'n 30.000 rollen microfilm bij. Daarvoor zijn tientallen fotoploegen conti-
nu in touw, die ongeacht religie, ras of nationaliteit als maar meer genealogische bronnen kopië-
ren, over de gehele wereld. Momenteel bevat het gewelven-archief reeds meer dan 7 miljoen fa-
milienamen betreffende meer dan een miljard personen. Het raadplegen van deze schat aan ge-
gevens is gratis. Men kan het archief bezoeken, maar men kan ook schriftelijk aanvragen voor
een onderzoek toezenden. Bij een bezoek blijkt, dat daar maandelijks bijna 100.000 bezoekers
gebruik maken van deze hulpbron. Behalve de op microfilm gebrachte archiefkopieën staan
voor deze bezoekers alle boeken uit een onvoorstelbaar volledige bibliotheek ter beschikking.
Men kan er in elke taal ter wereld terecht.

Voor Nederlandse familiespeurders is dit archief van groot belang, indien men b.v. naar Ame-
rikaanse familieleden zoekt. Maar ook wat betreft gegevens uit andere landen zijn hier dikwijls
mogelijkheden, die elders niet bestaan. Contact met dit archief kan dus uitkomst bieden, als
men elders is vastgelopen. Het adres is: The Genealogical Society of „The Church of Jesus
Christ of Latter-Day Saints", 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah 84150, USA.

Misschien van nog groter belang, in deze onzekere tijden, is, dat men zijn eigen moeizaam
verzamelde gegevens op microfilm kan laten overnemen, die dan in het bewuste archief op de
meest veilige manier kunnen worden opgeborgen. Vooral in particulier bezit zijnde originele ar-
chiefstukken zijn daarbij belangrijk, ook beschreven bladen in familiebijbels, alsmede kopieën
van registerbladen uit niet-geklapperde en/of niet algemeen toegankelijke bewaarplaatsen, zoals
b.v. bij geestelijke herders in huis bewaarde kerkelijke registers van oudere datum. Als men
hoort, dat het einddoel van het hier beschreven archief is, èlle nog vindbare persoonsgegevens
van èlle tot dusver op de wereld geregistreerde mensen per microfilm in het gewelvencomplex te
verzamelen, (waarbij het uit de aard der zaak zéér overwegend nièt-Mormonen moet betreffen),
dan wordt begrijpelijk, hoezeer de belangstelling van de zijde van de Genealogical Society op
hulp van derden gericht is. Als bemiddelaar kan worden gezien de archiefvertegenwoordiger in
de Benelux: de heer F. Brouwer, Streepvaren 23, 3069 HT Rotterdam.

H.F.J. HESSELFELT.
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Figuur 2

EEN LAMP DIE VOOROUDERS BELICHT

Een onzer leden, de heer G. M. van der Maas te Duivendrecht, mocht on-
langs beleven dat zijn zoon Gerardus Wilhelmus Bosco Maria in het huwelijk
trad met mejuffrouw Theresia Gerarda Rutten.

Aan een dergelijke feestdag gaat bijna altijd een periode van voorberei-
ding vooraf waarin de naaste familie zich bezint op stoffelijke wensen die het
bruidspaar mogelijk heeft. De heer Van der Maas, een ijverig genealoog, be-
dacht toen iets origineels. Hij ontwierp een lampekap met daarop aange-
bracht een in circel-vorm uitgeschreven kwartierstaat met 64 kwartieren van
zowel bruidegom als bruid.

Figuur 1 toont één van de voorstadia. Met watervaste viltstiften van diver-
se dikten is de dubbele kwartierstaat ingevuld op de halfronde perkamenten
ondergrond.

Figuur 2 toont de lampekap zoals die tenslotte kon worden aangeboden op
de bewuste trouwdag.

Zullen we over enige tijd in meer huizen dergelijke voorouderstaten van
binnenuit zien beschenen worden? U weet dan wie de „uitvinder" is!

(red. G.N.)
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Figuur 1

VAN WICKELICKHOFF

In zijn lezenswaardige bijdrage „Korrektie en aanvulling kwartierstaat
Dibbets" (Gens Nostra XXXIV (1979) 331-333) worstelt de heer R. A. J. Dix
en passant met de vraag of Arnoldus van Varsseveld een tweede huwelijk heeft
aangegaan met Anna van Wicklickhoff. De heer Dix komt tot deze veronder-
stelling omdat de echtelieden Jeronimus Tonissen van Wichlichoff en Anna
van Essen op 16 april 1713 „'t huijs van zal. Gerrit Alisleger in de Kortestaet"
opdroegen aan Arnoldus van Varssevelt en Anneken van Wichelichoff, in
welke personen de schrijver op grond van latere transportakten een echtpaar
ziet.

Al lezende constateerde ik, dat een tweede huwelijk van Arnoldus van
Varsseveld met Anna van Wicklickhoff toch wel onwaarschijnlijk moest wor-
den geacht daar de echtelieden Arnoldus van Varsseveld (geb. ca. 1655) en
Hermina van Wickelickhoff (geb. 1665) nog op 23 december 1720 een lijf-
tochtiging opstelden.

