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„. . . EN VERTROKKEN NAAR STADEN"

Een verhaal over de stamouders van de zogenaamde „oude tak" van de
familie (Van) Panhuys1 past om twee redenen goed in ons tijdschrift. Ten
eerste omdat deze tak (die in 1835 met jhr. Pieter van Panhuys, schepen en
veertigraad van Leiden, in rechte lijn uitstierf) via Barbara Panhuys2 en
haar achterkleindochter jvr. Anna van Hesse3 een wijde verbreiding vond in
de kring van gegoede landbouwers in Zeeland. Ten tweede omdat wij als
speurders naar de geschiedenis van de „gewone man" en zijn familie vaak al
te blij zijn op gedrukte en uitgegeven bronnen te stuiten, die onze stamlij-
nen met vele generaties opvoeren en die daarom nogal eens zonder kritiek
worden overgenomen.

Ik hoop hiermee te onderstrepen, dat eigen onderzoek betreffende perso-
nen, over wie al gepubliceerd is, een vereiste blijft voor een publikatie op
genealogisch of biografisch gebied. De bronnen dienen daarbij zorgvuldig
en uitvoerig te worden vermeld. Archiefonderzoek zal voor dergelijke pu-
blikaties de basis moeten zijn. Achter het bureau kan men zulke studies niet
samenstellen.

Al te vaak hebben gerenommeerde instellingen en personen maar wat
aangerommeld en klakkeloos voor waarheid aanvaard, wat anderen veron-
dersteld of uit hun duim gezogen hebben. Het is toch ergerniswekkend dat
alle bekende publikaties en biografisch/genealogische verzamelingen betref-
fende de familie (Van) Panhuys wemelen van de fouten en, ten onrechte,
zeer onvolledig zijn. Veel archiefmateriaal, dat, zeker in deze eeuw, zonder
al te veel moeite te raadplegen is, werd nimmer voor deze publikaties en
verzamelingen geraadpleegd.

„Peter Panhuijs Servaesse, geboren tot Limborch, (in de huidige provincie
Luik, België) coopman" werd 1 dec. 1559 ingeschreven als burger van Ant-
werpen4 en trouwde daar in 15615 met Margaretha Hooftman, dochter van
Bartholomeus Hooftman, koopman, schepen en burgemeester te Trier. Bei-
den komen nimmer in authentieke stukken voor als „Eykelenberg genaamd
Hooftman". Dat is een 17de eeuwse patriciërsaanpassing van de oude naam

361



De zilveren penning die Steven van Herwijck in 1559 maakte met portret qn wapen van Peter
Panhuijs (Kon. Penningkabinet, 's-Gravenhage)

van dit geslacht uit Eupen. Uit het huwelijk werden tussen 1563 en 1582
dertien kinderen geboren die, tot 1578 allen, rooms-katholiek, werden ge-
doopt in de Antwerpse „k,ooprnanskërk" de St. Walburgis of. Burgkerk.
Hoewel Peter Pantyys in 1566 afii. cajvjnist wordt vermeld in de lijsten, van
ketters te Antwerpen van Phihppe d'Auxy én Geronimo Curie!6, is het twij-
felachtig of hij echt tot deze groep behoorde. Aangenomen mag worden dat
hij zeker kontakten met de opstandelingen had en geld verschafte, maar
een fanatieke houding was hem en zijn compagnon, de bekende koopman
Gillis Hooftman — een oom van zijn vrouw — volstrekt vreemd. Zij be-
hoorden, evenals vele andere rijke Antwerpse kooplieden tot de geheime
sekte „Het Huis der Liefde", die onder andere leerde dat de uiterlijke vorm
van godsdienstigheid wellicht goed voor de weinig ontwikkelden was, maar
dat geletterden slechts aandacht dienden te hebben voor een innerlijke,
zeer individuele, relatie met God. De volgelingen werd dan Qpk aangeraden
zich aan té passen aan de uiterjijke ceremónjën van de heersende kerk, of
dje nu rooms-kath'pjjek d>n wel protestants \yas. , . : ; '

Bij de komst van Ajva blijven Panhuys gn zijn compagnon dan ook in
Antwerpen gevestigd, in tegenstelling tot velen die,uitdrukkelijker de her-
vormingsgezinden hadden gesteund. Dit verklaart ook, dat Peter en Marga-
retha vlak voor de overneming van het stadsbestuur door de calvinisten, in
1577, nog een kind volgens de rooms-katholieke riten lieten dopen, terwijl
de volgende kinderen protestants gedoopt moeten zijn7. Laten wij deze ge-
loofshouding niet te snel opportunistisch noemen. Dé verdraagzaamheid
van deze groep — en daarvan zijn verschillende voorbeelden —r was in die
tumultueuze tijd iets uitzonderlijks en heeft zich later duidelijk in ver:
schillende groeperingen in de Republiek verbreid. Pas door recente studies
zijn deze verbanden aangetoond?', Be idenjtjfjpatie va/j de,personen op het

•grote paneel in/jhet l^aurjtshyjis të is-Qravéhh^gej.^eyert een interessante
kijk op ̂ | e r i t u ; & e ^ '.. " ;ƒ .
• De kin4erenVuit het ge?jn had^enf'óhliëtWijfeild'rhéde door (|ezë relaties,

een goede start irïde jpnge|lepublièk10- '.'•• 5. ['.''."

3 6 2 ' . ' . . " • ' . - • " • "'••'•



Detail van een gezicht op Antwerpen van een anonieme kunstenaar (1515) met een gezicht op de
Werf, het koopliedendomein, waar ook Gillis Hooftman en Peter Panhuys hun pakhuizen had-
den. Vlak daarachter de Burgkerk (St. Walburgis), die in de vorige eeuw gesloopt is. Hel hele
gebied daaromheen werd opgeofferd aan het rechttrekken van de Scheldekade

(foto Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen)

Volgens Nederlands Adelsboek 1949 vertrok Peter Panhuys met zijn ge-
zin in november 1585 uit Antwerpen en vestigde zich in Staden in Hanno-
ver, een plaats waarheen veel kooplieden uitweken, nadat Farnese zich in
augustus van dat jaar van de Scheldestad meester had gemaakt. Ook Bre-
men en Hamburg dienden in die tijd de Antwerpse kooplieden tot uitwijk-
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plaatsen. Peter Panhuys zou in Staden zijn gestorven vóór 21 mei 1586. Nu
laten de archieven van Staden zich niet zo gemakkelijk doorzoeken vanuit
Nederland. In literatuur over de stad in die tijd wordt geen Panhuys ge-
noemd. Zoons van Peter woonden wel — tijdelijk — in Bremen, waar 8
sept. 1608 voor burgemeesters en raad de scheiding plaats vond van de na-
gelaten boedel van Peter en Margarethan.

In het dossier van Panhuys van het Centraal Bureau voor Genealogie
vond ik betreffende het overlijden van de echtelieden de hierbij afgebeelde
17de of 18e eeuwse tekst van hun grafzerk „in d'Oude Kerck" (Jammer dat
het C.B. verworven verzamelingen over dossiers verdeelt, zonder de her-
komst erbij aan te geven; zodoende is onbekend wie dit grafschrift heeft ge-
noteerd). Uiteraard leverde deze vondst de nodige problemen op. Bloys

Dossier Van Panhuys (Centraal Bureau voor Genealogie)
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van Treslong Prins geeft deze tekst nergens in zijn kollektie grafschriften-en
dat bleek voor andere kollekties ook het geval. Hoewel bij „Oude Kerk" al
gauw wordt gedacht aan Amsterdam, leek deze stad niet zo voor de hand
liggend, omdat daar in de 17de eeuw slechts een enkele verre verwant van
Peter Panhuys woonde. En bij nader inzien zijn er nogal wat andere steden
(geweest) met een Oude Kerk, waar wel kinderen en kleinkinderen van Pe-
ter en Margaretha woonden. Over Middelburg is weinig meer na te gaan na
het barbaarse bombardement in 1945. In Delft bleek niets te vinden. Op dat
moment in het onderzoek maakte mr. Downer, gemeentearchivaris van
Leiden, mij attent op een 17de eeuws genealogisch handschrift in de ar-
chiefbibliotheek betreffende de oude tak van de familie Panhuys12. Bij ver-
gelijking bleek al gauw, dat de 19e eeuwse handschriften „Van Panhuys"
van het Centraal Bureau voor Genealogie en van de Hoge Raad van Adel
niet al te nauwkeurige kopieën zijn van het Leidse handschrift. Daarin
stond een schets van de grafzerk met de al genoemde tekst. Maar nu een
tekst met kennelijk nogal wat fouten. Het handschrift vermeldde echter, dat
het de Oude Kerk te Amsterdam betrof. Dus toch! Het bleek, dat ik een
publikatie over het Leidse handschrift van de hand van Bijleveld over het
hoofd had gezien13. Ook hij sprak er al zijn verwondering over uit „hoe het
praatje in de wereld is gekomen dat hij naar Staden in Hannover trok".

Merkwaardig is, dat tot nu toe niemand blijkbaar de moeite heeft geno-
men om in het Amsterdamse stadsarchief na te gaan of deze grafsteen in de
Oude Kerk ligt of heeft gelegen en of Peter en Margaretha daar werkelijk
begraven zijn. De C.B.-tekst spreekt van een graf op het „laege choor", het
Leidse handschrift van een graf op het hoge koor. De fouten in de Leidse
tekst aan het slot zijn erg vreemd; één datum voor twee overledenen?
Nauwkeurige vergelijking levert het volgende op: de C.B. tekst is de meest
korrekte. Alleen het woord „moestissimi" aan het slot moet een schrijffout
zijn voor „maestissimi". De Leidse tekst is aan het slot nogal verminkt.
Heeft notaris Adriaen Lock te Amsterdam, die de tekening met verklaring
van echtheid leverde op 8 okt. 1660 een hulpje gestuurd om de tekst op te
nemen, of een tekenaar die geen Latijn kende en slordig was? Noch leve-
rancier, noch besteller van de akte schijnen zich er druk om te hebben ge-
maakt. Ook aan „bewijzen" uit de 17de eeuw kleven vele onvolkomenhe-
den14!

Tenslotte nog de authentieke archiefstukken die bewijzen, dat de ge-
noemde sterfdata — 10 nov. 1585 voor Margaretha en 13 nov. 1585 voor
Peter, hoe vreemd opeenvolgend ook — juist zijn15. De benodigde registers
zijn in Amsterdam in minder dan geen tijd tot je beschikking in de studie-
zaal van de Gemeentelijke archiefdienst.

Margaretha en Peter zijn dus op respectievelijk 12 en 15 nov. 1585 begra-
ven op het hoge koor; beiden twee dagen na hun overlijden. De overlijdens-
data zijn dus ongetwijfeld juist16.

Blijkbaar zijn de graven eerst met eenvoudige stenen gedekt geweest,
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Gemeentearchief Leiden: Bibliotheek Leiden en Omgeving nr. 6331, folio 17. (foto N. v. d.
Horst/Leiden)
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Ourfe /Cer/c fe Amsterdatn (Historisch topografische atlas van de Gemeentelijke Archief-
dienst, aldaar) Uit: Dr. O. Dapper, Historische Beschrijving der Stadt Amsterdam (Amsterdam
1663). Tekenaar énlof graveur onbekend. ' ' • .

slechts voorzien van beider wapens. Curieus is Margaretha's wapen, omdat
het de vroegst bekende kombinatie is Van de Hoóftman - (össekop) en Van
Eykelenberg - symbolen(eikels) is. Naderhand nebben de gèforturteerde
kinderen deze stenen kennelijk vervangen door de monumentale dubbele
zerk, die in h*ét Leidse handschrift staat afgebeeld.

De dnvolpfézefi mëj. Bijtèlaar vöhd dé steen iërug ifi de Oude Rerk óp
het hoge köpr, Hij was verplaatst van (de oorspronkelijke plaats (grafnrs.
50/51) naar grafiirs. 23/24, waarde steen opnieuw is gebruikt voor hét graf
van burgemeester Gèrrit Hooft'"(24 iibv. 1767). Dé porspróhkêlijke tekst en
wapens zijn zo goed mogelijk weggewerkt en het wapen van de familie

Begraafregister'Oude Kerk, Amsterdam1^ '"''•',
—„desen 12e november^ 85 begrèv(en) vanri 'aniwèr'p(én), op hoèch koer
—' desen 15e november ü 85 begrav(eri)bp ho'ech koer pieter panhüys(éh)

C8I14.
C8I14"
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"'t (letmï lint «nkelUtk .Sr-/.;

Grafboek Oude Kerk (graven 50/51), Amsterdam '7

— „Een graff van III stenne mit een kellick. Dese 3 naevolghende graeffen heeft gecoft ende be-
taelt henrick olfertss. daer inne begraefnen leyt Peter pannhuysen met sij(n) huysvrouwe van
antwerp(en)
ende sijn gemerct aldus A ctum 3 Juny
a°86".

Hooft is daarna aangebracht. Onder de banderol met: „Gl: Hooft" zijn nog
resten van de dekkleden van het alliantiewapen Panhuys/Hooftman te zien.
De zerk is met de bovenkant naar onder gekeerd opnieuw gebruikt. Na de
recente restauratie van de Oude Kerk ligt de zerk weer op zijn oorspronke-
lijke plaats.

Er blijven nog enkele vragen. Hoe kwam het verhaal van de vestiging in
Staden in omloop? De genealogische notities van de archivarissen Bisschops
en Donnet in het Stadsarchief van Antwerpen verwijzen hiervoor naar Au-
guste Thijs: Recueuil des Bulletins de la propriété, 1883 p. 32, waar dat in-
derdaad vermeld staat. Waarschijnlijk heeft Thijs een consent van de Ant-
werpse vroedschap gezien (ik heb het nog niet kunnen vinden), dat Peter
Panhuys verkreeg om de stad in november 1585 te mogen verlaten en waar-
in hij opgaf zich te Staden te zullen vestigen. Panhuys en zijn vrouw zouden
daar nimmer aankomen en stierven op de weg daarheen. De dood overviel
hen blijkbaar erg plotseling. Een epidemie? Dan moet het in elk geval een
dodelijke ziekte met een korte incubatietijd zijn geweest. Daar geen van de
kinderen in diezelfde tijd stierf zou men mogen veronderstellen, dat het
plan was, dat zij hun ouders later na zouden reizen.

Daarmee begeef ik mij echter op het terrein van veronderstellingen,
waartegen ik wilde waarschuwen.

Resten nog de kwartierwapens op de zerk, waarvoor nog de nodige studie
vereist zal zijn. Daarover wellicht later.

J. W. ZONDERVAN

Noten:

1 Ned. Adelsboek 1916 en 1949.
2 Barbara Panhuys, geb. Antwerpen 9 sept. 1579, overl. 's-Gravenhage 3 okt. 1638, begr. al-

daar 11 okt. in de Kloosterkerk (niet in de Grote Kerk zoals vaak foutief wordt vermeld
tengevolge van een onjuiste inskriptie op de memorietafel Van Panhuys/Van Vosbergen in
de Grote Kerk). Zij trouwde, volgens het hierna genoemde Leidse handschrift, in een niet
genoemde plaats 4 aug. 1601 met Jan Hesse, koopman te Middelburg. Na diens dood her-
trouwde zij te Leiden 14 juli 1609 Caspar van Vosbergen, raadsheer in de Hoge Raad.

3 Anna van Hesse, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 17 jan. 1657 als dochter van jhr. Abel
van Hesse en jvr. Johanna Cabeliau. Zij overleed Stavenisse 24 okt. 1729 en werd daar be-
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graven 27 okt. Zij trouwde Klaaswaal (ondertrouw Nieuw Beijerland 5 mrt. 1693) met Lub-
berlus van Hemert, geb. Nieuw Beyerland, landbouwer en bierbrouwer te Stavenisse.

4 Stadsarchief Antwerpen; Vierschaar nr. 148, achterin fol. 129.
5 Stadsarchief Antwerpen; Parochieregister nr. 231 (St. Walburgis) 1527-1574: ondertrouw

op 13 juni 1561. De bruidegom hoorde tot de Walburgisparochie, de bruid tot de O.L.V.-
parochie (kathedraal). Het huwelijk zal, zoals gebruikelijk, in de parochiekerk van de bruid
zijn voltrokken. Het huwelijksregister van de kathedraal ontbreekt over die tijd.

6 Antwerpsch Archieven blad IX pag. 404-427 „Les moyens de remédier a Anvers" en Bulle-
tin de la Commission Royale d'Histoire XXIV (1911) pag. 321-362, L. van der Essen: „Epi-
sodes de l'histoire religieuse et commerciale d'Anvers dans la seconde moitié du XVIe
siècle".

7 De protestantse doop- en trouwboeken van Antwerpen uit die tijd ontbreken. De bewaarde
gereformeerde registers beginnen pas in het midden van de 17de eeuw.

8 Over het Huis der Liefde publiceerde drs. J. A. L. Lancée in „Spiegel Historiaal" jg. 1977
pag. 579-584. Uitgebreider studies o.a. door prof. H. de la Fontaine Verwey in „Uit de we-
reld van het Boek I" (Amsterdam, 1975) pag. 86 e.v. Deze studie verscheen, uitgebreider,
in „Quaerendo" 6 (1976) pag. 219 e.v. In Quaerendo „8 (1978) pag. 243 e.v. van de hand
van Alister Hamilton: Hiel and the Hiëlists: The Doctrine and Followers of Hendrik Jansen
van Barrefelt.

9 Het schilderij „Mozes toont de Stenen Tafelen aan de Israëliten" door Maerten de Vos,
Antwerpen 1574/75 is afgebeeld in: drs. S. Groenveld e.a. „De Kogel door de Kerk?" (Zut-
phen 1979) zal waarschijnlijk in een van de komende jaarboeken van het Centraal Bureau
voor Genealogie en het Iconografisch Bureau worden besproken.

10 Johan en Bartholomeus Panhuys waren thesauriers van prins Maurits, Barbara's tweede
echtgenoot Caspar van Vosbergen, was één van de weinige vertrouwelingen van deze prins.

11 Rijksarchief Antwerpen: Leenfegister van Mechelen, fol. 107VSO en 108, dd. 13 nov. 1608.
Deze akte vermeldt de boedelscheiding te Bremen, die echter tot nu toe niet werd gevonden
in de registers in het Staatsarchief aldaar.

12 Bibliotheek Leiden en omstreken, nr. 6331 „Cort verhaal van het out ende adelijck geslach-
te van Panhuys, etc."

13 De Navorscher, 1953 pag. 20-26.
14 De tekst op de zerk zal hebben geluid: — Voor onze beste ouders Heer Pieler

— Parentibus optimis D. Petro a Pan- van Panhuijs uit Limborg / heer van Us-
huijs Limburgensi / d° ab IJsselar / in selaar / schepen en eerste thesaurier in
Rep Antwerp scabino et thesaurario de Republiek Antwerpen / en Vrouwe
prima rio / et D. Margare tae ab Eyke- Margaretha van Eykelenburch genaamd
lenburch Dlac Hoofman I de natis huic Hoofman I de laatste gestorven op 10 /
X / illi XIII Novemb' t 1585 / Hoc Mo- de eerste op 13 November 1585 / heb-
numentum maestissimi Liberi po sue- ben wij, diepbedroefde kinderen dit mo-
runt nument geplaatst.

15 Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: D.T.B. nr. 1041 pag. 310.
16 Bijleveld verwart in „Amstelodamum" 38 (1951) pag. 78 de overlijdens en begraafdata.
17 Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: Grafboek Oude Kerk, aangelegd 1523; Particu-

liere Archieven nr. 378 inventarisnr. 74.

SPELLING IN DE OUDE TIJD

Standaardspellingen zijn pas heel laat algemeen in gebruik gekomen en voordien schreef
men namen vaak op, afgaande op het gehoor.

