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Inleiding

De genealogie van dit, niet riddermatige, geslacht Van Loenersloot (veel-
al geschreven van Loenresloot) gaat terug op Magister Herman van Loe-
nersloot, mèt zijn zoon Magister Jan van Loenersloot, in 1459 burger ge-
worden van de stad Utrecht'. Dat de zoon hier, evenals zijn vader met „Ma-
gister" wordt aangeduid, wijst er op dat hij reeds een zekere leeftijd had
bereikt, en wij mogen dan ook vermoeden dat zijn vader Magister Herman
de middelbare leeftijd reeds gepasseerd is.

Dit wordt te meer waarschijnlijk, wanneer wij vernemen, dat mr Herman
van Loenresloot in 1459 in het bezit was van leengoed onder Abcoude,
waarmede mr Jan van Loenresloot „bij dode zijns vaders" in 1461 wordt be-
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leend. Dit alles volgens VAN BUCHELL (1565-1641), die zich met het ge-
slacht Van Loenresloot heeft bezig gehouden en zijn genealogische opstel-
ling dan ook begint met mr Herman van Loenresloot, zonder deze evenwel
een patroniem toe te kennen.

Dit in tegenstelling tot jhr P. H. A. MARTINI BUYS, die een zeer uitvoerige
Schets van de geschiedenis van het geslacht, het huys en de Heerlijkheid Loe-
nersloot heeft geschreven, die nooit werd uitgegeven. Behalve de geschie-
denis van de bezitters van het huis, gaat hij ook uitvoerig in op de geschie-
denis van het riddermatige geslacht van die naam. Hij beschrijft o.a. de le-
vensloop van Jan de bastaard van Loenresloot, van wie hij twee zoons met
zekerheid vermeldt en een Herman Jansz van Loenersloot, waarvan hij
niet zeker is, of deze dient te worden aangemerkt als derde zoon. Bijzonder
jammer is het, dat schrijver niet vermeldt, waar hij hem als Herman Jans-
zoon heeft aangetroffen.

De genealogie van dit niet-riddermatige geslacht, samengesteld door ir C.
B. Roest en waarvan ik inzage heb verkregen en bij publicatie dankbaar ge-
bruik mocht maken, begint eveneens op een zelfde wijze met „een" Her-
man Jansz van Loenresloot.

Zij zijn echter niet de enigen die zich met de genealogie van Loenersloot,
riddermatig of niet, hebben bezig gehouden. Ook de heren BOOTH (ca 1600)
in Utrecht hebben dit gedaan, vervolgens ook VAN SPAEN (18e eeuw). Het
werk van de laatste is overgenomen door SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (19e

eeuw), doch in belangrijke mate aangevuld. Beiden (Van Spaen en Snouck-
aert) geven de aanhechting van het tweede geslacht, waarvan de genealogie
hierna volgt, aan de hoofdstam, doch door bastaardij.

De handschriften van Booth bevinden zich in de verzameling genealogi-
sche handschriften van het Rijksarchief in de provincie Utrecht, die van
Van Spaen en Snouckaert in de verzamelingen van de Hoge Raad van Adel,
respectievelijk in de „Collectie van Spaen" en in de „Collectie Snouckaert
van Schauburg".

Uit de aantekeningen van Van Spaen en Snouckaert blijkt nu, dat zij Ma-
gister Herman van Loenresloot voor identiek houden met Herman Johans-
zoon ex Catharina van Amstel.

Daarentegen vermelden zowel Van Spaen als Snouckaert als zoon van
Jan, bastaardzoon van Splinter van Loenresloot, een Herman van Loenre-
sloot, hopman, woonde te Gorinchem in 1460, terwijl Jan de bastaard van
Loenresloot in 1417 te Gorinchem zou zijn gevangen genomen. Deze Her-
man Janszoon, hopman heeft volgens hen zijn geslacht niet voortgezet.