Nu wil het toeval, dat ik van de heer J. K. van Winkelhoff te Vlaardingen
kort geleden fotonegatieven ontving van enkele akten uit het Arnhemse
rechterlijke archief (de vindplaatsen zijn mij onbekend), waaruit onder meer
het volgende blijkt: :

a. Op 11 april 1713 transporteren „Jeronimus Teunissen van Wickelijckhoff en
Anneken van Essen echtelieden" hun huis in de Kortestraat en een akker land
met een tabaksschuur „Munters Campken en de Cranevelts Del" aan „Ar-
noldus van Varsevelt en Anneken van Wickelijckhof"; en
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b. Op 4 december 1713 transporteren „Peter van Wickelijkhoff snét Hermina
Hendrix echtelieden, Herman Viervant ende Anna van Wickelijkhoff ook echte-
lieden, Arnoldus van Varsevelt ende Hermina van Wickelijkhoff mede echtelie-
den, caverende hij Arnold van Varsevelt de rato mede voor sijnen swaeger
Jeroon van Wickelijkhoff, .. . ende Elisabeth van Wickelijkhoff weduwe van
Evert Becker . . . ende . . . Teunis van Wickelijkhoff' een stuk bouwland met
schuur genaamd „den Doornencamp" in de Arnhemse enk aan „Geurt van
Barnevelt ende Wilhelmina Hansen echtelieden voor de eene helfte ende Wil-
hem van Barnevelt voor de andere helfte".

Uit deze akten blijkt, dat Arnoldus van Varsevelt en zijn schoonzuster An-
neken van Wickelijckhof op 11 april 1713 gezamenlijk de eigendom verkre-
gen van het huis in de Kortestraat. Hier is dus van mede-eigendom sprake.
Dit betekent, dat dit huis bij vererving zou toevallen aan de erfgenamen van
enerzijds Arnoldus van Varsevelt en anderzijds Anneken van Wickelijckhof.
Dit waren — nu zij beiden uit hun huwelijken kinderen hadden — kinderen
Van Varsevelt en kinderen Viervant.

Dat er in latere transportakten sprake kon zijn van de erven van Arnoldus
van Varsevelt en Anneken van Wickelijckhof— zonder dat een huwelijk tus-
sen hen beiden aangetoond kon worden — is vanuit deze mede-eigendom ge-
noegzaam verklaard. Het zoeken naar een huwelijk tussen deze personen
moest wel zonder resultaat blijven!

Tenslotte zal de oplettende lezer reeds opgemerkt hebben, dat in de akte
van 11 april 1713 geen sprake is van de echtelieden Arnoldus van Varsevelt en
Anneken van Wickelijckhof. Een akte (een juridisch stuk opgemaakt om tot
bewijs van een rechtshandeling te dienen) moet men in eerste instantie letter-
lijk lezen. Wie dat niet doet komt op glad ijs.

C. P. BRIËT

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 3A
(Promers), 1411 RC Naarden.

Nederland

Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant, 4e jg., nr. 3, 1980; J. L. Braber. Genealo-
gie van het Ettens geslacht Brabers; P. Sanders: Baardwijk, register impost begraven 1733-1805
(vervolg); E. A. E. van de Par. Kwartierstaat Van de Par; J. R. W. Sinninghe: Officianten van de
gilden Etten en Leur 1757; P. Havermans: Overlijdensboeken Hoeven (r.k.) 1682-1749 (vervolg);
P. Sanders: Uit lidmatenboek Babilonienbroek 1669-1738 (vervolg); L. H. Westdijk: Het geslacht
De Roon (vervolg); J. L. Braber. Huwelijken voor schepenen van Grootwaspik (vervolg); P.
Sanders: Uit het lidmatenboek 's-Gravenmoer (herv.) 1677-1771 (slot); H. den Braber: Braban-
ders in de provincie Utrecht; J. C. F. van den Abeele: Dopen Etten-Leur (r.k.) 1667-1693 (ver-
volg); Aanvullingen ks. ondersch. geneal. Hans den Braber, Verkuijl, Van Wijk, Van der Beek;
Van Herwijnen.
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Meded. v. d. Caledonian Soc, 4e jg., nr. 3, 1980; J. MacLean: Het tweede regiment van de
Schotse brigade (vervolg).

Meded. v. d. Werkgroep Geneal. Onderzoek Duitsland, 6e jg., nr. 3, 1980; J. W. Niermans: Glan-
dorfers te Kortenhoef e.o.

Met gansen trou, 30e jg., nr. 8, 1980; W. H. Th. Knippenberg: Schilden van het Sint-Jorisgilde te
Heusden(VI).

Kamper Almanak, 1980/81; K. Schilder: Kamper Schepen- en Schoutenzegels (VII); K. Schilder:
Genealogie van de Kamper familie Kroeser; H. L. Houtzager: Artus Dalemius, een Kampense
arts uit het begin van de 17e eeuw; J. Belonje: Kamper Lombardhouders en hun familie; H. Reen-
ders: De sodomietenvervolging in Kampen in 1730; F. Pereboom: Schokland onder burgemeester
H. A. W. Streithorst.

Leids Jaarboekje 1980; D. J. Noordam: Het Leidse pachtersoproer van 1748; J. Donkers: Het
Minnehuis; J. Belonje: Een herinnering aan de Leidse Van Massow's.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, 8e jg., nr. 3, 1980; J. W. A. Fleuren: Genealogie(ën) Van
Hillen.

Naamkunde, bijlage LXVI, 1980; G. Marynissen: De plaatsnamenstudie in 1966-1974 (bibliogra-
fie).

idem, bijlage LXVII, 1980; G. Marynissen: De persoonsnamenstudie in 1962-1974 (bibliogra-
fie).

De Nederlandsche Leeuw, 97e jg., nr. 7/8, 1980; O. D. J. Roemeling: Oldambtster geslachten (II)
(Huninga, flunninga); O. Schutte: Van der Veen (Harlingen); J. J. F. Lots en H. den Boer: Het ge-
slacht ('t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet.