Soms maakte men het daar wel erg bont mee. Ned. Patriciaat 65 (1980/81 pag. 76 meldt het
huwelijk (tussen 1640 en 1654) van Evert Cents van D(h)eurne (Doorne) en Maria de la Rue;
hij meester chirurgijn te Steenwijk. Het huwelijk kwam te voorschijn, maar hoe. Het trouw-
boek van het gerecht te Sneek vermeldt de geboden op 13.12.1639-20.12.1639 en 17.1.1640
van Evert Zentert van Duijren. Barbier woonende tot Steenwick en de Marije de Rue van
Haerlem. Het oog moet er op vallen en je moet er maar op verdacht zijn.

G. L. MEESTERS
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EEN FAMILIE BROUWER

Families, die de achternaam Brouwer voeren, zijn altijd talrijk in Neder-
land geweest. Op grond daarvan valt er niet of nauwelijks aan te beginnen
om in deze naar een sleutel te zoeken. Maar anders wordt dat natuurlijk wel
enigszins wanneer er bij zo'n geslacht een toevallig aanknopingspunt zich
voordoet, gevormd door oude notities daterende van vóór de invoering
hier, van de Franse burgerlijke stand.

Toevallig stuitte ik op een voorbeeld van deze laatste categorie. Het ge-
lukte mij namelijk om de hand te leggen op de eigenhandig neergeschreven
familiegegevens in een cahier van een onderwijzer, met name Simon Brou-
wer, die in zijn leven het schoolmeestersambt bekleed heeft op drie ver-
schillende dorpen in Holland's noorden: te Etersheim met Schardam, te
Schoorl en te Groot-Schermer. Ten bewijze van zijn bijzondere professio-
nele vaardigheid in de „schrijfconst" had de opsteller van de notities deze
vergezeld doen gaan van een wel bijzonder illustratief voorbeeld, dat hij
kennelijk zonder één enkele weifeling met de veren pen op papier had ge-
zet. Bij de door de schrijver — hij noemde zich „auteur" — voorgedragen
gegevens aangaande de familie Brouwer voeg ik curiositeitshalve dan ook
dit bijbehorende en welgeslaagde kunstproduct, dat artistiek gesproken een
duidelijk „kind van zijn tijd" is.

Proeve van bekwaamheid in de ,jchrijfconst" van de schoolmeester Simon Brouwer
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De tekst volgt hier nu, onverkort en letterlijk weergegeven:1

Aanteekenings Boekje Door S: Brouwer Beginnende met den Jaare Seven-
tienhondert seven en seventigh.

Ylll. den 23 November is den Autheur, als Schoolmeester en Voorzan-
ger te Etersheim en Schardam beroepen den tweede December daar aan
volgende den woonplaats genomen, en den 3e dito, den dienst als school-
meester begonnen waar te nemen. 1778 den 16 September is den Autheur,
als schoolmeester en Voorzanger te Schoorl beroepen, den 7 october den
woonplaats genomen, en den 11 en 12 dito, den dienst als voorzanger en
schoolmeester begonnen waar te nemen.

1779. den 19 April des nagts circa twaalf uuren, met mooij, helder en stil
weer, is de Tooren te Schoorl gevallen, waar door een groot gedeelte van de
Kerk tot een puijnhoop is geworden, en het overige Oost-eijnde 't welk nog
staande is gebleven, afgebroken, dit schadelijk toeval hebbe ik meede aan-
schouwd: de klok, welke een weergalooze schoone klank hadde is (heel
zijnde) van onder den puijnhoop gevonden: ter verrigting van den Open-
baaren Godsdienst is het School hiertoe gekozen en gerigt, den Eersten
Predikatie daar in gedaan, door den gewoonen Herder en Leeraar Simon
Blom2 dewelke bij deeze gelentheijd eene texte nam, Mattheus 23 Vs. 38.

In den Jaare 1780, toen de Staaten van Holland met den Koning van En-
geland in oorlog geraakten kwamen alhier tot Schoorl, den 3e. Februarij
1781 Twee Compagnies Ruijterij, behorende onder den Baron van Thuijl
van Serooskerken,3 en den 25 Meij 1782 weder vertrokken, dog dienzelfden
dag wederom andere 2 Compagnien in der zelver plaats gekomen, welke
Carabiniers genoemd wierde, behorende onder de Tombe4 en Pabst,5 zijn
den 2 Junij 1783 weder naar Campen vertrokken, tot groote blijdschap de-
zer inwoonderen want gemelde Ruijterij wierde bij de Burgers dat alhier
grootdeels Boeren zijn geïnquartierd, en verteerde voor de kost in de 10 da-
gen 2¥z gulden dus ieder dag 5 stuijvers, en dewijl de levensmiddele thans
hoog in prijs zijn, was hier meer schade dan voordeel van te verwagten, ie-
der Paard verteerde op de Stal 's weeks eene gulden zo dat man en paard,
de eerste moeyte en schade, en het tweede, den Burgeren verlies toebrag-
ten.

1782. Den 15 Julij, is de Nieuwe Kerk aanbesteed te maken het timmer-
werk aan Hendrik van Hees, wonende in de Meyery van 's Hertogenbosch,
voor ƒ 6490 gulden en het metzelwerk aan Pieter Blankendaal alhier tot
Schoorl, voor ƒ 4787 gulden tezamen voor ƒ 11277 gulden. In deezen Herfst
zijn de Fondamenten, tot de gemelde Nieuwe Kerk gelegt. NB: de Kerk is
lang 65, en Breet 28 voeten.

1782 den 1 December heb ik mij in 't Huwelijk laten verbinden met Antje
Houdewint jongedochter alhier tot Schoorl.

1783. den 14 Januarij is de oude klok gewogen, en bevonden swaar te we-
zen duijzent een hondert en tagtig ponden, naderhand verkogt aan de Re-
genten tot Warmenhuijsen, het pond voor 12'/2 stuijver beloopt een zomma
van ƒ 1362 gulden en 10 stuijvers.6 Den 10 Maart, is de Eerste Steen (tot de
Nieuwe Kerk) gelegt, door de Wel E: Geb: Heer Cornelis van Foreest,
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Heer van Schoorl en Camp.7 Men vind dit onderstaande versje op een fraije
marmer steen binnen de kerk tot Schoorl, uijtgehouwe en Luijd aldus

De tijd die niets verschoont, verslond mijn eerste Weezen
Doch Bouwkunst heeft op nieuw mijn deelen 't Zaam gehecht
Cornelis van Foreesl, den Eersten steen gelegt
En 'k ben uijt stuijvend puijn in bet'ren staat herrezen.

1783. den 22 Junij Op Zondag 's morgens circa half vijf uuren, is ons een
kind gebooren, zijnde een zoon, dewelke den 29 dito, bij de bedieninge des
H.Doops den naam van Pieter Brouwer (in de Gereformeerde Kerk alhier
tot Schoorl) heeft ontfangen. Den 3 October is den Autheur beroepen tot
Groot Schermer, den 22 dito, den woonplaats genomen en den 26 en 27 di-
to, het ampt als voorzanger en schoolmeester begonnen waar te nemen.

1784 den 25 Januarij, is de Eerste Predicatie in de Nieuwe Kerk tot
Schoorl gedaan, door den WelEerwaarden Heer 5. Blom; de voor afspraak
was uijt Exodus 3 V:5, de Text Exodus 20 V:24 b. Voorgezongen Psalm 84
Vs: 1 en 2, int midden Psalm 41 Vs.l, het nagezang Ps: 33 Vs.ll. Zelfs pre-
sent.

Den 29 September 1778 is mijn geliefde Moeder Jannetje Bruijn in den
Heere ontslapen in den ouderdom van 58 jaaren en circa 5 weken.

Den 25 Junij 1788 is mijn zeer geliefde vader Pieter Joffer Brouwer in den
Heere gerust, in den ouderdom van 62 jaaren en circa 5 maanden.

Den 18 Meij 1807 is mijn zeer geliefde Huisvrouw Antje Houdewind in
den Heere ontslapen in den ouderdom van 53 Jaaren en 4 Maanden.

1785 alhier te Groot Schermer den 2 September op Vrijdag, 's Avonds
ten zeven uuren, is ons een kind gebooren, Een Dogter, dewelke den 4 dito,
bij de bedieninge des H:Doops, den naam van Diewertje heeft ontvangen.

1787. den ,11 December, sijnde Dinsdag 's Morgens circa Een Uur, is ons
een Dogter gebooren, de welke den 16 dito is gedoopt en genz&mt Jannetje.

1789. den 4 October, op Zondag, 's na Middags circa Een Uur, is ons een
Dogter gebooren, die den 11 dito is gedoopt en genaamt Neeltje.

1791. den 13 September op Dinsdag 's morgens ruijm half vijf uuren, is
ons een kind gebooren, Een Zoon, dewelke den 25 dito, den Naam van Ja-
cob heeft ontvangen.

Jacob Brouwer (zoon van Simon Brouwer) gebooren te Grootschermer,
kanton Rijp, Departement du Zuiderzee, is voor zijn Lot (no. 17) als Mili-
tair in Fransche dienst getreden den 6 Januarij 1813, tot het 3 Cohort 4e
Compagnie (bij de Utregtsche Poort te Amsterdam)8 vandaar vertrokken
schrijft den vierde Februarij van Dusseldorf, Departement de Rijn, dat het
Adres van onze Brieven aan hem moest toen zijn 3e Cohort 3e Compagnie
— vandaar vertrokken schrijft den 16 Februarij van Elberveld, datse niet
meer 3 Cohorte zijn, maar Linie Troepen behoorende tot het 146 Regiment
Ie Batteljon 3 Compagnie9 van daar vertrokken schrijft den 25 februarij
van Osnabrugge, dat het Adres nog zo blyft — van daar vertrokken, schrijft
dan 29 April 1813 van Jifforn, of Anders Bronswijk10, het adres nog als vo-
ren, namelijk het 146 Regiment Ie. Batellon 3e Compagnie. Verder ver-
trokken, schrijft den 11 Julij 1813 uit het Kamp bij de Stad Golberg (4 stond
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bewesten de Stad) het adres moest zijn, het 5 Corps der Armee 146 Regi-
ment 1 Batt. 3 Comp.troepe van Linie: in dien tijd is er door hun slag gele-
vert bij de stad Breslau. het laatste berigt van hem ontvangen den 7 August.
1813 is nog uit het Kamp, geschreven in Schlesing tusschen de stad Leeu-
wenberg en de Stad Golberg in Duitschland.

1794. den 13 Februarij op Donderdag 's Avonds circa half 10 uuren, is
ons een Dogter gebooren, dewelke den 16 Dito is gedoopt en genaamt
Trijntje.

1825. den 9 Februarij, is mijn waarde en zeer geliefde zoon Pieter Brou-
wer overlede in den ouderdom van 41 jaren 7 maanden en ruim 2 weken.

Het is bepaald niet voor het eerst dat ik dergelijke familie-notities als de-
ze publiceer. Telkens weer mochten dan in zo'n geval afstammelingen zich
aanmelden, die zonder uitzondering blij verrast bleken te zijn. Misschien
dus dat dit ook nu zou kunnen gebeuren?

J. BELONJE

Noten
1 Als bijlagen bevinden zich in het cahier een viertal brieven uitgevoerd in sierschrift en dus

misschien herkomstig van een mede-schoolmeester gedateerd 19 april, 11 juli, 20 augustus
en 1 september 1767, gericht door Govert Aker uit Landsmeer aan zijn „zeer geagte
Vriend" Pieter Brouwer. Verband met de opsteller der familie-aantekeningen blijkt daaruit
niet dan mogelijk uit de achternaam van laatstgenoemde.

2 Simon Blom, geboren Eemnes 1727, beroepen als proponent te Schoorl 17 aug. 1760, ver-
kreeg daar emeritaat 1803 en overl. 1809; met zijn vrouw Alida de Meester maakte hij bene-
den ƒ8000 gegoed een mutueel testament 24.4.1800 voor notaris Mr. P. Panneboeter te
Alkmaar (deel 818 not. archief Alkmaar acte no. 1637). Hij werd begraven Alkmaar (Gr.
Kerk, Z.-Kruis 57) 24.1.1809.

3 Hendrik Willem Jacob van Tuyll van Serooskerken van Vleuten, geb. 28 aug. 1713, zn. van
Reinoud Gerard tot Zuylen-Westbroek en habella Agneta Hoeufft de Fontaine-Peureuse, kin-
derloos overl. Zuilen 15.3.1800, begr. Utrecht (St. Nicolaaskerk) luitenant-generaal der Ca-
vallerie, adjudant-generaal van de Erfprins-Stadhouder; vgl. „Jaarboek van den Nederland-
schen Adel" VI, 1894, blz. 295 sub 7.

4 Arnoldus Hendrik des Tombe, geb. Rotterdam 27.12.1730, zn. van Johannes en Esther Ca-
tharina Draeckenborgh, overl. huis Klein Ruwenberg St. Michielsgestel 19.10.1801, luite-
nant-kolonel der Carabiniers (in Suriname) zie „Nederland's Adelsboek" XLV, 1952 blz.
401 sub VI.

5 Johan Antony Edler van Lawick van Pabst tot de Cortenbergh en de beide Mispelers, gebo-
ren huis Cortenberg bij Wageningen 28.3.1767, overl. Leiden 12.3.1818, zn. van Adrianus
Albertus en Albertina Johanna van Pabst, officier bij de Carabiniers en later in Pruisische
dienst; zie „Nederland's Adelsboek" XL, 1949, blz. 332, sub XI.

6 Er werd in 1783 te Schoorl een nieuwe klok besteld bij L. Haverkamp te Hoorn en bij C. C.
Tappe een nieuw uurwerk (T's naam en het jaartal 1783 komen daarom voor, terwijl de ou-
de klok, gegoten te Deventer door Willem Wegewart in 1595 naar Warmenhuizen ging; zie
DR. C. N. FEHRMANN „De Kamper Klokgieters hun naaste verwanten en leerlingen", Kam-
pen 1967 blz. 156 en mijn „Gedenkwaardigheden" Noord-Holland V, Utrecht 1931, blz. 42
jo 114.

7 Jhr. Mr. Cornelis van Foreest, Heer van Schoorl, Camp, Krabbe, de Mijle en Nadort, gebo-
ren Alkmaar 9.6.1756, overl. huis Nijenburg, Heiloo 24.3.1825, begraven Alkmaar (koor
Grote-of St. Laurenskerk); zie „Nederland's Adelsboek" en mijn „Gedenkwaardigheden"
N.Holland IV, blz. 42 met noot 1 (waarnaast een afbeelding van het in de tekst beschreven
gedenksteentje).

8 Het „Quartier St.-Charles", de tegenwoordige Oranje-Nassau Kazerne; zie H. A. Treu „Ge-
schiedenis van de Oranje-Nassau Kazerne te Amsterdam" Ons Leger LIV, 1970(8), blz. 16

373



e.v. hetgeen grotendeels vervangt het medegedeelde in C. A. VAN SWIGCHEM „Abraham van
der Hart 1747-1820 Stadsbouwmeester van Amsterdam", Amsterdam 1965, blz. 44.

9 Het 146e Regiment de Ligne nam na zijn formering op 23.6.1813 deel aan het gevecht van
Goldberg en viel na zware verliezen 6 dagen later als korps geheel in krijgsgevangenschap
tengevolge van de slag aan de Bober; vgl. A. Martinien „Tableaux par Corps et par Batail-
les des Officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815)", Paris s.d.
p.375.

10 Bedoeld is Gifhorn nabij de oost-grens van Hannover.

Het gouden bruidspaar Dunnewold-Valkenburg

Toen twee achterneven elkaar onlangs tijdens hun genealogische naspo-
ringen ontmoetten, en daarbij foto's van hun voorouders bestudeerden èn
bijgaand feestlied terugvonden, drong het tot hun door dat het dit jaar —
1981 — 125 jaar geleden was, dat hun gezamenlijke overgrootouders in de
echt waren verbonden. Op de foto's herkenden zij hun grootouders, oud-
ooms en oudtantes en hun eigen vader, respectievelijk moeder, als kind.
Wie waren die bruid en bruidegom, die in 1906 hun gouden bruiloft temid-
den van kinderen en kleinkinderen zo feestelijk vierden?

Welnu, de bruid was Johanna Valkenburg, 2 september 1836 geboren te
Laren in Gelderland. Haar vader, Johannes Valkenburg was makelaar,
eerst in Winterswijk en later in Amsterdam, waar hij met zijn schoonzoon
op 26 februari 1866 de firma „Valkenburg en Dunnewold" in kruideniers-
waren en specerijen oprichtte. Zijn geslacht, afkomstig uit Zutphen, was se-
dert het midden van de 18e eeuw in Rotterdam gevestigd. Haar moeder,
Maria Magdalena Egner, verloor zij toen zij pas zeven jaar oud was. Geluk-
kig kreeg zij in de persoon van haar tante, Johanna Egner, met wie haar
vader een jaar later hertrouwde, een liefdevolle stiefmoeder1.

De bruidegom was Herman Theodorus Dunnewold, 15 november 1831
geboren in Winterswijk, als zoon van Gerrit Hendrik Dunnewold, die daar
commissaris van politie was. De Dunnewolds stamden uit een geslacht van
landbouwers, uit de dorpboerschap van Winterswijk, welke naar lokaal ge-
bruik naar hun hofstede werden genoemd, en dientengevolge eerst de naam
Te Weekamp en later Dunnewold voerden. Deze naam werd door hen aan-
genomen toen zij de havezathe Balkenschot bewoonden, in de buurtschap
Meddo, die het eigendom was van Jonker Derk Dunnewold (1725). De
moeder van de bruidegom was Judith ter Pelkwijk, een telg uit een oud Win-
terswijks geslacht23.

Op 23 oktober 1856 zonden zij aan familie en vrienden de huwelijksaan-
kondiging.
Het paar trouwde 6 november 1856 in Amsterdam en vestigde zich op het
Oudekerksplein in den Hoek. De jonge echtgenoot bekwaamde zich in de
makelaardij in koloniale waren, met zoveel succes, dat hij op 1 janauri 1881
zijn schoonvader opvolgde als directeur van de firma Valkenburg & Dunne-
wold. Uit hoofde van de uitbreiding van het gezin en het toenemen van hun
welstand verhuisden zij achtereenvolgens naar de Oude Zijds Achterburg-
wal (1861), Heerengracht SS 211 (1865), Singel L 685 (later no: 31) (1870),
Singel 116 (1878), Willemsparkweg 63 (1902) en tenslotte naar
Willemsparkweg 181 (1905). Het was van uit dit huis dat Herman Theodo-
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tgsnoolan, kfnd«rftch»nr,
Roepen w|j maf welgavnllen:
Waai gegroet, fiij Goudon Paart
Wel
Dien gij nu beloven mat
Wij orn KJ onfl mogen schart
Weihom! rocpon wij U loe,
Wolhom! Julchon w(] U toe,

W«et gegroet! Wo«i gegroet! GU G

Welkom, juichen w(j
In deex' fee«toljjkon
Dag doo
Welkom! juichen wij
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rus (overleden, 75 jaar oud, 8 juli 1907) en zijn weduwe (overleden, ruim 77
jaar oud, 9 mei 1914) naar hun laatste rustplaats zijn gebracht, namelijk
naar de Begraafplaats „Westerveld" bij Velsen.

Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van vijftien kinderen,
waarvan zeven op jeugdige leeftijd overleden. Alle acht overlevende kinde-
ren, enkelen van hen weer met hun kinderen, waren getuige van de gouden
bruiloft van hun ouders, nu 75 jaar geleden. Van deze kleinkinderen van
het gouden bruidspaar, die op dit feest in Parkzicht (nu Parkhotel) aanwezig
mochten zijn en dientengevolge op de foto's voorkomen, zijn er nu — 1981
— nog vijf in leven. Het feit, dat verschillende achter-achterkleinkinderen
— onkundig van de familierelatie — heden ten dage vriendschappelijke
contacten met elkaar onderhouden, was voor mij een reden om de volgende
parenteel op te stellen.

Kinderen:
1. Judith Maria Magdalena Dunnewold, geb. Amsterdam 23.7.1858,

overl. ald. 18.7.1931, volgt Ha.
2. Johannes Dunnewold, geb. Amsterdam 8.12.1859, overl. Tangerang

(Java) 8.10.1908, volgt Ilb.
3. Johanna Dunnewold, geb. Amsterdam 10.11.1860, overl. ald.

9.12.1860.
4. Gerrit Hendrik Dunnewold, geb. Amsterdam 29.10.1861, overl. Baarn

16.1.1921, volgt lic.
5. Johan Andries Dunnewold, geb. Amsterdam 15.11.1862, overl. ald.

'. 16.12.1862.
6. Herman Theodorus Dunnewold, geb. Amsterdam 1.12.1863, overl. ald.

21.4.1864.
7. Maria Magdalena Dunnewold, geb. Amsterdam 20.3.1865, overl. ald.

2.4.1865.
8. Johanna Georgina Dunnewold, geb. Amsterdam 5.7.1866, overl. ald.

14.9.1944, volgt lid.
9. Johanna Dunnewold, geb. Amsterdam 7.2.1868, overl. ald. 1.2.1951,

volgt He.
10. Maria Magdalena Dunnewold, geb. Amsterdam 22.8.1869, overl. ald.

20.7.1870.
11. Johannes Karel Dunnewold, geb. Amsterdam 12.9.1870, overl. ald.

23.1.1871.
12. Herman Theodorus Dunnewold, geb. Amsterdam 12.12.1871, overl.

Bussum 9.9.1936, volgt Ilf.
13. Sophia Frederika Dunnewold, geb. Amsterdam 6.11.1873, overl.

Utrecht 3.10.1928, volgt lig.
14. Anna Harmina Catharina Dunnewold, geb. Amsterdam 19.4.1875,

overl. ald. 31.8.1875.
15. Johanna Hermanna Theodora Dunnewold, geb. Amsterdam 11.8.1878,

overl. Laren (N.H.) 20.12.1964, volgt Ilh.
(wordt voortgezet) J. W. LUGARD
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Johannes Valkenburg
(1809-1887)

Vader van de bruid

Johanna Egner
(1804-1887)

Stiefmoeder van de bruid

Gerrit Hendrik Dunnewold
(1789-1872)

Vader van de bruidegom

Judith ter Pelkwijk.
(1799-1888)

Moeder van de bruidegom

Noten
1 NL 1973, kolom 304 Mr G. J. J. van Wimersma Greidanus, De kwartieren Egner-Frey.
2 NL 1953, kolom 51 Mr G. A. W. ter Pelkwijk, . . . en NP 19e jaargang (1930),
3 Voor hun kwartieren: Gens Nostra, jaargang XXXIII, no. pag. 245 e.v. Mr G. J. J. van Wi-

mersma Greidanus, Kwartierstaat Greidanus-Jaeger.
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PIER JOHANNES DIJKSTRA

Geschiedenis wordt meestal geschreven rondom grote namen en gebeur-
tenissen. Het leven wordt echter meestal bepaald door gewone mensen en
kleine dingen.

Misschien is genealogie daarom zo interessant, omdat het de geschiedenis
beschrijft van die gewone mensen. Zo'n gewoon mens was: Pier Johannes
Dijkstra van Terschelling.

De eerste keer dat we hem tegenkomen is in 1790 op Terschelling, om
precies te zijn 2.7.17901. Hij is dan 26 jaar en koopt een huis aan de Ooster-
buuren. Hij koopt dit van Hindrik Cornelisz Bloem voor 45 gulden, wat hij
in twee termijnen mag betalen. De westelijke buurman is Wybrand Annes,
z'n oudste zwager. Deze is 21 jaar ouder dan Piers vrouw Jetske Annes.

Het huis heeft één liggende en één staande haard.
Pier Johannes, want zo wordt hij overal genoemd, is getrouwd met Jetske

(Anggenus) Annes Sophia de Vries (Meyer), onder deze namen komen we
haar tegen.

Jetske Annes, zoals we haar maar zullen blijven noemen, is geb. Terschel-
ling 22.4.1757, ged. ald. 7.5.17582 en overl. ald. 31.10.1840. In haar overlij-
densakte staat ze vermeld als Jetske Sophia Meyer. Zij is de dochter van
Anne Wybrands de Vries (Meyer) en Christina Alegonda de Vos.

Op 13.5.1792 laten Pier Johannes en Jetske Annes hun eerste kinderen
dopen, namelijk een tweeling: een zoon Anne Piers sterft binnen een maand
op 2.6.1792 en dochter Christina Alegonda Piers, ged. Terschelling
13.5.1792, overl. Kampen 22.2.1881. Zij tr. (1) Kampen 18.4.1822 Aaiden
Franciskus Schrijver en (2) ald. 9.6.1845 Bernardus Verstraete.

Te Terschelling vinden we nog de dopen van 3 andere kinderen:
3. Stijntje Piers, ged. 1.2.1795 (als Christina), overl. Harlingen 29.5.1877,

tr. Terschelling 6.6.1824 Klaas Dirksz de Jong.
4. Anne Piers, ged. 2.4.1797, overl. Terschelling 22.2.1884, tr. 29.8.1824

Doetje Cornelisse Winter.
5. Antje Piers, ged. 8.2.1801, op wie we later terugkomen.

Pier Johannes neemt 14.10.1802 een hypotheek3 op zijn huis aan de Molenstraat, groot
ƒ215,-. Misschien heeft hij dit geld nodig voor de investering in zijn eigen wagenma-
kersbedrijf. Dit zou er op duiden dat hij de eerste jaren in loondienst werkte. Let op de
grote inflatie van 1790-1802: koop van het huis voor ƒ 45,- en hypotheek van ƒ 215,-.
Waarschijnlijk is de hypotheek maximaal 70% van de verkoopwaarde geweest; dat zou
betekenen dat het huis inmiddels 10/7 x 215 = ƒ 307,- waard was geworden. Dat is
meer dan 6 x „over de kop".
Het vermelde bedrag van ƒ 215,- leent Pier Johannes van Arnoldus Adriaans Bolk, af-
komstig uit Enkhuizen en op 10.9.1797 te Terschelling getrouwd met Elizabelh Bran-
denburg van Midsland.
De jaarlijkse rente bedraagt 8 gulden en 12 stuivers = ƒ 8,60 = 4%. Jaarlijks moest hij
ƒ 43,- aflossen, dus looptijd van 5 jaar. Eerste keer rente met aflossing op 1.12.1803.

N.B. de lege plaats ten oosten van zijn huis wordt nu de graaflijkheid genoemd.

Op 6.4.1804 moet Pier Johannes voor schepenen van Terschelling ver-
schijnen4. Hoewel Pier Johannes van zijn geldschieter A. A. Bolk uitstel
van betaling had gekregen, had hij de eerste aflossing nog steeds niet be-
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taald. Hij had uitstel gekregen tot 1.4.1804. Pier Johannes zegt dat hij wel
wil betalen, maar dat hij dit niet kan! Hij heeft het geld eenvoudig niet. Zijn
bedrijf loopt in het begin kennelijk niet zo goed. De schepenen hebben zich
overtuigd van zijn armoedige omstandigheden. Kortom het was een moeilij-
ke tijd voor het gezin.

Wel probeert Pier Johannes er nog wat bij te verdienen, want we lezen5,
dat hij eind 1804 aan kapitein J. Johansen van het brikschip „Marija" een
berging of pakking aanbiedt. De kapitein wil hierin een roer en een braspil
opslaan. Pier Johannes bedingt een huur van 8 stuivers per dag! Na negen
dagen wil de kapitein zijn roer terug hebben. „Neen", zegt Pier Johannes,
„ik heb voor langer afgesproken". Op 28 december gaat het roer naar zijn
eigenaar terug en de kapitein stelt nu voor een huur van 3 stuivers per dag
te berekenen. „Neen", zegt Pier Johannes weer, „ik wil het volle bedrag".
Hij eist bij de schepenen dan ook huur van 13.12.1804 t/m 10.1.1805, is 29
dagen is 8 gulden en 4 stuivers = ƒ 8,70.

Om aan het gekibbel een eind te maken beslissen schepenen dat hij
slechts ƒ 4,81 minus de helft van de kosten krijgt, dat is V2 X 17 stuivers =
ƒ 0,425, per saldo ontvangt hij ƒ 4,385. Hij had beter het aanbod van de ka-
pitein kunnen aannemen, dan had hij ontvangen:
9 x ƒ 0,30 = ƒ 2,70 + 20 x ƒ 0,15 = ƒ 3,-. Tezamen ƒ 5,70.

Dat hij het geld bitter hard nodig had, blijkt op 6.1.18075. Dan klaagt A.
A. Bolk weer bij de schepenen. Maar Pier Johannes neemt niet de moeite
om te verschijnen. Op 3.2.1807 gaat A. A. Bolk weer naar de schepenen en
zegt dat hij nog ƒ 5.- huur of aflossing krijgt. Pier Johannes is er nu wèl,
maar zegt: „Ik weet van niets".

Dan moeten er maar getuigen komen. Weer een maand later, op dinsdag
10.3.1807, houden de schepenen rechtdag. Dan komen de getuigen Jacob
Sipkes en Auke Egberts Wouwenaar (grofsmid, geb. 1766). Om kort te
gaan, ze getuigen in het nadeel van Pier Johannes. Eén getuige zegt zelfs
dat Jetske Annes, Pier Johannes vrouw, gezegd heeft dat ze wel weet dat ze
die ƒ 5.- nog moeten betalen, maar dat ze dat niet kunnen. De vijf gulden is
nog een restant van vroegere verplichtingen, o.a. van 1804. Deze periode
blijkt dus moeilijk te zijn geweest voor Pier Johannes en zijn gezin. Met de-
ze getuigen tegen, is het geen wonder dat hij moet betalen, plus de kosten a
ƒ2.45.

Dat Pier Johannes voortdurend met financiële problemen zat, blijkt wel
uit de getuigenverklaring van Auke Egberts Wouwenaar. Deze verklaart dat
Pier Johannes tegen hem gezegd heeft: „dat hij met de heer Bolk heeft afge-
rekend en daar hij wegens misrekening 5 guldens en eenige stuivers was de-
bet gebleven, egter de heer Bolk hem Pier Johannes zulks met 5 gulden zou-
de kwijtschelden".

Jetske Annes, de vrouw van Pier Johannes, is ook aanwezig op de recht-
zitting. Zij verklaart „dat ze tegen A. E. Wouwenaar heeft gezegd dat de
heer Bolk aan hen een briefje had gezonden, inhoudende dat zij 5 guldens
aan hem schuldig waren en zij voor haar, volgens zijn schrijven, ook niet
beter wist".
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Kortom eeri ingewikkelde zaak. Maar de getuigen verklaren onder ede en
Pier Johannes wordt derhalve in het ongelijk gesteld. Het is interessant dat
Jetske Annes op de rechtzjtting aanwezig is, niet zo zeer voor wat ze zegt,
maar dat ze de vrouw van Pier Johannes wordt genoemd. Het bewijst dat
we met de juiste Pier Johannes te doen hebben. In al de geschriften wordt
hij slechts aangeduid met zijn naam Pier Johannes, zondere verdere toevoe-
ging, geen beroep of geboorteplaats.

Op 15.5.18106 neemt Pier Johannes weer een hypotheek, ditmaal groot ƒ 130,-, rente 6
gulden en 10 stuivers = ƒ 6,50 = 5%, aflossen ƒ 80,- over één jaar, dit is op 1.5.1811.
Het restant ƒ 80,- in drie termijnen op 11.5.1812, 1813 en 1814. Met de notitie dat de
rente pro rato zal zijn, oftewel aangepast aan het hypotheekbedrag. Als onderpand
stelt Pier Johannes huis, erf en schuur gelegen in de Oosterbuuren no. 60. Westelijke
buurman is Wybrand Annes, zijn zwager en oostelijk een ledige plaats. Hij leent dit
bedrag van Jacob Oepkes. Het is kennelijk voor beide partijen een gelukkige transaktie
geweest, want als Pier Johannes in 1835 opnieuw geld nodig heeft, gaat hij weer naar
Oepkes, zij het dan dit keer diens zoon Jan Jacobsz Oepkes.
Het zal het gezin van Pier Johannes iets beter gegaan zijn dan in 1802, want als Oepkes
sr. soortgelijke ervaring had gehad als A. A. Bojk, dan had Oepkes jr. zeker niet ge-
leend aan Pier Johannes in 1835! Waarvoor Pier Johannes dit bedrag, groot ƒ 130,- no-
dig had? Waarschijnlijk om zijn zaak uit te breiden. Per slot is Pier Johannes in 1810
eerst 46 jaar, nog wel een leeftijd om de zaak te vergroten. Zoon Anne Piers is slechts
13 jaar oud en kan het geld nog niet nodig gehad hebben.

De jaren 1811 tot 1814 had Pier Johannes. nodig om zijn schulden af te
lossen, zodat hij toen zeker op Terschelling woonde.

In de burgerlijke stand komen we Pier Johannes voor het eerst tegen bij
de geboorteaangifte van Jansje Stada, later genoemd Jansje van Ameron-
gen. Hier tekent hij voor het eerst met Pier Johannes Dijkstra. Hij wordt
dan aangeduid, 53 jaar, beroep mr. wagenmaker. Dit is de eerste keer dat
zijn beroep vermeld wordt. Het is zeker niet de laatste maal.

Op 19.10.1819 komen we Piers zoon tegen.: Anne Piers Dijkstra, wagen-
makersknecht, oud 21 jaar. We mogen dus aannemen dat hij bij zijn vader
in de zaak werkt. Er was nog wel een wagenmaker werkzaam op het eiland,
in het dorp Kaart, maar dat deze hier werkte kunnen we rustig uitsluiten.

De achternaam Dijkstra zal het gezin eerst rond 1800 hebb.en aangeno-
men. Het protocol van naarnsaanneming van Terschelling is zoek! Maar een
bewijs voor late naamsaanneming van de zgn. „bijschrijvingen" in het doop-
boek van Terschelling van 1792-1801. Achter de naam Pier Johannes is in
het doopboek de naam Dijkstra bijgeschreven. Waarom dat gedaan is, is
niet duidelijk. Gezien de rest van de dpopnotities is dit bijschrijven uitzon-
dering geweest.

In 18357 woont Pier Johannes aan de oostkant van de Molendwarsstraat,
pand nr. 60 (sectie A 232 en 233), met tenguiden Jaan Jacob Bolk en ten
noorden een stuk gemeentegrond-, ...,.• •',.,..' .

Bovenstaande, blijkt uit fjet feit da|: Pwr-johannes weer een hypotheek neemt, groot
'f 125,-, die'verstrekt wqfdj door Jan Jgcpbsz'Pepkês. Waarschijnlijk heeft hij dit geld
gebruikt als investering in 'de winkel van zijn, ^pion Anne, want van 1^35 af geeft Anne
Piers zijn beroep op als winkelier. ..' •••'.. , •' . , ',-' .
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Handtekeningen van resp. PierJohannes Dijkstra en zijn vrouw Jetske Annes.
Gedateerd: 1821.

Op 20.5.18258 laten Pier Johannes en zijn vrouw Jetske Annes bij notaris
Brandenburg een huwelijkscoriéerit in brevet opstellen. Dit moest gebeuren
wanneer een zoon of dochter elders trouwde en de ouders niet aanwezig
konden zijn b'ij het huwelijk. Met dit huwelijkscötisent lieten ze schriftelijk
weten, met het huwelijk accöofd te gaart.

In het gezin Pier Johannes Dijkstra was alleen Antje, geb. 8.2.1801 nog
niet gehuwd.

We moeten wel aannemen dat Antje Piers, overl. Terschelling 1.9.18069 niet een doch-
ter van Pier Johannes is geweest.

Waar Antje Piers Dijkstra getrouwd is weten we niet. In elk geval niet in de provincie
Friesland, want geen der tienjarige tafels van een Friese gemeente meldt een huwelijk
in de tweede helft van 1825, wat aan het bovenstaande voldoet.

Pier Johannes Dijkstra moet een bijzondere voorliefde Voor het gemeen-
tehuis gehad hebben. In de periode Ï817-1845 zijn ruim.dertig aktes van
zijn handtekening voorzien. In de rrieeste IJiérvan blijkt ë'r familie in het spel
të zijn, irïaar/aitijd van zijn vröüws kant. Dé vele aktes geven de mogelijk-
heid om zijn geboortedatum Vrij nauwkeurig vast te stellen. Hij moet gebo-
ren zijn tussen 29.12.1763 èn 17.1.1764. In zijn overlijdensakte (25.2.1845)
wordt als enige keer melding gemaakt van zijn 'geboorteplaats. Dit zou
Arum in Vriesland zijn.

Doch in Arum, gemeente Wonseradeel is niets te vinden. Nu is de aangif-
te van overlijden gedaan door twee bekenden van Pier Johannes en deze
kan dus onnauwkeurig zijn. In vele plaatsen, als Tzummarum, Achlum, An-
jum, enz. is tevergeefs gezocht.

Vermeldenswaard is nog dat Pier Johannes begraven werd 28.4.184510 op
de begraafplaats achter de toren, graf genummerd: regel 4 no. 20. Hij wordt
begraven in: het graf waarin zijn vrouw Jetske Annes 3.11.1840 werd begra-
ven. Tevens, ligt de 10 maarideri Öü*8è Mafije Jacobs Bos, oVerl. 27.7.1841
hier begraven. Deze Martje is dtr dö^fiter v"ah schipper 'jdcob Bos en Trijntje
Jilles Stada.ïyt,moeder is aangétifouwde farïülie van Jetske Annes.

Neen, dé gegevens van TerSchëlling bieden riiet veel nieuws meer. Maar
wat dan? '
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Dank zij de fiches, gemaakt op het Rijksarchief te Leeuwarden, vinden
we in Harlingen, dat op 12.4.1788 voor de burgerlijke gemeente in onder-
trouw gaan Pier Johannes en Jetske Annes, beiden van Harlingen. Nu kan
het niet missen of dit moet onze Pier Johannes zijn. In de Westerkerk te
Harlingen wordt het huwelijk kerkelijk bevestigd op 27.4.1788".

Te Harlingen wordt 28.11.1789 hun eerste kind geboren12, Johannes. Wat
is er van dit kind geworden? Het heeft op Terschelling geen geschiedenis
geschreven.

Als Anne Piers in 1824 te Terschelling trouwt, staat in de huwelijksbijla-
ge vermeld, dat deze Anne de enige zoon is. Het kind Johannes is dus of
vroeg overleden of voor 1824 naar de vaste wal vertrokken. In de overlij-
densregisters van Harlingen werden jong overleden kinderen niet geno-
teerd. Per jaar wordt slechts het totaal aantal gestorven kinderen vermeld.

Jetske Annes vader overleed te Harlingen 13.11.178913. Tussen februari
1789 en juli 1790 vertrokken Pier en Jetske naar Terschelling. Misschien
heeft een kleine erfenis Pier Johannes de gelegenheid gegeven ƒ 22,50 te
betalen voor zijn eerste huis op Terschelling. Evenmin als te Harlingen is te
Terschelling het overlijden van zoon Johannes te vinden.

We weten nu in ieder geval dat Pier Johannes en Jetske Annes tot de Her-
vormde (Gereformeerde) kerk van Harlingen hebben behoord. Maar waar-
om staan ze dan niet in het lidmatenboek14? Pier Johannes was bij zijn hu-
welijk 24 jaar en Jetske Annes 31 jaar. Waarom kiest een 24-jarige een
bruid van 31 jaar?