Spint Arwt'n, 8e jg., nr. 4, 1980; B. Dijkstra: Drenth-een Veenkoloniale familie weerszijden de
Semslinie; J. A. Deodatus: Deodatus Carel Neander; F. H. Robaard: De ambtenarenfamilie
Haack(II).

Veluwse geslachten, 5e jg., nr. 3, 1980; G. J. Westerink: De families West(e)ri(n)k; A. J. Rook:
Fragment-genealogie van het geslacht Jonker op de Noordoost-Velu we; B. J. van den Enk: Het
geslacht Brinck; Kwartierstaat van Th. J. A. Hoegen (geb. Amsterdam, 9 mei 1887); G. D. Cor-
nelissen: De Pannekoeks van Wenum naar Renkum (vervolg); A. J. Vermaal: Genealogie Jan Ja-
cobsz. van den Born; E. A. N. van der Kuip-Zilvold: Van Silvolde; P. M. op den Brouw. Fragment-
genealogieën Puttense geslachten (Van Hoonhorst) (Sueck = Suick(en)); P. M. op den Brouw:
Keurplichtigen rond 1690 aan de Kelnarij van Putten.

Ons Voorgeslacht, 35e jg., nr. 296, 1980; E. van Weel: Petronella van der Spijck, een Haage te
Katwijk (met kwartierstaat);/ C. Kort: Leenkamers van de heren van Egmond.

idem, m. 297, 1980; G. van Niekerken: Een Westlandse kwartierstaat Jan van der Tas; T. van der
Loos: Het geslacht van Bree, alias de Hont (ook genaamd Breem-Breen).

Westfriese Families, 21e jg., nr. 3, 1980; Vervolg de katholieke familie Bisschop; Bijna 2
eeuwen fam. Kriller in Oude-Niedorp; Enige kanttekeningen bij de kwartierstaat van Maria
Schouten (1899-1965).

Usselakademie (Komaf), 3e jg., nr. 3, 1980; P. D. Verstege: Een stamreeks Van der Bend; Kwar-
tieren van Reindert Jannes, Erik en Arjen van Wifferen (II).

Van Zeeuwse Stam, 3e serie, nr. 30, 1980; P. A. Harthoorn: De kohieren van het haardstede-
geld; Kwartierstaat van Izaak Willem Reynierse (geb. 21 aug. 1893) (cmdt. v. d. zeemacht);/! /
Witte: Huwelijken voor schepenen te Kloetinge; Kwartierstaat Witvliet (vervolg); 5. A. de Regt:
Genealogie van het geslacht „De Regt"; J. Bakker: De familie Le Marchand te Vlissingen en
Middelburg.
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België

Het oude land van Loon, jaarboek 1979; B. Indekeu: Heksenvervolging in het gebied van de hui-
dige provincie Limburg.

De Middelaar, no. 209, 1980; Un capitaliste, Charles Proli (1723-1786) et deux révolutionnai-
res, Pietro Proli (1750-1794) et Anacharsis Cloots (1755-1794), par G. Guyot; E. Brouette: Epita-
phier de l'ancien canton de Ciney; L. Jous: Matériaux pour une genealogie Joos, Joes, Jous(se)
(fin); G. Waltenier. Les quartiers d'ascendance de Charles Plisnier (1896-1952).

Vlaamse Stam, 16e jg., nr. 7, 1980; R. Bryssinck: Het familiewapen van de Brisinc-Stam (ver-
volg); A. Huysentruyt: Het geslacht Aa en aanverwantschap; W. Steeghers: De familie Michot; P.
Severijns: Rondom de naam Mispelon; F. van de Velde: De familie Pellisi; J. Roelstraete: „Huys-
brauwten" te Kortrijk in 1734 (vervolg).

Duitsland

Genealogie, 29. Jg., Heft 7, 1980; E. Nadler. Elisabeth Pfalzgrafin bei Rhein, Prinzessin von
Böhmen, gest. 1680; A. Engelmann: Über die frühesten Giulini in Torno am Comersee, Vorfah-
ren der Mannheimer Giulini-Linie; M. Aicher: Die Vorfahren von Hans und Sophie Scholl
(Schlusz).

idem. Heft 8, 1980; R. Lenz: Die Forschungsstelle für Personalschriften an der Philipps-Uni-
versitat Marburg; C. H. Dingedahl: Ernst Thalmanns Vorfahren; (Thalmann was de leider van de
Duitse Communisten vóór 1940).

idem, Heft 9, 1980; G. Wunder: Die Abstammung der Wittelsbacher; A. Tausenspfuhd: Nach-
weise adeliger Wappendarstellungen im Staatsarchiv Würzburg; W. Huschke: Georg Joseph Ab-
bé Vogler (1749-1814); J. Eisenbrand: Verwandtschaftliche Beziehungen in Ostheim v. d. Rhön,
ermittelt mit Hilfe der Taufmatrikel 1599-1648.

Der Herold, Band 9, Heft 9, 1980; O. Uhlitz: Archivgebühren und Familienforschung; O. Gru-
ber: Die Stifter der Fresken in der Friedhofskapelle zu Kobern an der Mosel und ihre Wappen.