Wanneer we verder terugzoeken in Harlingen vinden we: ondertr.
15.5.1784, getr. 6.6. (Grote kerk)15 Pier Johannes, van Almenum en Trijntje
Hansen, van Harlingen. Dit echtpaar krijgt 28.10.1785 een dochter12, die
41/2 maand later als Pietje wordt gedoopt. Dit is het enige kind van dit echt-
paar dat te Harlingen werd gedoopt. Hoogstwaarschijnlijk is de moeder
kort na de geboorte van dit kind overleden. Bevestiging hiervan kunnen we
niet krijgen daar het overlijdensregister van Harlingen een hiaat vertoont
van 1729-1789. Ook de weesboeken ontbreken van 1744 tot 180516. Maar
ook gezien de late doop wordt het bovenstaande aannemelijk.

Pier Johannes zou dus al eerder zijn gehuwd geweest en afkomstig zijn uit
Almenum. Het zou ook verklaren waarom hij, met een jong kind, met de
oudere Jetske Annes trouwde.

Weer zoekend te Harlingen vinden we nog een Pier Johannes, gehuwd met Tijlje Ages,
die in de periode 1775-1782 een vijftal kinderen laten dopen. Maar dit kan onze Pier
Johannes niet zijn, daar deze in 1775 eerst 11 jaar oud was! De Pier Johannes en Tijtje
Ages zijn niet in Harlingen getrouwd.

Het is aannemelijk dat Pier Johannes gehuwd met Trijntje Hannes, hertrouwde met
Jetske Annes. Maar bewijzen hebben we niet. Ten tijde van de naamsaanneming in
1811-181217, meldt zich te Harlingen geen enkele Pier Johannes. In de wijde omtrek
meldt zich er één, en wel te Schalsum, gemeente Franekeradeel en deze wil de achter-
naam Dijkstra aannemen. Hoe bestaat het!! Er wordt bij vermeld dat hij dienstknecht
is, kinderen worden niet vermeld. Maar deze Pier Johannes Dijkstra zet in plaats van
een handtekening een kruisje. Dat geeft de zekerheid dat hij niet de Pier Johannes van
Terschelling is, want deze tekende altijd voluit met zijn naam.
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Al met al blijft de afkomst van Pier Johannes een raadsel. We mogen wel
aannemen dat hij uit de omgeving van Harlingen kwam, Almenum en ook
Arum liggen dicht bij Harlingen.

Hoe verder we ons verdiepen in de geschiedenis van Pier Johannes hoe
meer vragen er worden opgeroepen. Maar niet alle vragen krijgen een ant-
woord.

Het geschiedenisboek voor gewone mensen zit op slot voor Pier Johan-
nes. En de sleutel? Ik twijfel of die bestaat!

G. VERSTRAETE

Noten
1 R. A. TER. 6945
2 DTB. 695
3 R.A. TER. 6939
4 R.A. TER. 6929
5 R.A. TER. 6930
6 R.A. TER. 6942
7 Not. Arch. TER. no. 130 (no. 26 blz. 172)
8 Not. Arch. TER. no. 130.008
» DTB. 690

10 Mevr. H. de Jong-Ree, van Terschelling, heeft het oude begraafregister geheel overge-
schreven en geklapperd. Het Gemeentehuis in West Terschelling heeft een copij.

11 DTB. 310
12 DTB. 329
13 O.B.S.TER. no. 7
14 DTB. 337
15 DTB. 335
16 ORA. HAR. P64
17 „Repertorium van Familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd" door

P. Nieuwlande.a.

TE HARCKEL

Bij de ondertrouw van Jan van Herwaarden op 31.3.1661 te Amsterdam heet zijn bruid:
„Machteld van Arckel van Lochem", 18 jr., geassisteerd met Marritie Heyndricks.

In de Nederlandsche Leeuw 1960, k.313 worden van de bruidegom de voorouders vermeld,
maar over de familie van de bruid wordt gezwegen. In Amsterdam vinden wij haar terug bij de
dopen van haar kinderen en ook daar heet zij: van Arckel.

In Lochem kwam die familienaam in die tijd niet voor.
De oplossing werd gevonden in Prothocol Stad Lochem d.d. 8.3.1693 als Bernardina te

Harckel aan de kinderen van wijlen haar zuster Mechteld, „ehelijk binnen Amsterdam bij wij-
len Jan van Harwarden verwekt" een donatio inter vivos bespreekt.

Er zijn inderdaad in Lochem in de 17e eeuw een paar gezinnen te Harckel gevonden.
Erbert Ie Harckel, later richter te Warnsveld, op 16.2.1620 getrouwd met Fenneke Sluiters en

Catharina die in 1616 trouwde met Tonnis Duymen zijn kinderen van Meynt, die reeds in 1616
was overleden.

Jan, te Lochem in januari 1617 getrouwd met Mette Olthof, en Marie, aldaar op 7.5.1620
getrouwd met Gerrit van London, zijn kinderen van Hendrik en zijn vrouw Aeltien.

Hendrik en Derk te Harckel, de laatste getrouwd met Aeltien te Winckel, werden genoemd
als kinderen van Egbert (overl. vóór 1629) en Barte van Kervenheim.

Een generatie later worden in het Prothocol van de Stad Lochem de gezinnen vermeld van
Egbert, overleden vóór 27.1.1668, en diens vrouw Grienen Hoefslag en van Tonnis te Harckel
en Aeltien. Maar de zusters Bernardina en Mechteld — en naamgenoten! — zijn nog onvind-
baar.

Daarbij wordt er aan herinnerd dat doop- en trouwboeken van Lochem ontbreken over de
periode 1627-1665.

H. WAGENVOORT
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KWARTIERSTAAT GREIDANUS-JAEGER

(vervolg van G.N. XXXVI (1981) pag. 26)

XIII

4124. Lambert Jans, burger te Leeuwarden, schepen ald. 1584/'86, overl. 17.4.1586, hertr.
Truicken Oosterzee, tr.

4125. Griet Tiettiedr., overl. 1577/'82.
4752. Hendrick van Schevichaven, leerlooier te Arnhem, overl. vóór 1565 (misschien

25.10.1563, dan begr. Grote kerk, Arnhem), tr.
4753. Engele (van Amstel?), woonde Kerkstraat Arnhem, overl. 1567.
4756. Arnt van Wirdt.
4758. Gerit Vermaet.
4784? misschien Claes Spoltman, vermeld te Anholt 1563/'65, tr.
4785? N. HukershorstJansdr.
4786. Johan van Dael gend. van Calis, beleend met een wiltforstergoet onder Deelen 8.7.1544,

• overl. na 14.9.1557, vóór 8.4.1565, tr. (lijftocht 9.2.1545)
4787. Gijsbertavan Byngerden.
4804. Jacob Boket, zadelmaker te Antwerpen, overl. vóór 27.4.1526, hertr. Lijsbeth

Brueckers, tr.
4805. Katlijne van Steylen, overl. vóór 28.7.1516.
4806. Wouter Bosschaert, vleeshouwer, later lakenkoper te Antwerpen, ouderman van het

droechscheerdersambacht 1532, overl. 1553/'58, hertr. Cornelia Zweers, wed. van Geert
Baillaert, en Magdalena Baillaert, wed. van Pauwels van Lybergen, tr. ca. 1510

4807. Janna van Haesdonck alias Michels, vermeld als zijn echtgenote 1511-1520.
4832. Jacob Jacobsz. (Zeeuw), vettewariër en smeerkoper te Amsterdam, test. ald.

31.10.1576.tr.
4833. Aelt Barentsdr., overl. vóór 10.12.1563.
4860. Balthazar van Eyndhoven, geb. ca. 1526, gezworen biersteker en koopman te Antwer-

pen, overl. tussen 8.4 en 8.7.1588, hertr. Barbara de Pape, wed. van Jan Bordincx, tr.
4861. Maria Greyns, overl. vóór 12.7.1582.
5376? Joost ter Pelkwijk, vermeld 1581.
5424. Gijsbert Gerits de Momber, hoofdman der kloveniers te Heusden 1575, bezat daar huis

en hofstad van Sevenbergen, overl. 1586/'87, hertr. Margriet Michielsdr., tr. (huw.
voorw. Heusden 1.1.1564)

5425. Maria Jacob Willemsdr. van Wijck, wed. Goden Peters Kelelaer, overl. vóór 29.12.1574.
5480. Lubbert Wildeman, apotheker te Groerilo, ouderling ald. 1605, testeert Groenlo

24.3.1607, overl. 1611/'14, tr. Kuneken N.; had onwettige relatie met
5481. Aeltgen Jans, overl. vóór 12.4.1614; zij had ook een zoon van Frans Pietersz36.
5482. ws. Jan Claesz Hillebrants, gegoed in de Lievelderstraat te Groenlo, overl. na

16.ll.1615.tr.
5483. ws. DerrickskeN.,overl. na 16.11.1615.
5600. Johan Wernersz.
5602. Coort Hertgers, woonde te Nahuis (Neuenhaus).
5780. Pieter Meyndertsz.
5832. Fop van Driel, geb. ca. 1522, schout van Ridderkerk sedert 24.2.1559, dijkgraaf en rent-

meester ald., overl. 1590/'92, hertr. 1581 Magdalena Aerts.
5840. waarsch. Pioen Willems, tr. Ridderkerk 17.12.1579
5841. Pioentien Pieters, uit Lekkerkerk.
5844. Jan Jans in 't Velt, heemraad van Oost-IJsselmonde, schout ald. 1601, overl. vóór

13.6.1613, hertr. Lijntje N.1, tr.
5845. Lijsbeth Ariens, overl. vóór 13.6.1613.
5846. Huygo Pieters Cranendonck, geb. ca. 1545, hoge dijkheemraad van Smeetsland, overl.

28.8.1615, begr. IJsselmonde, tr.
5847. Margrieta Gerrits.
5880. CornelisJansz. Stolck, geb. ca. 1550, overl. vóór 1624, tr.
5881. Ariaenigen Joostendr., begr. Ouderkerk a/d IJssel 24.11.1640.
5908? Vattin Breuniger, geb. ca. 1529, overl. als 100-jarige, Zottishofen bij Orlach 30.3.1629

(onbewezen als vader van nr. 2954).
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5910. Georg Hannaman, te Elzhausen bij Orlach, overl. vóór 24.4.1599.
5912. MichelLutz, venstermaker te Döttingen, overl. ald. 5.5.1593, tr. Döttingen 19.1.1566
5913. Magdalena Köler.
5914. Ballhasar Kremer, te Nesselbach, overl. ald., na val uit een kerseboom, 10.9.1628, tr.
5915. OltiliaN.
5928. Hans Schürch, geb. ca. 1557, pottenbakker te Elpershofen, begr. ald. 19.10.1620, tr.
5929? Elisabeth N.,geb. 1569/70, begr. Elpershofen 30.7.1636.
5930. Hans Köch, geb. 1567/'68, Gerichtsverwandter, Pestgebeter en Heiligpfleger te Gera-

bronn.begr. ald. 11.2.1630, tr. Gerabronn 8.5.1588 of kort daarna
5931. Eva Leippersberger, ged. Lendsiedel 5.9.1571, begr. Gerabronn 9.4.1622.
5932. Johann Renner, schout te Nitzenhausen sedert ca. 1577, overl. vóór 6.11.1610, tr. ca.

1578
5933. Elisabeth N.
5934. Caspar Nicolausen, geb. 1555/'56, Wirt en Gastgeber te Eberbach, begr. ald.

26.11.1621, tr.
5935? Clara N., geb. 1550/'51, overl./begr. Eberbach 9/11.4.1626, wed. van Hans Weissmuller.
5968. Caspar Vischer, overl./begr. Orlach 14/15.1.1600.
5970. Leonhard Strempfer, overl./begr. Orlach 27.12.1597, tr.
5971? MargarelhaN., begr. Orlach 14.2.1613.
6384. Johann Stahl, te Aull.
6386. Mebsen Genz (Heng?), te Hambach, overl. vóór 7.10.1599.
6392. Wilhelm Kreussler, schout te Niederhadamar, vermeld 1594-1607, tr.
6393. Anna Scheffer, overl. vóór 1629.
6396. Andreas Benkei, burger te Dillenburg 1586.
6398. Hans Rod, burger te Arnstadt (Thür.) 1586.
6424. Abraham Pelt, geb. 's-Hertogenbosch kort voor kerstmis 1533, overl. Hamburg ca.

1.11.1602, tr. Antwerpen 14.10.1560
6425. Catharina de Bock Michielsdr., geb. Aalst (VI.) 13.4.1542, overl. Hamburg 1625. Zij

vluchtten in 1585 van Antwerpen naar Hamburg.
6426. Aent Vogels, overl. na 30.11.1596, tr.
6427. Catharina Pottens, overl. na 20.11.1604.
6428. Jacob van Gansepoel, koopman te Antwerpen, overl. vóór 27.3.1576, wedr. van Magda-

lena Stokvisch Robrechtsdr., tr.
6429. Heylwich Schorenberch (van Scharenborch).
6430. Lancelol de Renialme, te Antwerpen, overl. vóór 15.1.1580, tr. Antwerpen (O.L.

Vrouw/St. Andries) 24.6.1574
6431. Maria de Cordes, geb. Antwerpen ca. 1553, test. Antwerpen 22.3.1575, overl. Aken

12.8.1598, hertr. Aken 5.6.1582 Pieter Roelants.
6436. Wilhelm Momma, geb. 1543, Kupfermeister te Aken, Greve van het koperslagersgilde,

raadslid (1581) en diaken gereform. gem. ald., overl. na 1602, tr. vóór 20.11.1579
6437. Anna von Kettenis, overl. na 1593.
6438. Gerlach Beek, geb. Aken ca. 1540, Kupfermeister eerst te Aken, later te Stolberg, sche-

pen ald. 1583, overl. vóór 1608, tr. Aken ca. 1570
6439. Ida Bertolf, geb. Aken ca. 1550, overl. na 23.9.1613.
6442. Jan Vignon, tr.
6443. Agnis Engelbrecht.
6444. Gerrit Dolphijn, te Aken.
6452. Meeuwess Steinmesseler.
6454. JanJansz., droechscheerder te Zwolle, hertr. ald. 12.5.1583 Margaretha Hertgers, tr.
6455. AlidlN., overl. vóór 1583.
6462. Hans Marlens, geb. Antwerpen 20.6.1555, kruidenier, apotheker en koopman te Am-

sterdam, poorter ald. 15.11.1581, overl. Amsterdam 4.12, begr. Oude kerk 7.12.1613,
wedr. van Maaike Provost Guilliamsdr., tr. (ondertr. Amsterdam 12.10.) Middelburg
3.11.1585

6463. Maeyke Baccker, geb. Poperinge 30.3.1565, overl./begr. Amsterdam 12/16.11.1612,
wed. van Jacques Pereboom (Middelburg).

6932. Jan Ghijsberts Smit, schepen van Loosdrecht te Oudover (1617, '23, '35), gecommitteer-
de van Oudover en Loenerveen 1619, gegoed in Loenerveen, overl. tussen 14.12.1636
en 29.1.1637 (pest), tr.
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6462 Hans Marlens 6463 Maeyke Baccker

6933? N. Eerstendr. van Meerwijck, test. Oudover (voor schepenen van Loosdrccht)
14.12.1636.

6944. Cornelis Rijcks Rebel, vermeld als koptiendplichtig landbezitter te Hilversum 1590-1634.
6946? Willem Dircks, schepen van Loosdrecht (1591, '94, '96), ponder 1593, ald. gegoed, begr.

Nieuw Loodrecht vóór 1627, tr.
6947? Aeltgen Peters, overl. na 12.3.164037.
6948. Willem Adriaens Horst, buurmeester van Loosdrecht (1617, '27), weesmeester in

Nieuw-Loosdrecht 1619, gaarmeester van het schoorsteengeld 1628, overl. ca. 1633.
6952. Heijndrick Meijerts, veehouder en landeigenaar te Loosdrecht, schepen ald. (1592, '94),

overl. na 26.1.1599.
6956-6957 = 6946-6947 -17.
7040. Jean de Villeneuve, seigneur d'Epinouse, Tartonne, Puimichel, test. Riez 1.7.1591,

overl. vóór 1594, tr. Aix 11.5.1550
7041. Francoise de Genas, overl. na 1591.
7042. Joseph de Safallin. coseigneur de Vachères, tr.
7043. Suzanne de Clandevès (natuurlijke dochter?), hertr. Romain de Safallin™.
7048. Joseph de Cuvry, schrijver te Metz, één der vier maitres de la Bullette 1563, griffier van

de stad 1567-1578, tr.
7049. Marguerite Derron.
7064. Corijn Bertholff.
7066. Geeraert Bachuijs, woonde te Cadzand, later te Sluis, brouwer in De Swane en burger

ald., gegoed te Watervliet en Brugge, overl. tussen 9.1.1619 en 15.2.1620, hertr.
Jacquemine Florensdr. van Morissen, tr. vóór 21.11.1592

7067. MayckeJans van der Donck (Verdonk), overl. vóór ca. 1612.
7088. Mathijs de Bije, geb. 's-Hertogenbosch ca. 1568, aanvankelijk te Bokhoven, later te

Amersfoort, overl. vóór 4.8.1635, wedr. van Jutgen Lamberts van de Heesacker, tr.
Amersfoort 14.3.1602

7089. Aertge Jacobs van Bladel, geb. 's-Hertogenbosch, overl. vóór 18.5.1636. Zij waren lid-
maten van de geref. gem. te Amersfoort, test. ald. 23.1.1623.

7090. Hendrick Dircks Leuckemans, geb. 's-Hertogenbosch, olieslager te Gorinchem, poorter
ald. 4.6.1598, woonde in de oliemolen Het gulden Hoefijser, overl. vóór 15.5.1646, tr.
ca. 1604

7091. SijkeJans van Eertvelt, geb. ca. 1570, overl. na 2.7.1649.
7092. Heyman Henricks, waersman van Oud Schaik, Nieuw Schaik en Kortgerecht (1603),

gasthuismeester te Schoonrewoerd (1606/M6), gezworene ald., erft goederen te Mierlo,
overl. tussen 25.4.1620 en 8.2.1621, tr.

7093. NeeltjeJans, geb. ca. 1559, overl. na 14.1.1629.
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7094. Gerit Gerits Creijt (de jonge), geb. ca. 1577, gasthuismeester te Schoonrewoerd (1606,
'21), waersman van Oud Schaik, Nieuw Schaik en Kortgerecht (1615, '27), gezworene
van Schoonrewoerd, ald. gegoed, overl. tussen 28.6.1641 en 5.2.1645, tr.

7095. JannigjeJans, overl. na 12.6.1648.
7096. Comelis Adriaens de Milde, vettewarier in De vijff Rapen te 's-Gravenhage, overl. vóór

31.7.1630, tr.'s-Gravenhage 3.5.1598
7097. Sijtgen Andries, geb. Breda, overl. tussen 12.12.1618 en 31.7.1630.
7098. ArienJans Tol, overl. vóór 22.5.1635, tr.
7099. Aechjen Philips, geb. 1564/'65, overl. tussen 22.5.1635 en 8.10.1639.
7100. Pieter Leunis (van Baerthem), geb. Antwerpen, blauwverver te Delft, poorter ald.

16.4.1594, begr. Delft (Oude Kerk) 20.9.1642, tr. Delft 13.4.1594.
7101. Neeltje Jansdr., bij huw. „kamenierster van mijn juffrouwe van Oranje, wonende int

hoff van haar Gehenade van Oraegnien".
7102. Jacob Francoisz. van Blijdestein, te 's-Gravenhage, tr. ald. 14.3.1604
7103. Franchoyse Genits, bij huw. te 's-Gravenhage.

7104. Comelis Knijff, geb. 1558, zijdelakenkoper te Utrecht, schepen, raad (1588, 1618) en
kapitein van de burgerij ald., rentmeester St. Agnieten en Arkelkloosters, overl.
Utrecht 31.10.1636, wedr. van Luytgen Gijberts van Megen, tr. ca. 1600

7105. Ariaentgen van Uitwijck, geb. Gorinchem, overluid Dom Utrecht 13.10.1631, begr.
Buurkerk.

7106. Hendrik Aerts, beleend met drie mergen land het Voordeel onder Erichem 22.6.1597,
overl. tussen 18.6.1617 en 13.6.1618, tr.

7107. Neeltien Jacobs Boschmans, beleend met Het Vordel 28.9.1633, met land in het Avesae-
ter Coornbrouck 14.6.1653, test. Buren 19.9.1620 en enige malen 1652/'54, overl. tussen
26.8. en 20.10.1659, hertr. Steven van Harten.

7108. Comelis Anthonissen van den Brouck, geb. Klundert, pondgaarder (korenkoopman) te
Delft, poorter ald. 27.4.1587, begr. Delft (Nieuwe kerk) 13.8.1611, wedr. van Annigje
Jans, tr. Delft 5.4.1598

7109. Ariaentge Gerrits van den Heuvel, woont in 1598 in de Choorstraat, in 1620 op de Koorn-
markt te Delft, overl. ald. 4.9. begr. (Oude kerk) 8.9.1657, hertr. Pieter van derMeulen.

7110. Frans Stoffels Piermans, geb. Roosendaal, schepen te Fijnaart (1597-1611), burgemees-
ter ald. (1610/'ll), weesmeester van Willemstad (1602, '08), overl. tussen 28.11.1611 en
6.3.1612, tr. Fijnaart 7.12.1594

7111. Janneken Geraerts (Schipper), geb. Fijnaart ca. 1573, overl. na 23.5.1605.
7120. Balthus Noot, geb. Arnhem, overluid ald. 2.8.1649, tr. Arnhem 23.11.1634
7121. Jenneken Chrispils, geb. Arnhem, overl. na 1636, waarsch. overluid Arnhem 9.2.1645.
7122. Hendrik Pauw (de Olde), geb. Arnhem, overluid ald. begin dec. 1657, wedr. van Ernt-

gen Jans Warners (huw. Arnhem 18.5.1617), tr. Arnhem 18.5.1622
7123. Christina Gaymans (Stijneke Geumes), geb. Arnhem, overluid ald. 31.7.1652.
7124. waarsch. Ds. Johannes Rochlingius (Rocherdinck), geb. Wickede bij Dortmund, stud.

Herborn 1599, predikant te Gendringen (1610), overl. 1631, tr.
7125? Maria Kremers, vermeld als zijn echtgenote op 18.6.1612.
7126? Jan Ansems, overl. vóór 1658, wanneer zijn weduwe gegoed is in Gendringen.
7128-7129 = 3218-3219.
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7130. Jacob Peltzer (auf dem Hammer), Kupfermeister te Stolberg, Gemeindealtester ald.
1641, overl. 1667/72, tr.

7131. Maria Hutten, overl. Stolberg 11.12.1672.
7132. Matheis Peltzer, geb. Aken ca. 1581, Kupfermeister op de Ellermühle en de molen Jor-

dan te Stolberg, lid van het schepengericht van de heerlijkheid Stolberg 1617, Gemein-
dealtester 1621, overl. Stolberg 17.1.1657, hertr. Wilhelmina Landtmesser, tr. Stolberg
april 1608

7133. Sibilla Hutten, geb. Duren 1588, mede-erfgename van huis Landau bij Hambach, overl.
Stolberg 1652.

7134. waarsch. Johann Mewis, geb. Duren, burger en koopman ald., overl. Duren 1630, hertr.
Anna Schardinel Petersdr., tr. ca. 1600

7135? Maria von Meissem.
7148. Franchoys de Bruijn, vermeld te Grave 1613,1632, tr.
7149. Jenneken N., vermeld als zijn echtgenote 20.6.1613.
7158. waarsch. Petrus Celesius, was gedurende 15 jaren predikant te Friemersheim, tr.
7159? Anna Winter, geb. 1590/'91, overl. als zijn weduwe, Friemersheim 5.5.1660.
7160. Georg Schwenck, te Mengeringshausen, hertr. ald. 26.8.1670 Anna, wed. van Johan

Rentters, tr. Mengeringhausen 30.10.1636
7161. Anne Maria Paterman, begr. Mengeringhausen 19.8.1668.
7164. Guyon Berja (dit la Vignoble), geb. Parijs, korporaal (1635) en schrijver (1643) in de

comp. d'Arambur, la Salie en la Grandière, honneur van de Waalse kerk te Maastricht
(1658), hertr. Anguenisse Patinié, Marthe Mareschal en Magdelaine Millenet, tr. Maas-
tricht (Waalse kerk) 25.1.1635

7165. JeanneIe Boeuf, geb. Delft? overl. voor 3.4.1644.
7166. Joris Holland, geb. Londen, adelborst onder luit. Calnart te Maastricht (1635), wedr.

van Sara Willems (huw. Maastricht 1.4.1635), tr. Maastricht (Janskerk) 19.7.1637
7167. Christina Janssen (Alberts), geb. Rekem (Belg. Limb.), overl. na 12.3.1643.
7204. Cornelis Pieters Mul, notaris te Gouda, secretaris van Bloemendaal (bij Gouda), begr.

Gouda (Janskerk) 17.5.1609, hertr. (Gouda 18.6.1604) Jannegen Cornelijs, tr.
7205. Marritgen Fransdr., begr. Gouda (Janskerk) 3.3.1602.
7206. Syvert Syverts, deed op 29.12.1596 te Gouda aangifte van de ondertrouw van zijn doch-

ter, tr.
7207. N.Jansdr.
7212. Adriaen Adriaens Bosch (broer van Aert, die de brouwerij Het Ossenhooft bezat), tr.
7213. AeffJacobsdr. Zij woonden waarsch. te Gouda.
7214. Huych Cornelisz., woonde te Brielle, overl. na 12.3.1604.
7216. Adriaen Hendricks Rottermond, eerste deurwaarder van Holland te 's-Gravenhage,

overl. 1563.
7218. Pieter Willems de Vries, apotheker in de Zon (Hoogstraat) te 's-Gravenhage, schepen

(1566-1575) en vroedschap (1577) ald., tr.
7219. Grietje (Ariensdr.?) Snouck.
7222. Michiel Geldens Molengraeff, geb. Sprang ca. 1514, ald. vermeld 6.7.1549, was waarsch.

secretaris of schout te Waalwijk, overl. vóór 25.12.1582, tr. ca. 1550.
7224? /lertSowiema/w, burgemeester van Weert (1549, '56, '62), overl. na 6.1.1572.
7226. Matlheus van Nederhoven, geb. Maaseik, kruidenier en lakenkoopman te Antwerpen,

poorter ald. 29.12.1564, later Berghs muntmeester te Stevensweert (1580/'81), Luiks en
Keuls muntmeester te Hasselt en Maaseik (sedert 1582), schepen, schout (1596) en
burgemeester (1587-1609) te Maaseik, ambachtsheer van Rijsoord (1603), overl. tussen
1 en 15.5.1612, begr. Maaseik, hertr. Alet Scheris, tr. Antwerpen (O.L. Vrouwekerk)
10.5.1564

7227. Magdalena van Winderbeeck, geb. Antwerpen, overl. vóór 1601.
7228. Jan Foppensz. (van Ackerlaecken), begr. Dordrecht (Grote kerk) dec. 1596, tr. (Dor-

drecht 14.6.1567?)
7229? Maria van Alteren, begr. Dordrecht (Grote kerk) maart 1597.
7230. Pieter Verniers, geb. Mechelen?, luitenant te Willemstad, kapitein van een compagnie

voetknechten, commandeur te Geertruidenberg en Breda, overl. vóór 1599, tr. Dor-
drecht 10.2.1589

7231. Maria Dirksdr. van Beverwijck, geb. Dordrecht, overl. vóór 1600, hertr. Pierre Paignet,
ritmeester in Statendienst.
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7234? Adriaen Thonisz. van Houcke, verbindt zijn huis in de Nieuwstraat te Brouwershaven,
12.4.1612.

7236. Gerril Thymens van Vijffhuysen, schout van Neerlangbroek (betwist en terzake gegij-
zeld 7.9.1599), van Goy en Houten (geadm. 7.5.1600), overluid Dom Utrecht 6.6.1612,
hertr. (Utrecht 5.11.1597) Elsabe Bruyn Ellertsdr. van Leyenberch, tr.

7237. Alidt Fredericksdr. van Noort, overluid Dom Utrecht 22.1.1593.
7238. Henric van Boeckholt.

Johannisfriedhof Nürnberg - Epitaph Grab 601
Stephan Brechtel-Rechenmeister

7240. Stephanus Brechtel, geb. Bamberg 1523, stud. Neurenberg 1540, Leipzig 1546/'47, bur-
ger te Neurenberg b.b. 1548, kalligraaf en wiskundige ald. opent een schrijf- en reken-
school, raadslid 1563, overl. Neurenberg 27.6.1574, begr. Johannisfriedhof, tr. Neuren-
berg 29.8.1548

7241. Veronica Heyden,geb. 1527, overl. 1582.
7244. LeonardSteeweghs, tr. (Heusden?) 24.5.1568
7245. CorneliaVoet*9.
7260. Cornelis van Nes, poorter van Alkmaar in 1574, verkoopt een vrij erf aan de Conincx-

wech naast zijn grote tuin in Alkmaar 4.12.1586, begr. ald. (Grote kerk) 14.2.1596, tr.
ca. 1574

7261. Marijtgen van Teijlingen, geb. Alkmaar 22.11.1539, woont 4.9.1611 nog in de Lange-
straat ald., overl. na 4.9.1611, wed. van Cornelis Jansz. van Wittendel.

7262. Marcus Du(y)voel, goudsmit te 's-Gravenhage, test. ald. 30.11.1604 en 10.4.1622, overl.
voor 14.6.1623, tr. Sara van Tiel, die hertr. Wigbolt de Waal. Natuurlijke vader van nr.
3631.

7296. PieterJans Decker, rietdekker te Bleiswijk, vermeld 1588-1617, overl. vóór 27.9.1624.
7298. Adriaen Adriaens Jong, turfschipper te Bleiswijk, vermeld 1576-1616, tr.
7299? Aplonia (Pleuntien) Claesdr., lidmate geref. gem. Bleiswijk in 1619, overl. na jan. 1625.
7328. Adriaen Gerril Goderts van Gilse, te Breda 1593, na 1603 te Leerdam, stadsschoolmees-

ter, collecteur der accijnzen en gasthuisgoederen ald., overl. tussen 25.6.1618 en
26.2.1619, tr. vóór 27.1.1593

7329. Engeltje Pauelsdr. Schelckens, gegoed te Gilze, overl. na 15.5.1622.
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7330. Thijs Vereist, te Leerdam.
7332. Jan (Boon).
7342. haack Jans van Nievelt, geb. Amsterdam, varensgezel (1596) en kapitein te Rotterdam,

begr. ald. 25.10.1648, tr. (ondertr. Rotterdam/Amsterdam 31.3/6.4) Rotterdam
24.4.1596

7343. Adriaentje Willems, geb. Dordrecht, overl. na haar man, waarsch. begr. Rotterdam
13.4.1659.

7348. Heijndrick Ariens Semelaer, scheepstimmerman te Schiedam, overl. ald. 4.9.1626, waar-
sch. wedr. van Marilgen Ariensdr. (ondertr. Schiedam 4.2.1589), tr. ca. 1600

7349. Anneke Gijsbrechts, overl. Schiedam 11.6.1637.
7350. Heijndrick Hertoch, overl. na 25.1.1617 (laat kind begraven te Schiedam), tr.
7351. Lijsbeth Cornelis, overl. na 12.4.1625, waarsch. Schiedam 28.9.1635 m.
7364. Derk Pielers, geb. ca. 1525, landbouwer op Melkema bij Huizinga, overl. 1566/'67, tr.

1556
7365. Katrina Tomas, geb. ca. 1536, overl. ca. 1580.
7384. Berend van Delden, overl. vóór 23.11.1595.
7386. Peter Arents, woonde Smeestraat Deventer, overl. na 23.11.1595.
7392. JanJan Luytsz., overl. vóór 13.12.1606, tr.
7393. Aeltgen Bruynincxdr., begr. Monnickendam (na Goede Vrijdag) 1614.
7394. Arent Claesz. (Crood), handelaar in hout en scheepsbenodigdheden te Monnickendam,

schepen (1578-'86), burgemeester (1592) en vroedschap (1594-1610) ald., begr.
Monnickendam (na Pasen) 1610.

7416. Heertgen Cornelis, te Knollendam, gegoed in de ban van Wormer, onder Uitgeest en
Jisp, overl. 1632/'41,tr.

7417. ImAllertsdr.,o\er\. na29.12.1644. Zij testeren Krommenie 15.3.1630.
7424. JohanJorisz. Meesz, geb. Aken 1519, vleeshouwer ald., overl. ca. 1606, tr.
7425. Helene N., geb. voor 1507, overl. na 1592.
7438. Johan Alting, geb. Gasteren 25.1.1521, overl. 23.7.1582, begr. Groningen (Martini-

kerk), tr.
7439. Roelofje Luinghe, geb. Peize, overl. Emden 15.9.1592, begr. Grote kerk 18.9.1592.
7440. Claes Baelde, wolwever te Yperen, lid raad van XXVII (1565-1577) en college van nota-

belen ald., schepen 1578, overl. ca. 25.9.1580, wedr. van Catharina van der Meulen, her-
tr. Helene Nimmegheer en Antonia Bubbe, wed. van Willem Priem, tr.

7441. Maria Rabau, overl. kort vóór 10.1.1560.
7442. Pieter Bollengier.
7448. Vranck Claesz., veehandelaar in Rotterdam, ambachtsbewaarder over Ruybrouck,

koopt het Duyfhuys te Crooswijck (1574, 1580), overl. tussen 29.6.1580 en 18.3.1581,
tr. (ondertr. Rotterdam 31.3.1576)

7449. Fijtgen Jorisdr. (Say?), geb. 1541/'42, overl. Rotterdam 3.11.1618, hertr. (ondertr. Rot-
terdam 4.3.1584) Jan Leenderts Besemer, uit Ouderkerk.

7450. Jan Jansz. Verveer, geb. 1553, beleend met de helft van een huis op de Middeldam aan
de Dordtse steiger te Rotterdam 21.2.1579, veerman op Dordrecht, ald. overl. na
7.8.1604, hertr. Steffene Voorden tr.

7451 Neeltgen Adriaens, overl. voor 12.12.1597.
7458. Pieter Coomans.
7464. Willem Aerts, kleermaker te Oud-Beijerland (1600), vertrok in 1617 naar Nieuw-Beijer-

land, overl. na 1620, tr.
7465. Maertge Tonisdr., Zij testeren 21.3.1614.
7466. Jonge Jan Aerts van der Tgilp, gegoed in Oud-Beijerland (1606), verkoopt een krom-

stevenschuit 20.2.1617, overl. vóór 19.1.1623, tr.
7467. Neeltge Gorisdr. Weyer, overl. vóór 22.10.1641, hertr. Willem Pieters Broeder.
7472. Pieter Michiels Dullaert, leerlooier en schoenmaker te Rotterdam, kocht huis de Visch-

graet aan de Hoogstraat ald. van zijn vader 3.9.1567, overl. Rotterdam dec. 1598, begr.
Grote kerk, tr.

7473. Beatrix Jacobs van der Poel, overl. 23.7.1602(?), begr. Rotterdam (Grote kerk).
7476. Jan van Melisdijck gend. Post, geb. 22.7.1540, overl. 1.3.1612, hertr. Haatie van Cel-

ster, tr.
7477. Sophia Robrechts van der Mast, geb. 1.11.1539, overl. 9.1.1576.
7478. Hendrik Cornelisz. Dorreboom gez. Seldenblij, vroedschap Rotterdam 1573-'92, raad

(1573), schepen (1583/'84), kerkmeester (1575/'86), Heilige Geesthuismeester (1579) en
regent weeshuis (1580/'81) ald., overl. 25.12.1592.
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7508. Franchoys Doveyn, geregistreerd voor schoorsteengeld Zuid Rapenburg, Leiden in
1606, overl. na 26.7.1608.

7511. CrietgeJoosten, overl. na 26.7.1608.
7514. Cornelis Jacobs van der Valck, woonde afwisselend in Naaldwijk en Ter Heijde, waard

in de Wilde Zee ald. (1596), overl. tussen 25.7.1617 en 2.6.1618, tr. (ondertr. Naaldwijk
21.5.1589)

7515. Maritgen Dircksdr. Monick, geb. Ter Heijde, overl. vóór 5.1.1616.
7516. Jan Pieters Parsant, metselaar te Delft, begr. ald. (Nieuwe kerk) 28.6.1622, tr.
7517. Liedewij Dircksdr., bezat huizen in de Vlamingstraat en elders te Delft, test. ald.

25.6.1622, overl. Delft 19.4., begr. Nieuwe kerk 22.4.1624.
7518. Jan Ottens van Setten, timmerman te Delft, begr. (Nieuwe kerk) 25.5.1627, hertr. Delft

13.8.1600 Neeltgen Cornelis, tr. ca. 1575
7519. Katharina Roelantsdr., begr. Delft (Nieuwe kerk) 10.12.1598.
7520. Pieter Jansz. de Win, geb. 1524/'25, houtkoper in de Engelse Vrou op 't Water te Am-

sterdam, liet protestanten prediken in zijn pakhuis en werd deswege onthoofd Amster-
d a m 9.10.1568, tr. 1557

7521. Etgen Jansdr. Lancen, geb. 1528, overl. 13.7.1573, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk).
7522. Herman Meynertsz., woonde te Amsterdam op de Nieuwedijk in den jongen Coninck

van Denemarken, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 21.7.1584, tr.
7523. Weijn Jansdr., geb. 1519, overl. tussen 8.3.1570en 26.1.1585.
7524. Hendrick de Hase, geb. Antwerpen ca. 1550, ging in 1586 naar Amsterdam, koopman in

de Niezel ald., begr. Amsterdam (N.Z. kapel) 14.11.1605, tr. Antwerpen
7525. Clara Coymans, geb. Antwerpen, woonde als wed. Nieuwe Hoogstraat, later He-

rengracht te Amsterdam, test. 10.4.1618, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6.7.1628,
wed. van Godevaert Cramer.

7527. Geertruid Schenk, te Anholt in 1585, vestigde zich in 1600 te Amsterdam, woonde in
1605 op de Nieuwe Zeedijk ald., overl. na 8.8.1628 (doopgetuige).