Mitteldeutsche Familienkunde, 21. Jg., Heft 3, 1980; H. Th. Michaelis: Die Gebrüder Heinrich
und Wilhelm Biltz und ihre Vorfahren, ein Beitrag zur mitteldeutschen Gelehrtengeschichte; G.
Alpermann: Die Oberküster an St. Katharinen in Brandenburg von 1568 bis 1735 und ihre Kir-
chenbuchführung; W. Huschke: Aus den Ratskammereirechnungen der Stadt Weimar von 1600
bis 1650; E. Freytag: Zwei Privaturkunden über Müllerfamilien Freytag aus dem Amte Arns-
haugk.

Zeitschriftfür Niederdeutsche Familienkunde, 55. Jg., Heft 2, 1980; G. Muller: Die Papiermacher
Gültzow, Enterlein und Heuser zu Rastorf; R. Hillmer: Die Vorfahren und Nachkommen des Su-
derburger Pastoren Johannes Woning, gest. 1590; R. Möller: Schleswig-Holsteinische Pastoren-
forschung(12. Forts.).

idem, Heft 3, 1980; F. Paulsdorff: Kirchenbuchersatz für Altenmedingen; A. Petersen: Schafer
(Schafmeister und -Knechte) im Amt Lauenburg 1595 bis 1627.

idem, Heft 4, 1980; W. Kaestner: Jacob Christian Gottspenn (1753-1807), Hofjager und Holz-
vogt; K. J. Lorenzen-Schmidt: Die Liste der Wilsteraner Schützenbrüder 1531 bis 1555; A. Peter-
sen: Ortsfremde, Schafer, Hollander, Papiermüller und andere Berufe aus den altesten Kirchen-
büchern (1650 bis Ende 1700) von Behlendorf in Lauenburg.

Norddeulsche Familienkunde, 29. Jg., Heft 3, 1980; H. Mahrenholtz: Nachweise von Nekrolo-
gien und Memorienbüchern im Bereich des Landes Niedersachsen und angrenzender Gebiete;
F. W. von der Hude: Die Belehnung der Familie von der Hude durch die Grafen von Oldenburg
oder „das Drama eines Erbmannlehens"; G. Kersting: Der Oberhof-Roszarzt Johann Adam
Kersting 1727-1784; H. Zimmermann: Niedersachsen im griechischen Freiheitskampf, Probleme
einer militargeschichtlich-genealogischen Forschung; E. Ritter: Eine Verluste aus dem Jahre
1866 (Herzogl. Coburg- und Gotha Infanterie Rgt.); E. Wagner: Niedersachsen in einem wieder-
gefundenen thüringischen Kirchenbuch.

Ostdeutsche Familienkunde, 28e Jg., Heft 3, 1980; H. Karnatz: Zwischen der Bai und Nowgo-
rod, Erganzungen und Berichtigungen zur Stammfolge Bretholt; R. Gdmlich: Caspar Jaschke
von Eisenhut; H. Kieszling: Der Anklamer Bürgermeister Martin Braun;/). Goertz: Mennoniten-
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höfe in Amt Neuenburg a.d. Weichsel; E. Böder. Die Besiedelung der Kolberger Stadteigen-
tumsdörfer nach dem Siebenjahrigen Kriege; R. Hoevel: Der Nachlasz des Baumeisters Gerhard
Lange aus Schlawe;/!. Goertz: Mennoniten um Danzig im Jahre 1818.

Archiv ostdeutscher Familienforscher, Band 8, Lief. 2, 1980; O. Murgoth: Die Murgoth aus Tar-
nowitz in Oberschlesien und ihre Anverwandten; V. F. Hahn: Mil(de)brat(h) in Pommern; G.
Reiprich: Die Hirtenfamilie Haberzettl im Tepler Land im 17. Jahrhundert.

idem, Band 8, Lief. 3, 1980; W. Kolata: Stammfolge Kolata-Kolatte-Klatte aus Garki, Kr.
Adelnau, Provinz Posen; W. Kolata: Stammfolge Walde(c)k aus Garki, Kr. Adelnau, Provinz Po-
sen; H. H. von Chamier Glisczinskï. Die Men(t)zel, Krauter aus Leignitz in Schlesien und ihre
Verwandtschaft; H. Strehlau und M. Paul: A. L. Walter aus Westpreuszen und der Grafschaft
Schaumburg; T. M. Reimer: A. L. Reimer, vorwiegend aus Westpreuszen; K. Sille: Sille im Kreis
Trebnitz in Schlesien; T. M. Reimer: A. L. Alexy aus der Slowakei.

idem. Band 8, Lief 4, 1980; S. von Dobschütz: Von Dobschütz, Stammliste eines über 500jah-
rigen oberschlesischen Geschlechts.

Ostfriesische Ahnenlisten, 5. Band, 3. Lief., 1980; A. L. Harten.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Fam.- und Wappenk., 29. Jg., Heft 7-8, 1980; E. Ippen:
Die Seetzen mit Vorfahren aus Nesse; W. Hinrichs: Muster Rolle des Amtes Wittmund Anno
1636; W. Hinrichs: Erganzungen und Berichtigungen zur A. L. Overwien.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Band 9, Heft 8, 1980; F. Neumer: Die Inhaber der Rudels-
heitner Kirchengefalle; K. Stuck: Die Schloer, Stamme Kaiserslautern und Kreuznach; H. Hau-
ber. Die Kirchenbücher der Lutherischen Pfarrei Jettenbach 1781-1799; W. Weintraud: Die öl-
müller-Familie Pastetenbecker aus Bergzabern; A. H. Kuby: Einwohner der Gemeinschaft Gut-
tenberg 1579; J. Nickchen: Auswanderer aus dem Kirchspiel Spesbach im 19. Jht.