7528-7530 = 7440-7442.
7536. Heijman Daniëlsz., te Leiden, overl. na 24.3.1572, vóór 1575, tr.
7537. Ermgen Bouwens van Dorp, overl. na 1581, hertr. Gert Adriaens, linnenwever te Lei-

den.
7544. Jan Quiringsz.
7558. Melchior van Meteren, schepen van Deil, ald. gegoed (de Bergakker), overl. vóór 1571,

tr. ca. 1550
7559. AnnaN.
7608. Jan Moens, geb. Brugge, overl. vóór 14.12.1513, tr.
7609. Barbe Lambrechts, overl. vóór 15.2.1534, hertr. Jacob Jansz. Kevelare.
7610. Frangois Noirot, tr.
7611. Margaretha Spillaert.
7612. Jan Schauvlieghe Joesz., ontvanger te Oudenaarde, poorter ald., overl. Gent

22.10.1580, tr.
7613. Cathelijne Heuse Raesdr., overl. Oudenaarde 11.10.1564.
7614. Jacob Dilvael Jansz., schepen te Pamele (1539) en te Oudenaarde (1551-'61), ontvanger

ald. 1559/'60, overl. vóór 17.1.1571, tr.
7615. Anna Po(n)chon, overl. na 17.1.1571.
7652. Joost Udents.
7654. Mattheus van der Steegh, rentmeester (1579/'81) te Tiel, schepen (1586-1619), subst.

schout (1607/'ll) en burgemeester (1616/'17), dijkgraaf Tielerwaard (1589), kerkmees-
ter (1600/'08), rentmeester St. Cecilienconvent (1614), test. Tiel 10.3.1617 en
30.10.1619, overl. vóór 14.11.1621, hertr. Geertruyt Geurtsdr. van Heeckeren (zijn huis-
houdster), tr. vóór nov. 1569

7655. Neelke van Randwijck, overl. na 28.5.1597, vóór 10.2.1609.
7656. Hillebrant Vonck (van Lienden), koopt 12.5.1525 een Culemborgs leengoed onder Lien-

den, krijgt 28.11.1527 vrijdom van pondschatting wegens zijn diensten bij de inneming
van Rhenen, betaalde erfrente uit zijn hofstede te Lienden 1542-'67, overl. 1567/'68, tr.
1514?

7657. Margriet van Hattum.
7660. Olivier Wtenweerde, richter van Eek en Maurik (1540-'50), schout ald. (1550-'66), peyn-

der 1567, assistent van zijn halfbroer Adriaen van Maurik als rentmeester der Culem-
borgse goederen in de Nederbetuwe (1557-'68), pachter van een weerd met rijsweerd
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onder Maurik 1547-'68, beleend met hofstad onder Maurik en land in de Overwijkerma-
ten, gewond in 1563, overl. kort na 28.10.1568, tr.

7661. Agnela? (Steven Evertsdr.?), pachtster van een hofstad in de Overwijkermaten onder
Maurik 1568-'8O, overl. vóór 1583.

7662. Adriaen Vonck, beleend met de Sandacker 25.5.1566, overl. 1575, tr.
7663. Johanna van Leeuwen, sluit accoord over de Sandacker (Sandwech) 18.10.1553, samen

met haar schoonzoon ermee beleend 3.5.1578, doet afstand 4.7.1580.
7674. lorden Gijsbrechts.
7776. Johan Muntz, geb. ca. 1486, vermeld te Düsseldorf 1531-'38, tr.
7777. Christina Lütgenhaus (zu Nieder Schwarzbeck), overl. Düsseldorf 1580.
7824. Hans Burchtorff, woonde te Lesse (Amt Lichtenberg, Braunschweig) 1540-1566, bezit-

ter van een Kothof met een hoeve land ald.
7825. Mette Lindes.
7826. Heinrich Wirsch, eerste evangelische abt van het klooster Ringelheim 1570-1618, tr.
7827. Kunegunda Bothen.
7828. Wolfgang Graf zu Stolberg, geb. Schloss Stolberg 1.10.1501, domproost in Halberstadt

en Naumburg, rector magnificus van de universiteit in Wittenberg 1.5.1521, regeerde de
Stolbergse landen alleen sedert 1538, werd Luthers en voerde in zijn hele gebied de re-
formatie in, overl. Schloss Allstedt 8.3.1552, wedr. van Doroihea Griifin von Regenstein
und Blankenburg, tr. Königstein 15.1.1546

7829. Genoveva Grafin von Wied, overl. Stolberg 20/26.6.1556, begr. Wernigerode.
7832. Wilhelm Hagen, Ratsverwandter te Goslar, tr.
7833. AgnetaCramm.
7834. Bartotd Reich(e), geb. Holzminden, stud. Leipzig 1542, Jena 1552, Bologna 1555, dr.

iur., professor in Leipzig, Brunswijk-Luneburgs Rat te Wolfenbüttel (1558), Dekan van
het Stift St. Blasii te Braunschweig 1566-1589, voerde er in 1568 de reformatie in, overl.
Braunschweig 15.3.1589, wedr. van N. vonAtzen, tr. 1560

7835. Catharina Köhne (Köneken), overl. na2.6.158941.
7836. Augustin Grünfeld, Regularius van het Domstift Osnabrück, tr.
7837. Margaretha Scheffer, geb. Osnabrück.
7838. Abel Ruck, geb. Kemberg (Saksen) 1517 (waarsch. als natuurl. zoon), Brunswijk-Lune-

burgs Sekretar te Wolfenbüttel (1533-'68), Hofrat 1577, Kanonikus van.het Stift St. Bla-
sii in Braunschweig en Domherr in Halberstadt (1577), overl. Braunschweig 1591, wedr.
van Katharina Napp, tr. Hildesheim

7839. Anna Fegebanck, geb. Hildesheim, overl. na 13.3.1590 (doopgetuige).
7856. Johannes Berckelmann, uit Pruisen, kwam in dienst van de hertog van Brunswijk naar

Neustadt am Rübenberge, Ratsherr ald., overl. febr. 1577, hertr. Adelheid Brase, tr.
7857. Catharina Jackel (lakei).
7858. Daniel Hudemann, geb. Einbeck ca. 1525/'3O, schoolmeester te Dassel, Kantor in Mün-

den (Hann.), notaris (1565), stadssecretaris (1567), raadsheer en burgemeester (1577-
'93) ald., Hofgerichtsprokurator (1570), overl. Münden tussen 5.6.1594 en 30.1.1595, tr.

. 1553
7859. Barbara Corvinus, geb. Marburg, Sontra of Witzenhausen 1525/'26, overl. na 1565

(waarsch. vóór haar echtgenoot), wed. van Anton Mithoff, goudsmid te Münden.
7860. VeitCrull, burger en Ratsverwandter te Höxter, overl. na 5.5.1596, tr. 1540 M N.
7862. Tobias Werner, geb. Halberstadt, stud. Leipzig 1561, Wittenberg 1565, woonde in 1571

te Opperode (Anhalt), gegoed in Blankenburg en Börnecke, overl. Blankenburg
6.10.1623, tr.

7863. Ottilie von Damm, geb. Braunschweig 12.3.1547, overl. Blankenburg 3.5.1609.
7864. Henning Schlüter, geb. Goslar ca. 1530, Ratsherr (1563-'82), Kammerer (1584) en bur-

gemeester (1588-1609) ald., Sechsmann en lid van het Wortgilde in 1582, overl. 2.5,
begr. Goslar (St. Jacobi) 5.5.1609, hertr. Margaretha Grevemeyer en Catharina Stoffre-
gen, tr. Goslar 1563

7865. Anna Reimer, geb. Goslar ca. 1540, overl. ald. 21.4.1579.
7866. Paul Bremer, koopman te Goslar, Stadtvogt en Ratsherr (1590) ald., tr.
7867. Catharina Grimme.
7868. Martin Eckhart, grafelijk Papenheims Hofbacker, burgemeester te Grafenthal, tr.
7869. Magdalena Grosse.
7870. Andreas Kronenberger, Saksisch Oberamtmann en Hauptmann te Heldrungen, gegoed

in Lindenkreuzen Kytscherstein, tr.
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7871. Anna Kühn.
7944. Jan Laureysz,, uit Breda, hoefsmid te St. Maartensdijk, pachter van land in het Oude

Land en de Grote Meijepolder ald. in 1575.
7946. Adriaen Jacobs Verwarde, vermeld te St. Maartensdijk 1567-'79.
7948. Merten Pier Thysz., gegoed onder St. Maartensdijk in de Noordpolder (1565), moest in

1575 zijn huis abandonneren wegens roof en plundering door Spaanse troepen, voogd
van zijn vrouws halfbroer Adriaen Michiel Jan Laureysz. (kwartiernr. 1986) sedert
1590,overl. kort vóór 1.8.1592, wedr. van N. N., tr. waarsch. ca. 1574

7949. Janneke Michiel Jan Laureysdr., geb. ca. 1555, overl. na 11.8.1601, hertr. ca. 1594
Corstiaen de Coster de oude (overl. vóór 11.8.1601).

7950. Henrick Niclaesz., natuurlijke vader van nr. 3975.
7988. waarsch. Jurgen Dyckmann (Dickhuis), Wandschnieder in de Luttike Klucht te Coes-

feld, burger ald. 15.2.1581, gegoed 1598, 1599, overl. 1627.
7990. Paulus Jansz. (Rooi), kuiper, later vlaskoper op de Nieuwedijk te Amsterdam, overl. na

21.1.1616, hertr. Sara Laurens, tr. (ondertr. Amsterdam 25.3.1579)
7991. Willemtje Banholomeus (Barts), geb. Utrecht 1553/'54, begr. Amsterdam (Oude kerk)

27.4.1612.
7994. Jan Toussain, te Antwerpen ca. 1565.
8000. David Breekpot, geb. (waarsch. Brussel) ca. 1560, leertouwer te Goes, overl. vóór

7.7.1614, tr.
8001. Neelken Leenaerts, over\. na 7.7.1614, vóór 28.1.1618.
8048. Hendrik Voltelen, geb. Duimen 1549, schrijver van het Duitse Huis te Ootmarsum

(1573), burger te Neuenhaus 9.9.1582, Ootmarsum 1588, notaris, gerichtsschrijver en
gerichtsverwalther (1602-'14) ald., keurnoot 1617, burgemeester Neuenhaus 1619, Oot-
marsum 1620, overl. Steinfurt 24.10.1624, wedr. van Anna Hoppers en Elisabeth Kar-
ten, hertr. Grete Wulffs en Aleyda Holterman, tr. Assen (Westf.) 1.2.1596

8049. Stijne Bodeker, geb. Beckum (Westf.) ca. 1575, verwerft burgerrecht Neuenhaus
22.2.1598, overl. Ootmarsum 15.12.1615.

8050. Hendrik Roeterink.
8054. Pieter Cornelisz., aanvankelijk te Eeklo? sedert ca. 1600 boterkoper te Amsterdam,

hertr. (ondertr. Amsterdam 10.5.1625) Emmetje Westrenen wed. van Hugo de Goijer, tr.
ca. 1597

8055. Catalijne de Lange, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 5.1.1625.
8058. Heijnderick Heijnricksz. (van de Steur), geb. ca. 1580, sedert ca. 1602 te Amsterdam,

varensgezel ald. in 1606, tr. (ondertr. Amsterdam 27.5.1606)
8059. Anne Jansdr. (van Nahuys), geb. 1579/'8O, te Amsterdam op de Nieuwedijk sedert ca.

1605, overl. na 6.12.1643 (doopgetuige).
8062. Adriaen Gerrits Ramp, lakenbereider in de Witte Swan aan de Wijnstraat te Delft, al-

daar gegoed aan de Oude Delft en buiten de Waterslootsepoort, overl. vóór 27.4.1623
(begr. Delft, Nieuwe kerk 22.6.1617?), tr. Delft 25.12.1594

8063. Machteld van Lodensteyn Joostendr., geb. (Delft) 27.10.1558, overl. 28.1, begr. Delft
(Nieuwe kerk) 30.1.1625.

8128. Johan van Lamzweerde, volgens overlevering geb. 1514, secretaris en notaris (toegela-
ten 10.1.1547) van het Domkapittel te Utrecht, vicaris ten Dom, overl. tussen
10.11.1571 en 12.8.1573, tr. ca. 1545

8129. Elisabeth van Bommel, overluid Dom Utrecht 1567/'68 (tweemaal met de Martinus-
klok).

8130. Jan van Haeften, geb. 1523/'24, zijdelakenverkoper te Utrecht, raad, schepen en kame-
raar (1551-'68) ald., eigenaar van de Cleyne Helm aan de Oudegracht en mede-eigenaar
van het naastgelegen huis de Grote Helm, overluid Dom Utrecht 28.1.1583, begr. Nico-
laaskerk, tr. 1547

8131. Anna Dircks van den Berch, geb. 1519/70, transporteert de Cleyne Helm 25.4.1593,
overluid Dom Utrecht 17.10.1597, begr. Nicolaaskerk.

8136. Jan Foeyt Petersz., geb. 1501/'04, gegoed te Utrecht, raad ald. 1536-'50, overl. 1557, tr.
(huw. voorw. Utrecht vrijdag na Victoris 1530)

8137. Anna Peters van Doeyenburgh, geb. vóór 1510, overl. 5.5.1589.
8138. Jan van Harderwijck, poorter Utrecht 1535? (dan Jansz., en snijer ald.)
8140. Cornelis Gijsberts (van) Portengen, lakenkoper te Utrecht, ald. gegoed (o.a. huis de

Gulden Boom aan de Oudegracht 16.10.1601), regent H. Geesthuis ald. (1607), overl.
Vianen en overluid Dom Utrecht 4.12, begr. Buurkerk ald. 14.12.1623, tr.
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8141. Gerrichgen Claes Willemsdr., overluid Dom Utrecht 23.6.1608. Zij testeren Utrecht
22.1.1608.

8142. Bruyn Fredericks van Raephorst, verwer te Utrecht, ald. gegoed aan de Springweg en de
Twijnstraat, overl. 1585/'86, begr. Utrecht (Nicolaaskerk), tr.

8143. NeeltgenJansdr., lest. Utrecht 5.7.1586, overl. na 1.5.1596, vóór 7.12.1598.
8144. Herman Huigen, „envoye of resident van den Furst van Munster aan het keizerlijke

hof".
8184. Johan Kaldenbach, te Jüchen (land van Gulik), tr.
8149. Agatha (van Schagen?).
8150. Henrick in die Wuest, droochscheerder te Zutphen, burger ald. 13.9.1533, gildemeester

1538, beleend met en verkoopt de Bloesslach 14.4.1553, overl. na 11.7.1555, vóór 1565,
wedr. van Griete Kraeyenfenger, tr. vóór 28.4.1545

8151. Agnes (Nese) van der Eist (bastaard), bezitster van een waar te Zutphen, overl. na
11.10.1567, zij kopen huis Turfstraat 12.7.1553.

8153. Margaretha N., draagt huis, hof en hofstede in Arnhem op aan haar zoon Gerrit Wol-
thers, overl. na 30.4.1605, hertr. OtlodeSwart.

8154. waarsch. Henrick Kreemer, geb. Steenderen? winkelier te Doesburg, stadtdienere ald.
(1584-'92), overl. na 1.6.1592, tr.

8155? Catharina N.

(wordt voortgezet) G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS

Voetnoten:

36 Verg . De Ned. Leeuw 1980, ko l . 69 , voor de afkomst van het G r o l s e geslacht W i l d e m a n .
37 Hij was de vade r van d e kwar t i e r en 3473 en 3478; haa r m o e d e r s c h a p van 3478 is wèl , van

3473 echter niet bewezen. Laatstbedoelde was evenmin met zekerheid de moeder van nr.
1736.

38 Gegevens de Villeneuve ontleend aan Nederland's Adelsboek en aan E. DE JUIGNÈ DE LAS-
SIGNY, Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Kwartieren der allianties de Glande-
vès, de Pontevès en de Forbin ontvangen van G. de Villeneuve, Levallois-Perret.

39 Hij zou buiten de Oudheusdende poort van Heusden door Spaanse ruiters vermoord zijn.
De gegevens Steeweghs zijn ontleend aan een handschrift van ca. 1870 door Mr.jACOB EVE-
RA, betreffende de familie's Gravesande Guicherit en aanverwante geslachten.

40 Dan overlijdt Lijsbeth Cornelisdr. wed. van Reyn Hertoch. Op 7.11.1635 wordt echter
begr. Jannetje Jans, huisvrouw van Reyn Hartich (die dus nog leeft) en op 18.7.1640 Reyn
Cornelisz. Hartich. Blijkbaar was er op 28.9.1635 verwarring tussen Reyn en (diens broer?)
Hendrick Hertoch.

41 Zie Braunschweigisches Jahrbuch, dl. 53, (1972) blz. 82 voor uitvoerige biografie van Bar-
told Reich.

BOEKEN

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

Cultuur

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880, herzien door P.
Scheen, 's-Gravenhage 1981.

Het eerste biografische werk van Scheen met betrekking tot beeldende kunstenaars kwam in
1946 uit en droeg mede de jaren 1750-1850. Een sterk verbeterde en uitgebreide herdruk in
twee delen kwam in 1969/1970 van de pers; daarbij waren de jaartallen 1750-1850 aangehou-
den. Nu ligt voor ons een zeer omvangrijk deel met de jaren 1750-1880. Voor het goede begrip
wordt hier vermeld dat dit betekent dat kunstenaars zijn beschreven voorzover zij althans stier-
ven na 1750, resp. geboren werden vóór of in 1880. De beschrevenen omvatten derhalve geza-
menlijk een periode van ongeveer twee eeuwen.
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De zoon van de oorspronkelijke samensteller heeft deze bewerking voor zijn rekening geno-
men en het lijkt ons dat hij daarbij heeft gewerkt aan de totstandkoming van een van de statig-
ste en fraaiste boekwerken die in de laatste jaren in ons land zijn verschenen. Bijna negenhon-
derd afbeeldingen van kunstwerken, voor het grootste deel schilderstukken, waarvan niet wei-
nige in kleurendruk, spreken duidelijke taal. Ook overigens maakt het boek een zeer welver-
zorgde indruk.

De inhoud van de doorgaans korte biografieën wijst op een zeer uitvoerig en gedegen onder-
zoek, waarbij thans uiteraard kon worden voortgebouwd op het voor de vroegere uitgaven ver-
zamelde materiaal. Dat desondanks nog ongelooflijk veel arbeid nodig was om tot de huidige
uitgave te komen zullen de lezers van dit maandblad grotendeels uit eigen ervaring wel weten.

Het zal naar het mij voorkomt niet weinige recensenten eigen zijn om te speuren naar moge-
lijkheden om aanvullingen en verbeteringen te geven. Om op ons vakgebied te blijven heb ik
daarom de heraldisch-tekenaars, waarvan er verschillende zijn opgenomen, wat nauwkeuriger
bekeken. Bij Tiete van der Laars (1861-1939) trof het mij dat hij werd aangeduid als de teke-
naar van de Koffie-Hag wapenalbums (1925). Weliswaar verzorgde hij voor dat werk de inlei-
ding, maar de tekeningen waren van zijn zoon Sytze Gerke van der Laars (1891-1938) die met
het oog op zijn geboortejaar niet in het boek is opgenomen. Is dit een onjuistheid die elke he-
raldicus onmiddellijk in het oog zal springen, er zijn er ook die men slechts bij toeval kan we-
ten.

Een voorbeeld hiervan is het volgende. Vermeld wordt: Morel, Casparus Johannes, geb.
Amsterdam 4 februari 1798, overl. Amsterdam 17 juli 1861, schilder van zeegezichten met
schepen en portretten . . . enz. Een asterisk bij de naam duidt aan dat de gegevens zijn nage-
trokken bij een bevolkingsregister, gemeente- of rijksarchief. Nu werd de betrokken kunste-
naar in Amsterdam op 14 februari 1796 gedoopt als Casparus Jacobus Morel. Mogelijk was hij
inderdaad op 4 februari geboren, hetgeen niet meer is na te gaan, maar in elk geval niet in
1798. Dat de asterisk niettemin te goeder trouw is geplaatst lijkt evident, want zoals Morel nu
in de „Scheen" staat, zo staat hij ook — maar foutief — in het oudste deel (1850) van het Am-
sterdamse bevolkingsregister. Het toont weer eens aan dat oude bevolkingsregisters niet steeds
erg precies in hun opgaven zijn en hiervan kan de samensteller (vaker?) het slachtoffer zijn
geworden. Het toeval dat mij op het spoor zette van deze onvolkomenheid was overigens dat
C. J. Morel een van mijn betovergrootvaders (nr. 24 in mijn kwartierstaat) is! Een soortgelijk
toeval maakt, dat ik de samensteller hier kan verrassen met enige gegevens omtrent Cornelis
Wever, van wie hij maar heel weinig kon achterhalen. Deze werd in Amsterdam gedoopt op 19
juli 1748; op 25 november 1777 werd hij als „konstschilder" poorter van Amsterdam. Een
soortgelijk toeval, met als enig verschil, dat het nu familie van mijn vrouw betreft.