Altpreuszische Geschlechterkunde (F.A.), Nr. 71, 1980; A. L. der Geschwister Stangenberg; G.
Wichmann: Zwei A. L. Bomblat.

idem, nr. 72, 1980; Nachfahrenliste der Familie Brack (Ort Bosemb.).
idem, Sonderschrift; H. H. Mittehtaedt: Geschichte der Familie Epha (1641-1970) (Saarland

ehem. Grafschaft Saarwerden).

Roland zu Dortmund, Band 5, Heft 2, 1980; H. Gerlinger: Friedrich Harkort (1793-1880), Vor-
fahren und Nachkommen; K. Niemann: A. L. Niemann; E. Flender: Flender, eine siegerlander
A.L.

Min. der westdeutschen Gesellsch. für F.K., Band 29, Heft 6, 1980; E. Pies: Arzte-Komödianten
auf der Bühne des 17. und 18. Jhts; H. Heubes: Das Kirchenbuch der pfalzneuburgischen Hof-
pfarrei (Schlusz); K. Kunze: Das rheinische Geschlecht Mülhens; W. E. Stempel: Wer war der
Vaterder Anna von Bert, Ehefrau des Theologen Tilemann Heshusen (1527-1588) aus Wesel.

Finland

Genos, 51. Argang, No. 1, 1980; G. Luther: Plock ur Lunds studentmatrikel.

Frankrijk

Héraldique et Genealogie, Vol. XII, No. 4, 1980; M. Barnard: Genealogie Le Breton des Cha-
pelles; P. Casalonga: Familie Pozzo di Borgo (Corse); L. Caron: Genealogie de la familie de Les-
san; B. de Diesbach: Note sur la familie des Rotours (Normandie); L. Caron: Une familie Jarry;
C. Y. de la Vergne: Genealogie de la familie Baudel.

Nord Genealogie, No. 44, 1980; J. Dupont: Les Deledicque au XVlIIe siècle; A. Janssoone: Les
Janssoone a Bourbourg.

idem, No. 45, 1980; M. Champagne et R. Coulant: Genealogie Messager (souche de Cantin);
Ch. Delesalle: Les plus anciens patronymes de Saint-Omer; L. Mondanel: Epitaphes Valencien-
noisses; H. Descamps: Ascendance Descamps-Flippo (rectifications et additions).
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Groot-Brittannlë

The Coat ofArms, No. 113, 1980; E. M. Kandel: The Barons of Manchester; A. M, Stoyles: The
Arms of Speke; Ch. Crisp: Alerions and the Cross of Lorraine; T. Rylance: The Latin empire of
Constantinople, do we read rolls rightly?; R. F. Pye: Some indications of awareness by the Kings
of Portugal in the fifteenth century of their status vis-a-vis the House of Lancaster; R. Norton: A
note on the Falkirk Roll ofArms.

Genealogists' Magazine, Vol. 20, No. 3, 1980; /. R. Harrison: An eye to the future, uses of the
computer in genealogy; M. L. Bierbrier: Modern descendants of Byzantine families.

The Scottish Genealogist, Vol. XXVII, No. 2, 1980; L. R. Burness: Genealogical research in the
Channel Islands; A. J. Slorance: Genealogy and the Mormons; /. B. Cowen: The Vatican archi-
ves; G. Donaldson: Holyrood, its court and its port.

Verenigde Staten

The Genealogical Magazine of New Jersey, Vol. 55, Nr. 199, 1980; J. T. Riemen The early Spier
family; P. T. Atteridg: Ohio, Missouri 1850 US Census Mortality Schedules, Place of Birth: New
Jersey: Family Records: Jacob Bockoven family; D. A. Slratford: Salem County Loan Office Re-
cords 1733-1751.

The New York Geneal. and Biogr. Record, Vol. 111, Nr. 3, 1980; B. Smith Buys: Family Record:
Schenck-Stryker; C. M. Lamers: The ledger of doctor Elias Cornelius (1781-1810); C. M. Hix:
The Crocheron family of Staten Island; L. Clarenbach: Identity of John Mosher of New Albion,
N.Y.; E. C. White: Watsons of Rhode Island and New York; H. B. Hoff: A Johnson/Jansen family
of Brooklyn and New York (cont.); K. Scott: Records of St. George's (Episcopal) Church, Flush-
ing L.I. burials 1874-1896 (cont.); K. Stryker-Rodda: Records of the first reformed Dutch
achurch of Jamaica, L.I., marriages 1837-1844.

Zuid-Afrika

Familia, 17e jg., nr. 2, 1980; P. Morgenrood: A family of Shipwrights (Hogg-Zietsman); P. J. S.
Coeizee: Die stamlyn Dirk Coetzee (1655), oor Carel Nic. Coetzee (1870) en nageslagte; W. Hat-
tingh: Die Hattingh-stamregister tot en met die Groot Trek (2); C. Pama: The Struben-Van
Oordt relationship; E. Garner: Gravestones in St. Luke's Churchyard Addo.

Zweden

Slakt och Havd, Nr. 1-2, 1980; T. Nordstrom: Mina och mina syskons anor.

Verder werd nog ontvangen:

Nederl. Archievenblad, 84e jg., nr. 2, 1980;
itBeaken, Alt\g.,nr. 3, 1980;
Gelders Oudheidk. Contactbericht, nr. 86, 1980;
De Griffioen (fam. De Lange), no. 12, 1980;
De Maurikkroniek, 13e jg., nr. 4, 1980;
De Hollandsche Molen, jaarboekje 1980;
Molennieuws, nr. 92, 1980;
Numaga, 27e jg., nr. 3, 1980;
Het Personeel Statuut, 31e jg., nr.4, 1980;
Het Treffertje, 10e jg., nr. 1, 1980;
Zorn, nr. 1, 1980;
De Famfaf, 24e jg., nr. 1, 1980;
Gemeente-archief Haarlem, jaarverslag 1979;
Streekarchivariaat Noord-Kempenland,iaar\sTs\&g, 1979;
Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle, jaarverslag 1979;
Bochten de Kupe, 22e jg., nr. 4, 1980;
De Dobbel-Beker, 10e jg., nr. 3, 1980;
Le Heraut, nr. 18, 1980;
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Buil. de l'lnstitut Archèologique Liégeois, tome XCI, 1979;
Ooslvlaamse Zanten, 55e jg., nr. 4, 1980;
DerArchivar, 33 Jg., Heft 3, 1980;
Genealogisches Jahrbuch, Band 20;
Familienkundlkhe Nachrichten, Band 5, Nr. 4 und 5, 1980;
Arbeitsbericht der A.G. ostdeutscher F,f., Nr. 13, 1980;
lnformo-Dienstder A.G. Pfalzisch-RheinischeF.K.,Nr. 1-2, 1980;
Mitt.blati Vereinfür F.f, in Ost- und Westpreuszen e.V., Nr. 4, 1980;
Stemma, Cahier no. 5 et 6, 1980;
The Genealogical Helper, Vol. 34, Nrs. 3 and 4, 1980;
Oklahoma Geneal. Soc. Quarlerly, Vol. 24, Nrs. 2, 3 and 4, 1979; Vol. 25, Nr. 1, 1980;
The Stalen Island Historian, Vol. 34, Nr. 3, 1979;
Nuusbrief Geneal. Gen. vanSuid-Afrika,Nr. 12-13, 1980.

G. GUNDERMAN.

BOEKEN

De hieronder vermelde en besproken boeken zijn ter lezing aanwezig in de
Bibliotheek N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er wor-
den geen boeken uitgeleend.

Moussault's lexicon van vlaggen en wapens, Bussum 1980.
Dit boekje is een Nederlandstalige bewerking van het oorspronkelijk Deense werkje „Alver-

dens flag i farver" (vlaggen van de hele wereld in kleur). Als we ons niet vergissen heeft dit
Deense voorbeeld al eens eerder een Nederlandse bewerking ondergaan en verscheen destijds
een soortgelijk boekje bij de Uitgeverij Becht onder de titel Vlaggen, Standaarden en Wapens.

Bij het woord „wapens" in de titel moet men hier uitsluitend denken aan rijkswapens, eventu-
eel koninklijke wapens. Na een inleidend gedeelte volgt eerst een groot aantal pagina's met de
afbeeldingen van vlaggen, dit geheel in kleur, en dan komt nog een toelichtend tekstgedeelte.
Een register sluit het boekje af. Dit register is nodig waar de vlaggen niet in de alfabetische volg-
orde van de landennamen zijn gerangschikt, doch in een geografische volgorde, hetgeen — al-
dus het woord vooraf — het voordeel biedt dat men kleuren en vormen, waartussen een zekere
samenhang bestaat, bij elkaar vindt. De vraag is of dit voordeel wel opweegt tegen het nadeel
van het minder snel terugvinden van het gezochte. '

Zoals de heraldiek aan de genealogie grenst, zo doet dat de vlaggenkunde (banistiek of vexil-
lologie) aan de heraldiek. Voor de genealoog is hier dus sprake van het terrein van een wat verre
buur, maar wel een die door zijn rijkdom aan kleur de aandacht trekt en verdient.

R. F.VULSMA

Van het Rijksarchief in Groningen mochten wij ontvangen: Gebundelde inventarissen deel5: de
archieven van de hervormde gemeenten te Uithuizen, Zuidhorn, Finsterwolde, Solwerd en Mar-
sum.door A. MEDEMA, C. TROMP, S. J. HiDDEMAen J. H. DE VEY MESTDAGH, Groningen 1980.

Gebundelde inventarissen deel 6: de archieven van de Alberda heerd te 't Zandt, boerderij Athe-
ma te Stitswerd, familie Barlagen te Nieuwolda, boerderij aan de binnen Ae onder Woldendorp,
Brongersmaheerd onder Zuidhorn, boerderij Engels te Beerta, boerderij de Goare te Meeden,
Jensemaheerd onder Stedum, Cremersheerd onder Loppersum, en de boerderij de Vennen te
Stedum, door J. ELLERBROEK-WELLINGA EN J. H. DE VEY MESTDAGH, Groningen 1980.

Inventaris van het archief van de houthandel J. M. Meihuizen en Zoon, 1837-1970, door W. E.
GOELEMA, Groningen 1980.

Van de heer Piet Sanders, Komoeljestraat 150, 2564 LV 's-Gravenhage mochten wij ontvan-
gen:
register ingekomen attestaties Heusden 1776-1837 en verzoeken dopen 1790-1793;
register uitgewerkte dopen en lidmaten Oudheusden, 1672-1775;
register bijlage huwelijksaktes Heusden 1776-1865;
register begraven Heusden 1736-1746 deel 1;
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register begraven Heusden 1747-1756 deel II;
register begraven Heusden 1757-1766 deel III;
register begraven Heusden 1767-1776 deel IV;
register begraven Heusden 1777-1786 deel V;
register trouwen en dopen Uijtwijk en Waardhuizen 1700-1810;
register lidmaten Werkendam 1631-1658;
dopen 's-Grevelduin-Capelle 1670-1693;
dopen Babilonienbroek 1670-1700;
dopen Babilonienbroek 1701-1737.