Samenvattend kan worden gesteld: Nederland is een belangrijk kunstlexicon rijker; volko-
men foutloos kan zo'n werk nooit zijn, maar er is blijkbaar alle zorg aan besteed zodat die fou-
ten tot een minimum beperkt bleven.

R. F. VULSMA

Archiefinventarissen

Familiearchief Van Slyrum en aanverwante geslachten waaronder Visscher en Van Vollenhoven,
1570-20e eeuw, door A. Labrie. (Rijksarchieven in Holland, Inventarisreeks no. 21), Haarlem
1981.

Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk: Regestenlijst van brievenindex, door
M. M. Doornink-Hoogenraad en W. Zondervan. 2 delen. Zutphen 1981. 815 blz., 21 x 30,
gebr. Omvat de periode van ca 1350-ca 1550. Een alfabetische index op persoons- en plaats-
naam verhoogt de waarde van deze buitengewone uitgave, welke een rijke bron is voor genea-
logisch onderzoek in het laatmiddeleeuwse Zutphen.

Raad van Brabant. Uitgave van het Rijksarchief in Noord-Brabant, Inventarisreeks nr. 29,
geeft een opsomming van de inventarissen van de archieven van: De Raad en het Leenhof van
Brabant en de landen van Overmaze te 's-Gravenhage (1591-1795); Het Hof van Justitie en het
Leenhof van Bataafs Brabant te 's-Hertogenbosch (1795-1802) en het Departementaal Ge-
rechtshof en het Leenhof van Bataafs Brabant te Breda (1802-1811). In totaal zes delen heb-
ben mr. W. M. Lindemann en Th. F. van Litsenburg, met medewerking van drs. H. M. B. Ja-
cobs opgenomen: de civiele processen, de civiele vonnissen, en de criminele zaken. Indices op
persoonsnamen vergemakkelijken het zoeken in deze overvloedige genealogische bron, waar-
mede het Rijksarchief in Noord-Brabant velen aan zich verplicht heeft.
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Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in
Limburg, door R. J. I. Goossens en A. M. S. van Hees. Maastricht 1980. Uitgave van het
Rijksarchief in Limburg. De titel geeft de inhoud volkomen weer. Bijna 400 blz. maken de le-
zer heel wat wijzer.

Inventarissen van de archieven van de hervormde gemeenten Farmsum, Heveskes, Meedhuizen,
Oterdum, Weiwerd, Oterdum-Heveskes-Weiwerd-Meedhuizen, en Farmsum-Oterdum-Heves-
kes-Weiwerd-Meedhuizen, 1560-1972, door J. Ellerbroek-Wellinga. Groningen 1980. Uitgave
van het Rijksarchief in Groningen. De wel zeer uitvoerige titel typeert het verval van hervorm-
de gemeenten in Noord-Oost-Groningen, een verval veroorzaakt door de sterke industrialisa-
tie in het Eemsmondgebied en door de toenemende onkerkelijkheid. De geschiedenis der on-
derscheidene gemeenten wordt beschreven; lijsten van predikanten zijn toegevoegd; afbeel-
dingen van de kerkgebouwen verluchten deze uitgaaf.

De archieven van de boerderijen op Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zan-
deweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek, door
J. Ellerbroek-Wellinga. Groningen 1980. Uitgave van het Rijksarchief in Groningen (gebun-
delde Inventarissen deel 7). Ook hier dekt de titel de inhoud volkomen. Uiteraard zijn indexen
toegevoegd.

Biografieën

Mr. Jan Jacob Roeiers van Lennep. Een Profiel Post Scriptum, hem aangeboden bij zijn af-
scheid als burgemeester van Zutphen op 15 mei jl. Bevat onder meer bijdragen van mr. W. J.
Geertsema en drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van der Oije.

Bibliografieën

Bossche bibliografie 1980. Een overzicht van de in 1980 verschenen literatuur óver 's-Herto-
genbosch.

Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland ver-
schenen in 1978, samengesteld door drs. Th. S. H. Bos. (Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage 1979).
Tot de hulpwetenschappen van de geschiedenis zijn onder meer gerekend: paleografie en epi-
grafie, sigillografie, genealogie en heraldiek, naamkunde en ikonografie. Voor ons doel der-
halve een onmisbaar naslagwerk.

Genealogieën

Chabot, een Hugenotenfamilie uit La Rochelle, door ir. J. J. M. Taudin Chabot (form.
18 x 24,5; VIII + 226 blz., ISBN 90 232 1858 2, uitg. Dekker en Van der Vegt, Fransestraat
30, Nijmegen, ƒ 35,- geb.). „Gaarne had ik van het geslacht Chabot eene volledige aaneenge-
schakelde genealogie gegeven, doch daarvoor was een onderzoek in Frankrijk noodig; de daar-
voor te maken kosten waren mij alleen te machtig; de familietak der Chabots te Rotterdam
had voor zoodanig onderzoek geene kosten over", aldus J. H. Scheffer in zijn in 1879 versche-
nen: „Genealogie van het geslacht Chabot". Na ruim een eeuw is nu wel een genealogie van
het geslacht Chabot verschenen, waaraan een grondig onderzoek in Frankrijk ten grondslag
ligt. Het is bekend, dat in ettelijke families met een Frans-klinkende geslachtsnaam klakkeloos
wordt aangenomen, dat men tot een Hugenotenfamilie behoort, en dan natuurlijk een oude.
Een genealogisch onderzoek zou kunnen aantonen dat:
a) in het voorgeslacht geen enkele Hugenoot voorkomt;
b) de Frans-klinkende naam oorspronkelijk goed-Nederlands was, doch allengs ietwat ver-

franst is;
c) de Frans-klinkende naam te danken is aan een Waalse voorouder, öf aan een r.k. immigrant

uit het midden van de 17de eeuw, öf aan een in onze landen gediend hebbende Franse mili-
tair.

De in dit werk behandelde familie Chabot is echter van onverdacht Hugenootse afkomst, af-
stammende uit de Hugenotenvesting La Rochelle. Uit het werk blijkt evenwel, dat er ook dra-
gers van de naam Chabot zijn, afkomstig uit het Luikse, of die uiteen r.k.-familie stammen.
Een zeer goed verzorgde, geïllustreerde genealogie kan men dit werk gerust noemen. Het leest
prettig weg, is goed onderbouwd en daarom is het jammer, dat de correctie enigszins te wensen
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overlaat. Op blz. 85 wordt van Jean Joseph Chabot gezegd, dat hij op 11 september 1792 is
overgegaan naar de NH-kerk naar de Waalse gemeente. Een typische fout wordt op blz. 87
gemaakt bij Henriëtte Marthe Chabot, gehuwd met Abraham Everardus Dudok Bousquet als
vermeld wordt: „In 1844 vertrok dit echtpaar in gezelschap van een 40-tal Quakers onder lei-
ding van een dominee naar de Verenigde Staten en stichtten in de staat Iowa het plaatsje Pel-
la". Het gezin behoorde tot de Afgescheidenen en geenszins tot de Quakers, en wat komisch
wordt deze fout als men weet, dat de Quakers geen geestelijke voorgangers kennen, dus zeker
geen dominee, met welke aanduiding overigens de bekende dominee H. P. Scholte bedoeld is.
Doch voor het overige, niets dan lof voor deze uitgave.

Notities betreffende het geslacht Dronkers, door D. J. Dronkers. Betreft een van oorsprong
Zeeuws geslacht, uiteraard met verschillende schrijfwijzen als Dronckaert(s), Dronckert
(Dronkert). Goed opgezet, geïll., doch helaas geen naamregister.
Verkrijgbaar tegen overmaking van ƒ 19,- (inkl. verzendkosten) op postgirorekening 1182751,
t.n.v. de schrijver, Alteveerselaan 8, 6881 AV Velp.

Overzicht nog levende „Gantvoorten", samengesteld door J. Th. Gantvoort. Bevat gegevens
van de 29 dragers van de geslachtsnaam Gantvoort, die in mei 1981 in leven waren.

Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen, samengesteld door A. H. E. M. Janssen-de
Groot. Betreft een r.k. familie uit de omgeving van Noordwijk. Bevat uitvoerige gegevens van
vrijwel alle familieleden, hetgeen de waarde van dit werk uiteraard verhoogt. Een naamregis-
ter is toegevoegd. Verkrijgbaar tegen storting van ƒ 25,- op postgirorekening 148232 t.n.v. Ra-
bobank Midden-Westland te Naaldwijk, t.b.v. bankrekening 13.53.15.905 t.n.v. schrijfster,
Willem van der Potstraat 43,2675 EA te Honselersdijk.

De Richterboden van Schaijk, interim-verslag van de navorsingen naar het geslacht De Groot,
door J. M. P. de Groot, t.g.v. de honderdste geboortedag van zijn vader Willebrordus Jacobus
de Groot, geboren 13 augustus 1881. Duidelijk opgezette, geïll. genealogie van de uit de ge-
meente Schaijk stammende familie De Groot. Naamregister is aanwezig. De aanleiding tot het
verschijnen van deze genealogie is na volgenswaard.

Stamboom van de familie Hervinck, 1600-heden, door Gontran Ervynck. Een geschenk van on-
ze Vlaamse vrienden t.g.v. de Genealogische Dag te Deventer. Familie stamt uit Gent en
wordt overzichtelijk beschreven, helaas geen naamregister.

Hommema, 150,1828-1978, door J. Goodijk. Een geschriftje n.a.v. het 150-jarig bestaan van
Hommema B.V., een bedrijf dat zich toelegt op het maken van aardleidingen t.b.v. elek-
trische installaties. Bevat gegevens betr. ettelijke Friezen, die in hun tijd bekend waren vanwe-
ge hun wis-, natuur-, en sterrekundige kennis. Vooral de figuren van Arjen Roelofs (1754-
1828) en Roelof Hessels Hommema (1791-1854) staan in dit geschriftje centraal.

Genealogie Van Langen, door A. Dunselman-Borgers. Betreft een r.k. familie in Graft en De
Rijp, oorspronkelijk te Amersfoort, omvattende 12 generaties. Ook is opgenomen de kwar-
tierstaat van Neeltje van Tiel, geb. Graft 22 aug. 1783 en 6 febr. 1808 gehuwd met Pieter van
Langen. Naamregister is toegevoegd. Een overzichtelijke genealogie, geïll.

Het molenaarsgeslacht Coppens, door H. van Bommel. Beschrijft in 172 blz. de geschiedenis
van dit Brabantse molenaarsgeslacht. In 1981 te Heino uitgekomen is dit reeds de 4de druk van
deze genealogie, vervat in A4 formaat, geïll.

Het olde hof. Dragers van de familienaam Olthof(f) in Groningen, Friesland en Noord-Dren-
the, uitgewerkt tot 1893 door J. B. Glasbergen. A4, 102 blz. De naam van de schrijver staat
borg voor een goede beschrijving. Deze uitgave kan worden besteld bij schrijver, Plataanstraat
3, 5671 AL Nuenen door storting van ƒ 30,- (ƒ 25,- + ƒ 5,- verzendkosten) op postgiroreke-
ning 2764960 t.n.v. J.B. Glasbergen te Nuenen.

Familie Seyffardt, door mw. H. C. Seyffardt-Koch. Een handgeschreven verdere uitwerking
van een in 1893 opgestelde genealogie. Bevat zeer veel familiefoto's. De mede opgenomen
kwartierstaat van André Pieter Seyffardt is verlucht met familiewapens in kleurenfoto.
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Familie Menlink, door W. G. Verweyen. A4 in ringband, geïll. Afkomstig van Vaassen op de
Veluwe. Behalve de familie Mentink bevat het werk mede gegevens betreffende de families
Bourgonje en Moonen.

Genealogie Verkuijl (een r.k. tak), door mw. G. Jansen-Verkuijl. Afkomstig uit Groenlo. A4,
29 blz. met naamregister en zowel geïll. als aangevuld met fotokopieën van akten.

Dertien generaties familie Van de Vijver, 1600-1980, samengesteld dobr'Floran en Jan van de
Vijver en Theo de Milliano. Betreft een familie uit Nederlands en Belgisch Vlaanderen. Uit-
voerig beschreven in 137 blz. A4, geïll. met naamregister en overzichtelijk opgesteld.

Kwartierstaten

Voorlopige kwartierstaat van F. T. G. Cuelenare (Sluis 1927-Brugge 1980), samengesteld door
J. Grim. '

DTB's

Beemster, klapper op de Gereformeerde dopen, 1621-1811, samengesteld door H. Rijswijk.
Vermeld zijn de aantallen kinderen en de periode waarin zij zijn gedoopt, gerangschikt op
voornaam van de vader.

Topografie

Amsterdam, Burgerwijkkaarten met Repertorium. Officieren van de 18de eeuwse Amsterdamse
burgerwacht voelden zich genoopt plattegronden te laten tekenen of drukken van de wijk
waarover zij het commando voerden. Amsterdam was toen verdeeld in 60 wijken en van 35
daarvan bestaan nog kaarten, welke thans in één bundel verenigd zijn. De burgerwijkkaarten
werden gebruikt door burgerwacht en brandweer en werden op dusdanige schaal getekend, dat
zij veel details bevatten. Zo zijn vaak de talrijke gangen aangegeven met hun namen. Door
symbooltjes zijn in vele gevallen de functies van gebouwen aangegeven, en voor de genealogi-
sche onderzoeker in Amsterdam kunnen de bestaande kaarten nu nog dienen tot een vrij
nauwkeurige plaatsbepaling van gezochte woongelegenheden. De kaarten dienden ook tot ver-
sterking van het aanzien der officieren, zodat zij vaak omlijst zijn met al dan niet authentieke
familiewapens van kapiteins, luitenants, vaandrigs en sergeanten.
De heer W. Hofman, hoofd van de afdeling kartografie van de Gemeentelijke Archiefdienst
van Amsterdam schreef een inleiding in het Nederlands en in het Engels en gaf in èen afzon-
derlijke verhandeling onder de titel „Repertorium van de Burgerwijkkaarten" een overzicht
van het ontstaan en de ontwikkeling van deze kaarten, alsmede, met behulp van zijn echtgeno-
te, een overzicht van alle overgeleverde kaarten met ge'nealogische gegevens over officieren,
waaronder bijv. onze befaamde dichter J. F. Helmers. Een kostelijke en kostbare uitgave,
voor onze bibliotheek met recht een aanwinst.

Historische kaart van Noord-Brabant 1795. De gebieden van de schepenbanken binnen de hui-
dige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795. Een uitgave van het Rijksarchief in Noord-Bra-
bant, onder redactie van W. van Ham en J. Vriens. 's-Hertogenbosch 1980.

'n Merkwaardig dorp in de Neder-Betuwe. Geschreven in 1908 door ds. R. A. Pliester en aan-
gevuld door anderen. De historie van het dorp Ravenswaay en omgeving en de restauratie van
haar dorpskerk. Uitgegeven vanwege de Hervormde gemeente Ravenswaay in januari 1981.
Deze uitgave, 68 blz., 22 x 32, geïll. geeft op vaak kostelijke wijze veel wetenswaardigs van
dit dorp. Na storting van ƒ 22,- op postrekening 979492, t.n.v. van. Ds. E. Loerakker, Prinses
Margrietstraat 7, 4119 LX Ravenswaay wordt dit boek toegezonden. Voor ƒ 19,- kan het aan
bovenstaand adres afgehaald worden, alsmede bij ds. W. J. A. van 't Einde, Insulindelaan 7 te
Hilverseum.

Militaire zaken

Les Bandes d'Ordonnances de Jean sans Peur aux archiducs Alben et Isabelle, par F. Koller
(Publication de la Section Généralités des Anciens Pays Bourguignons, Vol. I). Chateau de
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Grandmetz 1981. Van dit elitaire cavalerie-corps worden in chronologische volgorde de bevel-
hebbers, veelal afkomstig uit de hoge adel, opgesomd. Een persoonsnamenregister vergemak-
kelijkt het naslaan. Onder de bevelhebbers komen onder meer voor: Haut et puissant prince
messire Charles, duc de Gueldres et de Juliers, comte de Zutphen, chef de cinquante lances
desdites ordonnances en suite du Traite fait a Gorinchem Ie 3 octobre 1528; René de Chalon et
de Nassau, prince d'Orange, comte de Nassau, chef de cinquante lances des ordonnances de
l'empereur; Lamoraal comte d'Egmont, baron de Bar, sgr. Dochtebonde, prince de Gavre,
chevalier de la Toison d'or, conseiller et chambellan de l'empereur, chef et capitaine d'une
bande de combattants a cheval desdites ordonnances; Martin van Rossum, sgr. de Ponderoye,
maréchal de Gueldre, chef d'une bande de trente lances d'icelles ordonnances; Messire Guil-
laume, prince d'Orange, comte de Nassau, capitaine général de l'armée de Sa Majesté, chef et
capitaine de cinquante lances des ordonnances; Le Duc d'Alve, chef et capitaine d'une bande
des ordonnances, répartie en trois en l'an 1582; e.a.

Kerkelijke zaken

Hervormde gemeente Pijnacker, samenstelling kerkeraden 1.1.1657 - 31.12.1770, met alfabe-
tisch namenregister, door A. A. Krebbers. Een welkom naslagwerkje.

Die evangelischen Pfarrer in Weslfalen von der Reformationszeil bis 1945, von Fr. W. Bauks.
(Luther-Verlag, Bielefeld, 1980, 624 blz., geb.). Bevat de namen van 7218 predikanten, met,
zo mogelijk, gegevens betreffende geboorte, ouders, opleiding, standplaat(en), overlijden en
huwelijk. Een alfabetisch register betreffende de vrouwennamen is toegevoegd. Het gehele
werk getuigt van een grondige aanpak en het resultaat is er dan ook naar. Een aantal van deze
predikanten blijkt in Nederland te hebben gestudeerd, evenals een aantal, dat in Nederland
het predikantschap heeft uitgeoefend.

Emigratie en immigratie

Die Auswanderer aus dem Fürstentum Lippe (bis 1877), von Fritz Verdenhalven. (Sonderveröf-
fentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe, Band
30, Detmold 1980, 535 blz. broch.). Weer een uitgave om U tegen te zeggen. Een persoons- en
een plaatsnamenregister vergemakkelijken het nazoeken. Ettelijke emigranten uit Lippe zijn
in Nederland geïmmigreerd, al blijkt de emigratie naar de Verenigde Staten wel het doel van
duizenden inwoners van het land Lippe te zijn geweest.

Burgerboeken

De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387, bewerkt door H. R. van Ommeren. Bevat de
namen der gildebroeders en kan als zodanig een belangrijke bron zijn voor genealogisch onder-
zoek in het laat-middeleeuwse Deventer. Deze rol was het onderwerp van de lezing op de jong-
ste Genealogische dag.

Burgerlijke Stand

Repertorium van Civiele Huwelijken 1811 t/m 1902 in de provincie Gelderland, samengesteld
door R. Hoppe. I = Gemeente Nijmegen, 2 delen. Het eerste deel van een overvloedige bron
voor het nasporen van huwelijken in de provincie Gelderland is uit. Het verschijnen van de
volgende delen kan nauwelijks afgewacht worden.