Het Nijdamstra-boek, deel V, door C. VAN DER SCHOOT AZN., blz. 385-520. Met dit 5de deel
heeft het Nijdamstra-boek een welkom vervolg gekregen.

Noordhoff-Nicolai, fragment-genealogie door J. GOODIJK, 3 blz. met enige familieportretten
verband houdende met de in „Gens Nostra" 1979 gepubliceerde genealogie-Noordhoff.

Op „Het geslacht Van der Hoeve uit Maasland in Delfland van 1270-1670" is de 6de addenda et
corrigenda ontvangen.

Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland,
deel V: de archieven in Groningen. (Alphen a.d. Rijn 1980).

Register op het werk van Jan Adriaanszoon Leeghwater „een Beminnaar en liefhebber van Dy-
cagie en droogmaken van Meeren", t.w. het Haarlemmer-Meer-Boek en het Kleyn Cronykje, door
R. W. POORTIER. Dit register kan van belang zijn voor genealogen, aangezien Leeghwater een
groot aantal namen vermeldt, welke waarschijnlijk niet in D.T.B.-boeken te vinden zijn.

Inventaris van stukken betreffende de familie Brouwer en aanverwante geslachten, 17e-19e
eeuw (Collectie Brouwer); uitgave: Gemeentearchief Middelburg, 1980.

Het geslacht Kloosterboer, bewoners van erve „Somervaert" van het vroegere klooster „ter
Hunnepe" in Colmschate, door T. A. KLOOSTERBOER. In ringband A4, afstammingsstaten en zo
opgezet, dat een nog te verschijnen naamklapper deze genealogie geheel zal kunnen openleg-
gen.

Kroniek van de familie Reith, door PROF. DR. J. F. REITH. Zeer uitvoerige genealogie met staten.
Een naamregister wordt node gemist.

Van Zanden, een Stellingwerfs-Drentsefamilie, door B. JONKER. In ringband A4. Een goed op-
gezette, gedocumenteerde genealogie met naamklapper en afstammingstabellen.

G.GUNDERMAN

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 gebleken is 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 mevrouw Y. Yntema, Fuik 46, 1141 CK Monnicken-
dam.

VRAGEN
450. KAASENBROOD
Simon Kaasenbrood, geb. Schoten 15.3.1850 als zn. van Pancras en Alida Traan. Hij vertrekt uit
Velsen naar Nijmegen 20.11.1876 en wordt ald. ingeschreven 5.12.1876 als RK machinist, wo-
nende aan de Waalkade, wijk C nr 92. Verder ontbreekt ieder spoor.
Gevr. nadere geg. betr. Simon.

G. L. KAASENBROOD, Apeldoorn.
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451.OTTEMA
Uilkjen Reins Ottema (dr. van Rein Rimmerts), ged. Idskenhuizen 23.1.1763, overl. Balk
16.4.1843, tr. Balk 16.11.1783 Lyckele Mientjes Bosma.
Welke verbinding bestaat er tussen Rein Rimmerts (Ottema) en Tjitze Rimmerts (Ottema), ged.
Balk 13.12.1711?

G.W. JONK, Eindhoven

452.NIJBAKKER(NEYBEEKEN,NYBECKER)
Joost Neijbacker, overl. Neerbosch 17.4.1787, zn. van Willem Nijbakker, zou afkomstig zijn van
Dodewaard, doch is daar niet te vinden. Met zijn vrouw Susanna ten Holt, geb. Neerbosch
5.4.1724, vertrekt hij van Neerbosch naar Nijmegen.
Gevr. nadere geg. omtrent huw. en voorgeslacht van Joost.
SCHERMER
Jan Schermer, overl. Egmond a/d Hoef 18.3.1790 en Johanna Alberts v. d. Berg, overl. ald.
22.3.1813, laten ald. 16.5.1773 een dochter Duifje dopen.
Gevr. nadere geg. en voorgeslacht van Jan.

H. J. van GORKUM, Rotterdam

453. PAULI-VERMAAS-KRAKE • ' .!•.,
Adolf Pauli en Suzanne Vermaas, ged. 'sGravenhage 13.11.1695, overl. ald. 14.2.1754, dr. van
Gijsbert en Katharina Krake, laten te 's Gravenhage 15.6.1728 een zoon Gijsbert dopen.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van bovengenoemde personen.
PAULI (POULIE)-GRUL(LE)MANS
Johannes Philippus Pauli, geb. Vlissingen 15.5.1761, overl. 2.1.1840, zn. van Johannes Philippus
en Eva Magrita Smit(h) uit Langsdorf-Hessen (Dld), tr. (1) Vlissingen 19.5.1781 Rosalia Sara
Veltman, overl. 1797; tr. (2) ald. 4.5.1799 Elisabeth Grullemans, geb. Katwijk 23.4.1778, overl.
Vlissingen 14.1.1823.
Gevr. voorgeslacht van deze personen.

R. PAULI, Rotterdam

454. VAN HOUWELINGEN
Leendert Pieters van Houwelingen, tr. Hardinxveld 30.8.1711 Geertje Stoffels de Kroon. Leen-
dert is vermoedelijk de oudste zoon van Pieter Leenderts van Houwelingen en Aentje Rijken,
die te Hardinxveld 21.8.1689 een zoon Rijk laten dopen. Joris Cornelisse (van Houwelingen) tr.
Hardinxveld 6.2.1705 Anna Crijnen.
Gevr. voorgeslacht.
BOELHOUWER
Jan Willems Boelhouwer tr. Mayken Wouters. Jan wordt tussen 1625-1667 verscheidene keren
te Heukelum ZH genoemd eri is vermoedelijk een zoon van Willem Jans Boelhouwer. De fami-
lienaam Boelhouwer komt in de 17e eeuw voor onder Goudse en Rotterdamse schippers.
Gevr. voorgeslacht van genoemd echtpaar.

Mr. R. Ch. VERSCHUUR, Rotterdam

455. BAU(W)
Gegevens gevraagd over Roleff Gerryts Bau, die in 1610 te Vollenhove de poortereed aflegt. Hij
laat ald. in 1619 de tweeling Leenaert en Marrichen dopen en in 1620 een zoon Gerrit.

F. J.L.BAUW, Utrecht

456. VENS-VENUS
Pieter Venüs (Vens), j . m. van Dantzig, tr. Utrecht 25.10.1699 Dirkje Jans van Ulst (Aelst), bei-
den woonachtig in de Achter Twijnstraat.
Thomas Vens en Berber Thomas laten te Utrecht 21.9.1628 een dochter Lysbet dopen.
Zij wonen dan in de Elysteeg.
Is er verband tussen beide families? Andere geg. over het „dun gezaaide" geslacht Vens zijn ook
welkom.

J. A. VENS, Rockanje

457. VAN ('T) RIET-RUCKSZ-VAN ELDERT
Aert Wulphertse van Riet, overl. Amersfoort 2.10.1734, tr. ald. 10.5.1691 Teuntje Rijksz, in 1703
woonachtig in de Stoofstraat.
Gevr. nadere geg. en voorgeslacht van beiden.
Joannis Aartsen van 't Riet, ged. Amersfoort 20.7.1704, tr. ald. 13.3.1731 Anna Mattijzen van El-
dert.
Gevr. nadere geg. van deze personen. A STEINMEIER, Leiden
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458. PATER-KORSZE
Willem Gijsberts Pater tr. ca. 1700 Jannetje Korsze.
Gevr. alle gegevens van dit echtpaar.
Gijsbert Teunisz Pater tr. Veenendaal 29.10.1665 Hendrikje Cornelis.
Gevr. geb.plaats en datum van Gijsbert.
Het echtpaar Teunis Gijsbertsz Pater, geb. ca. 1610, en Harmpje Huiberts, geb. ca. 1640, wonen
aan de Dwarsweg te Amerongen.
Gevr. nadere gegevens van Teunis.

J. van DOORN, Houten

459. VAN ROSSE(N)
Jacobus van Rosse(n) (RK) en zijn vrouw Wiebregt Cornelis wonen ca. 1720 te Hippolythushoef
op Wieringen.
Gevr. nadere gegevens.
DEGRAAFF
Anthonia Maria de Graaff, tr. Utrecht (RK) 23.3.1754 Wilhelmus van Maarschalkerweerd Hen-
drikuszn.
Gevr. doop en voorgeslacht van Anthonia.
VAN WIJCK
Agnes van Wijck, afk. van Afferden, tr. 's Hertogenbosch 29.4.1742 Eymbertus 't Hort, afk. van
Geffen.
Gevr. nadere geg. over haar afstamming.
OOST-FRIESLAND
Kontakt gezocht met leden die naspeuringen doen te Rheiderland, Detern, Nortmoor, Hinte en
Leer, voor uitwisseling van kwartierstaatgegevens.

FR. INNIGER, Middelburg

460. VAN HEES
Adamus van Hees, geb. Oisterwijk 17.5.1650 als zn. van Mr. Marten van Hees, notaris ald. en
Maria Peijnenborch, wordt het laatst genoemd op 10.7.1674. Bij de erfdeling van zijn vader op
29.8.1696 wordt hij niet vermeld. Hij heeft o.a. een broer Hendrick. Adam van Hees, soldaat in
de lijfcompagnie van de generaal Fagel, tr. Grave 16.2.1703 Peternel de Vroo, ald. dr. van Adri-
aan en Lijsbeth Staats. Uit dit huw. worden twee zoons geboren: Marten en Hendrick.
Wie heeft informatie over het gezin van notaris Van Hees en over het gezin van de soldaat Van
Hees en wat is het verband tussen deze twee Adam's?

J. A. P. Th. van HEES, 's-Hertogenbosch

461. HAPPEL-KELLERING(KILRICH)
Joannes Franciscus Antonius Happel, ged. Kleinwallstadt bij Aschaffenburg 7.2.1754 alszn. van
Joannes Happel en Maria Eva; overl. Gouda 27.12.1826. Is getrouwd met Catharina Kellering of
Kilrich, verm. afk. van Frankfurt/Main, overl. Gouda 31.1.1833.
Gevr. huw. en voorgeslacht van beiden.

P. P. A. APPEL, Woudenberg

Aan dit nummer werkten mee:

J. S. Bontekoe, Top Naefflaan 40, 1403 GA Bussum.
Mr. C. P. Briët, Von Weberlaan 20, 3055 HK Rotterdam.
Dr. J. H. van der Grient, Van Beverningkstraat 143, 2582 VE 's-Gravenhage.
H. F. J. Hesselfelt, Busken Huetstraat 51, 5615 NH Eindhoven.
K. van der Tak, Thomas a Kempislaan 20, 5643 NT Eindhoven.
P. Verdonk, Jennerstraat 29, 1097 GB Amsterdam.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. Correspondentieadres
van de redactie en de Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
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