Demografieën

Op naar Neer. Een demografisch onderzoek van een leefgemeenschap in Midden-Limburg tus-
sen 1695 en 1805, door A. G. M. Koomen. Een demografisch onderzoek gaat onvermijdelijk
gepaard met het opstellen van veel kolommen met veel cijfers en vaak zijn cijfers welspreken-
der dan woorden. Voor een genealogisch onderzoek in Neer is deze uitgave onmisbaar. Het
werk is verkrijgbaar bij schrijver, Sterkenberghweg 8, 6223 GN Itteren, postgiro 2488942, te-
gen overmaking van ƒ 19,- (ƒ 15,- verkoopprijs + ƒ 4,- verzendkosten).

Geschiedenis

„Van der Nyersen upwaert". Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis, aangeboden
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aan drs. M. K. J. Smeets bij zijn afscheid als Rijksarchivaris van Limburg. (Uitgegeven in
„Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 7, Maas-
tricht 1981). 16Vi x 24te, geïll., 429 blz. Niet minder dan 24 opstellen geven een historisch- en
soms ook een genealogisch overzicht van deze provincie. Een zeer goed uitgevoerd werk. Ver-
scheen er maar bij het aftreden van iedere rijksarchivaris een dergelijke bundel.

Plaatsbeschrijving

Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Gewijzigde en bijgewerkte uitgave onder
redactie van G. A. Brongers en dr. W. Koops, t.g.v. het 125-jarig bestaan van de afdeling Lop-
persum van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Groningen 1981. Vergeleken bij het
gelijknamige boek, dat uitkwam t.g.v. het 100-jarig bestaan van genoemde afdeling, moet wor-
den geconstateerd, dat het laatst verschenen boek het eerste soms overlapt. Er staan artikelen
in, welke eveneens voorkomen in de vorige uitgave, sommige artikelen zijn niet herplaatst en
er zijn geheel nieuwe artikelen aan toegevoegd. Beide boeken geven een breed inzicht in de
historie van Loppersum. Beide omvatten zij ruim 400 blz., zijn geïll., en waar de oudste uitga-
ve al een zeer veel geraadpleegd werk is, mag aangenomen worden, dat het jongste boek dit
lot niet minder vaak zal ondergaan.

PERIODIEKEN

Nederland

Genealogysk Jierboekje, 1980; A. de Vries: Van der Land, een familie uit Kollumerland (tot
deze familie behoort de bekende Sipke); D. Vermeulen: Namen van eilanders, voorkomend in
de trouwregisters op de vaste wal (Barradeel, Het Bildt, Harlingen, Workum). Geregistreerd
en van goede afbeeldingen voorzien, zijn de wapens van de families: Ferwerda, Kuperus,
Schraa, Steensma en Visser).

Bijdragen een Meded. betr. de Geschiedenis der Nederlanden, deel 96, afl. 1, 1981; K. van Ber-
kel: Aggaeus de Albada en de crisis in de Opstand (1579-1587); O. Vries: Klerken ter Griffie
van de Staten-Generaal in de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek; J. Michman:
De emancipatie van de Joden in Nederland.

Heemtijdinghen, 17e jg., nr. 1, 1981; G. J. A. Beerthuizen-van Kooten: Een schout in kinder-
schoenen? (betr. Berend Zas, schout van Montfoort, 1588-1639); G. J. A. Beerthuizen-van
Kooten en L. Cl. M. Peters; De hondenbelasting in Woerden (1830-1832) (bevat de namen van
inwoners van Woerden, die aangeslagen werden in de hondenbelasting).

Limburgs tijdschr. voor genealogie, 9e jg., nr. 2, 1981; De nakomelingen van Peter Michiel
Hermans en Margarete Kessels (vervolg); Kwartierstaat Siegelaer-Meens (vervolg).

Veluwse Geslachten, 6e jg., nr. 2, 1981; (Een aflevering gewijd aan heraldiek van uitsluitend
Veluwse geslachten, vnl. met betrekking tot de geslachten: Hattink, Van Ruytenborch, Bee-
ker, Bierwisch, Van den Bosch, Van Erckelens, Ten Holte, Van den Hoop, Van Houten, Lut-
teken, Noordink, Pannekoek, Van Sïlvolden, Wilbrennink, Hissinck en Van Dolre).

Ons Voorgeslacht, 36e jg., nr 305, 1981; T. van der Loos: Het geslacht Waling te Delfshaven;
H. K. Nagtegaai. Nachtegaal (aanvullingen); G. P. Alders: Een vijftiende eeuwse lijst van
grondeigenaren of pachters in een deel van de Zwijndrechtse Waard.

België

Le Parchemin, No. 211, 1981; Le comte Paul-Armand du Chastel de la Howardie; Une épi-
taphie Van der Gracht a Paris avant la Révolution.

Vlaamse Stam, 17e jg., nr. 5, 1981; L. Borremans: De familie Van Lamoen te Antwerpen: J.
Roelstraete: De familie Pattijn; M. Ruiten: De afstammelingen van Jacob Rutten uit Kessenich
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in de Ver. Staten; Kwartierstaat L. M. H. Senden (1888-1944); P. Vandewalle: De archieven
van de Kasselrij Veurne; A. Flebus: De kerkmeesters van de O.L. Vrouwekathedraal te Ant-
werpen (1434-1795) (slot).

Duitsland

Genealogie, 30 Jg., Heft 5, 1981; 5. Wenisch: Genealogische Quellen im Staatsarchiv Würz-
burg; H. Schöny: Von den Vorfahren des Komponisten Franz Schreker; D. W. Weber-Olde-
cop: 600 Jahre Oldecop (Anmerkungen und Erganzungen).

Der Herold, band 9, Heft 12, 1980; H. Naumann: Die Wappenahnentafel des Grafen Friedrich
Mauritz von Hohenlimburg im Schlosz zu Rheda; W. Saai. Die Buxbaums in Merseburg.

Ostfriesische Ahnenlisten, 5. Band, 7. Lief.; 1981; A. L. „Ludwig Valentin Janssen". -

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen F.- und W. K., 30. Jg., Heft 3-4, 1981; A. Richter:
Die Siemens in Ostfriesland; W. Droste: Herligkeitt Dornum, Einwohnerliste 1634; H. Hey-
ken: Neue Erkentnisse über die Funnixer Hausmannsfamilien Ommen, Alverichs, Papen/Alve-
richs und Tjarcks und zur A. L. Overwien; R. Steinke: Ortsfremde im Sterberegister Funnix
1760-1768.

Pfalzisch-Rheinische F.K., Band 9, Heft 10, 1981; F. Rink: Eine Otterberger Bevölkerungslis-
te von 1656; /. Nickchen: Familiennamen im 1. Reformierten Kirchenbuch Neunkirchen am
Potzberg (Taufen, Heiraten, Begrabnisse und Konfirmationen von 1746-1798); F. Neumer:
Hochspeyerer Untertanen zwischen 1577 und 1627; K. Kreiselmaier: Welsche Namen in Ruch-
heim (17. und 18. Jahrhundert); A. H. Kuby: Auszüge aus dem reformierten Konfirmandenre-
gister Rumbach 1781 ff.; A. H. Kuby: Ehepakte im reformierten Pfarrarchiv Hessheim; /.
König: Heiligensteiner Einwohner in den Jahren 1652, 1673 und 1739; H. Herzog: Kaiserslau-
terer in auswartigen Kirchenbüchern (Forts.); K. Zimmer: Interessantes über Ostertaler Ame-
rikaauswanderer.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 106, 1981; R. Polley:
Der gestürzte gottorfische Kammersekretar und Rat Johannes Kuhlmann und sein „Fürsten-
spiegel"; W. Prange: Lebenserinnerungen des Rantzauer Amtsverwalters Heinrich Rauert
(1806-1859); M. Jesse-Klingenberg: Harro Harring in Norwegen.

Frankrijk

Héraldique et Genealogie, Vol. XIII, No. 2, 1981; T. Leviennois: Les premières families Nor-
mandes en Nouvelle-France (Canada) (1630 a 1760); C. Pacault: Hausman, Haussman (stam-
reeks waarin de bekende baron Georges Eugène Haussmann); Verder genealogische gegevens
betreffende de families: Gombert, de Rives, Trezin, Deudon, en de kwartierstaat Millon
d'Ainval.

Nord Genealogie, No. 49, 1981; 7. M. Boulanger: Ascendances Boulonnaises; B. Ecrepont: Ta-
bleau d'Ascendance Ecrepont-Reniers; C. W. Delforterie: Mariages des personnes de la ville
de Lille et ses environs a Leiden (suite).

Stemma, 3e Année, No. 9,1981; G. Simonaire: Les suites de „La Commune de 1871" (fin).

Verenigde Staten

The Genealogical Helper, Vol. 35, Nr. 2, 1981; D. Schlyter and M. Deputy: A guide to Jewish
research.

The New York Geneal. and Biogr. Record, Vol. 112, No. 2, 1981; B. S. Havens: The Groes-
beck family in New York State; Records of the first reformed Dutch Church Jamaica, L.I.
(cont.); D. Devine: The family of Abraham de Reviere of Philipsburgh Manor; Records of St.
George's (Episcopal) Church, Flushing, L.I. Baptisms (cont.).
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Verder kwamen nog binnen:
Jaarkrant Dirven 1980;
Meded.bladJohanniter Orde in Nederland, nr. 127, 1981
't Meisterbanksken, nr. 7, 1981;
Molennieuws, nr. 95, 1981;
Meded. v, d. Stichting Familie Vis van Zaandijk, nr. 9;
Informo-DienstA. G. Pfalzisch-Rheinische F.K., Heft 1, 1981.

En de volgende jaarverslagen:
Gemeentearchief Leeuwarden, 1980;
Archivaris der gemeente Nieuw-Ginneken, 1979.

G. GUNDERMAN

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die
met hun onderzoek zijn vastgelopen of die m'et andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer gebleken is
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkre-
gen, 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 Monnic-
kendam.

547. MOESMAN-KOSTER
Gerrit Moesman, tr. Hilversum 7.9.1766 Teuntje Hendriksdr Koster, ged. ald. 9.5.1738 als dr
van Hendrik Willemsz en Stijntje Gijsbertsdr van Leersum.
Gevr. nadere gegevens van eerstgenoemd echtpaar en het voorgeslacht van Gerrit.
HOFLAND
Cornelis Leendertsz Hofland, baggerman te Bergschenhoek, tr. (1) Maartje Ingen, tr. (2) Ber-
kel 2.12.1660 Ariaentje Ariens, tr. (3) Bergschenhoek 14.2.1666 Maartje Aryens Broekhuy-
sen.
Gevr. plaats en datum van Ie huwelijk en nadere gegevens en voorgeslacht van Cornelis. Te-
vens zijn alle gegevens omtrent de naam Hofland zeer welkom.

J. W. M. HOFLAND, Zoetermeer
548. VAN DUN
Adriaan van Dun, ged. Goirle 15.1.1599, tr. ald. 5.7.1622 Barbara Goyaert Gerit Adriaan
Mutsaerts. Beiden overl. Breda 1.11.1625 aan de pest. Zij hebben een zoon Antonis, wiens
doop echter niet te Goirle is gevonden.
Wie weet wel zijn geb.plaats en datum?

TH. VAN DUN, Tilburg
549. GERVER-VAN SPANJE
Hendrik Gerver, jm. uit Munsterlant, tr. (RK) Hoorn 16.8.1755 Saartje Jans van Spanje, jd.
van Nimwegen.
Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.
ESKENS
Anna Catharina Eskens, geb. Raamsdonk ca 1810 als dr van Ludovicius en Helena Janzen, tr.
Hoorn 11.9.1836 Petrus Gerver. Bij de huwelijken van hun kinderen na 1860 en bij het overl.
van Petrus in 1884 staat steeds vermeld „beroep en woonplaats onbekend".
Gevr. waarheen is zij vertrokken en wanneer is zij overleden?

E. B. BEKET, Hoorn
550. (VAN) EYCKENDUYN
Basius Pieterszoon en Grietje Gerrits komen voor 1656 met twee kinderen Pieter en Maria
naar Amsterdam. Aldaar worden in 1656 Johannes en in 1658 Cornelis gedoopt. De nakome-
lingen van de zoons heten (van) Eykenduyn.
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In het G.A. Den Haag (voor het dorpje Eykenduyn) werd dit echtpaar niet gevonden. Alleen
kwam voor een Johannes Basius, rekenmeester van Holland, die in een testament van een an-
der in 1671 wordt genoemd.
Waar woonde deze Johannes Basius en waar kwam genoemd echtpaar vandaan?

TH. HOEDEMAKER, Amsterdam

551. BOERRIGTER
Harmen Boerrigter, afk. van Lichtenvoorde, tr. Amsterdam 6.5.1714 (oud 26 jr.) Hendrikje
van Luyck, afk. van Harderwijk, oud 30 jr.
Gevr. zijn voorgeslacht.
Wie is bekend met het bestaan en/of kent de inhoud van een familieregister Boerrigter. Hieruit
werd geciteerd door F. J. Herman in Ned. Leeuw 1928/188.

H. W. J. BOERRIGTER, Breda

552. PLOEGER-BOUWENS
Klaas Klaaszn Ploeger, tr. Broek op Langendijk voor 1755 Aagje Jannesdr Bouwens, jd. van
Zuid Scharwoude.
Gevr. nadere gegevens van Klaas.
KRAT-STEEN
Klaas Janszn Krat, jm. van Schermer, tr. ald. 15.2.1744 Willement Steen Jansdr
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.
BUIS-MOOIJ
Dirk Buis, jm. tr. Zijpe 5.2.1772 Aaltje Mooij, jd., beiden van Zuid-Scharwoude.
Gevr. beider afstamming.
SIERSMA
Abe Tjipkes Siersma, geb. Lemmer ca 1740 als zn van Tjipke Abes Siersma, in 1749 vermeld
als matroos te Lemmer, tr. ald. 31.5.1762 Itte Lubberts, jd. ald.
Gevr. nadere gegevens over Siersma.

FR. INNIGER, Middelburg

553. TYBOSCH-BALLEINS
Adrianus Tybosch, tr. 's-Hertogenbosch 6.10.1686 Magdalena Balleins, jd. ged. ald.
27.5.1660.
Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.

G.P.J.TIEBOSCH, Herten

554. STARK/STERCK
Wie is de vader van Jean Henri (Jan Hendrik) Stark, getr. met Jeannette Röring, woonachtig
in 1783 in Vreden (Dld.), beiden overl. ca 1790. Zijn grootvader was vermoedelijk Jan Hen-
drik Sterck, geb. 's-Heerenberg 16.5.1694.

MEVR. D. W. SCHRIJER-STERK, Zwolle

555. RIDDERS (DE RIDDER)-VAN DER PLOEG
Gerrit Ridders (de Ridder) jm. van „Bissejik", tr. Gorinchem 26.6.1740 Adriana van der
Ploeg, geb. ald. 2.4.1723 als dr van Hendrik Jansen van der Ploeg en Jenneken Melse van der
Ploeg.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.

M. C. KUYL, Haarlem

556. KETS
Jan Kets, grutter, is geb. Angerlo 1.12.1799 als zn van Arend en Aaltje Gerbrands.
Gevr. overl. van Jan en gegevens over de nakomelingen van hem en Nelletje Ringeling (1809-
1892).
SIMONS
Wie heeft inlichtingen over Hendrikus Albertus Simons, echtgenoot van Catharina Ringeling
(1811-1875). Zij komt 1.11.1831 met att. van Buiksloot naar Haarlem, waar het huw. niet te
vinden is.

Dr. J. H. A. RINGELING, Amsterdam

557. VANWIJHE
Jan van Wijhe, echtgenoot van Gesina te Lintelo, woont ca 1684 in Stad Delden, waar ook hun
kinderen worden gedoopt. Hij leeft nog in 1722.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Jan.

: B.J. VAN WIJHE, Weesp
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558. VAN KRINKELEN-VERHART
Pieter van Krinkelen, overl. Middelburg 17.9.1813 tr. Elisabeth Verhart, overl. Middelburg
4.4.1816.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

C. W. A. M. WENSVEEN, Amsterdam
559. VAN GEMERT
Michael van Gemert (Franssenz), ged. Zeelst 3.9.1679, tr. (1) ald. 6.12.1705 Elisabeth Roelofs
Kouberg, tr. (2) ald. 3.5.1722 Elisabeth Manders.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Michael.

P. POELMAN, Middelburg
560. OUWERKERK-DE COVEL
Cornelis Cornelisz Ouwerkerk, ged. Goudriaan 11.10.1699 als zn van Cornelis Jansz Ouwer-
kerk, tr. ald. 20.12.1727 Barbara Teunisse de Covel.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.
In lijst Soldatenhuwelijken te Utrecht (zie G.N. dec. 1964 blz. 325) wordt vermeld Reynier
Ouwerkerk, cpl.v.Br. tr. (Cath.k.) 23.11.1746 Maria Berendsejd.
Wie heeft nadere gegevens?

R. OUWERKERK, Zwijndrecht
561. VAN HOU WELINGEN-ROMBOUT
Arie van Houwelingen, geb. Giessen-Nieuwkerk 11.8.1802, overl. ald. 10.10.1872, tr. Yda
Rombout, geb. Dussen 7.4.1805, overl. Giessen-N. 20.10.1890.
Gevr. plaats en datum van het huwelijk.
DE ROOIJ-DE JONG-STUFKENS
Jacobus de Ro(o)ij, tr. Gorinchem 9.5.1751 Trijntje de Jong, jd. van Heikop. Hun zoon Ger-
rit, ged. Gorinchem 26.5.1762 tr. ald. 29.5.1785 Helena Stufkens ged. ald. 1.1.1762.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van deze personen.

J. DE ROOIJ, Rotterdam

ANTWOORDEN

489. OOSTERBROEK-HANEKAMP (XXXVI(1981)p.l08)
Alle dopen en huwelijken van Oene 1670-1770 zijn door mij geklapperd op gezinssamenstel-
ling.
Reinder Oosterbroek, jm. te Oene, otr. (1) Oene 24.4.1756 Hermina Jans, jd. ald. (Uit dit
huwelijk een zoon Heimen, ged. Oene 29.8.1756.) tr. (2) Oene 5.10.1766 Jacomientje Gerrits
Haanekam, jd. ald.
De doop van Reinder heb ik niet kunnen vinden in de kopieën van de doopboeken van Oene,
Heerde of Nijbroek. Mogelijk is hij gedoopt in Epe of Olst (-Welsum).
Jacomientje Gerrits Hanekamp is gedoopt Oene 15.10.1747 als dr van Gerrit Wilms Hane-
kamp (soms wel Haverkamp!) en Janna (Johanna) Rutgers.
Gerrit Willems Hanekamp, jm. te Oene, o.tr./tr. Oene 16/30.5.1744 Johanna Rutgers, jd. van
Epe.

A. VELDHUIS, Barneveld
505. KUYKEN-BRACKHUYSEN (XXXVI(1981)p.212)
Gegevens over het geslacht Bra(e)ckhuysen worden vermeld in het boek „Beschrijving van
Bergeik" door P.N. Panken en Mr. A. F. O. Sasse van Ysselt, uitgegeven in 1900 door het
Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.

H. L. A. VAN GAALEN, 's-Hertogenbosch

Aan dit nummer werkten mee:

Dr. J. Belonje, Nassaulaan 39,1815 GJ Alkmaar.
J. W. Lugard, J. C. van Oostzanenstraat 22,2102 AX Heemstede.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, 3533 VD Utrecht.
G. Verstraete,Stobakker8,7854 RC Aalden.
Dr. H. Wagenvoort, Van Kijfhoeklaan 45, 2597 TB 's-Gravenhage.
Mr. G. J. J. van Wimersma Greidanus, W. Kloosterlaan 33,5615 NK Eindhoven.
J. W. Zondervan, Giessenburg 17,4385 EM Vlissingen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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