Beiden vermelden zij het huwelijk van Herman van Loenresloot (zoon
van Jan en Catharina van Amstel) met Christina van Zuylen, hetgeen Van
Buchell onvermeld laat; deze maakt melding van een legaat door Theodori-
cus de Wassenaer gemaakt aan Oede, weduwe Magister Herman van Loen-
resloot en haar zoon Magister Jan van Loenresloot.

Herman zou natuurlijk tweemaal gehuwd kunnen zijn, doch dan zou in
elk geval Oede de tweede vrouw zijn geweest daar zij haar man overleefde,
terwijl Magister Jan van Loenresloot dan uit dit tweede huwelijk geboren
zal zijn.
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Alles tezamen voldoende materiaal om aansluiting aan de hoofdstam niet
zonder meer te aanvaarden, diepgaand onderzoek blijft geboden.

Genealogie*

I. Magister Harman van Loenresloot, burger te Utrecht 1459, overl. kort
vóór Beloken Pasen 1461, tr. Oede N., nog in leven 1465.

„Mr Herman van Loenresloot en mr Jan syn soon worden beyde borgers t'Utrecht An-
no 1459. Reg. W. 19 b." "Jofv. Oede Hermans wed. en mr Jan haer soon worden beyde
vermeld in testamento Dm Theodorici de Wassenaer Ipi. S. Jors. Tra. A°. 1465" '.
„Verlyt (met) 3 mergen tot Abcoude omstr. 1460 in Gaesbeeck. Leenreg. beginnen
1459 tot 1496" 2. „begraven in St Ant. capel in S Janskerck binnen Utr. vuyt de fondatie
van seeckere vicari aldaer by syn soon gefundeert" -.
Dit laatste gegeven vinden wij bevestigd in het Gaasbeekse leenreg. no. 1874, fol. 148
(oud fol. 33) Beloken Paesschen 1461 mr Jan van Loenresloet, na dode mr Harman van
Loenresloet syns vaders met 3 mergen t'Abcoude.
Zelfde reg. fol. 144 (oud fol. 12). St Andriesdach 1459. Mr Harman van Loenresloot
beleend met III mergen in Abcoude.

Zijn zoon:

II. Magister Jan van Loenresloot, burger van Utrecht 1459, tegelijk met
zijn vader, nog vermeld 26.4.1497, fondateur van een vicarie in de St An-
thonykapel in de St Janskerk te Utrecht in 1472, waarvan de vruchten gedu-
rende vijf generaties door zijn nakomelingen genoten zouden mogen wor-
den, tr. (1) Mechteld de Witt, dr van Henric en joffr. Lysbeth van Sterren-
berg; tr. (2) joffr. Agniese, dr van mr Henric van der My.

„Mr Jan van Loenresloot alsoe gnt. in verscheyde acten fondateur van vicarie A° 1472.
was daer gnt. Harmanssoon sy-huysfrouw was J. Mechtelt, dr van Henr. de Wit, als te
sien by het maeckgescheyt onder syne kinderen vande erffenisse haerder groetmoeder
J. Lysb. van Sterrenb. Hendr. de With huysffr. de A° 1496"2.
„Mr. Jan van Loenresloot naer dode syns vaders verlydt met 3 m.l. t'Abcoudc A°Pro-
b.Lul78" ' .
„Jofr Mechtelt Henric de Wittendzr syn voorhuysvr, Jofr Agniese mr Henricdr van der
My syn nahuysvr. In litt de A° 1473. Arch. van Jhrlm (= Jerusalemklooster) fase. Ab-
coude.
Ibi, Herman, Dirck, Hillegond, Hadewich, Lisbeth syn voorkinderen Prob. LXII
k82.v"'.
„Herman van Loenresloot naer dode syns vaders verlydt A° 1499 Prob. Lu. 181"1.
Zie: Utrecht, reg. van Gaasbeekse lenen, no. 1874, fol. 170v. 18.5.1499 (1496-1517)
Harman van Loenresloot na doode syns vaders mr Jan van Loenresloot beleend met III
mergen t'Abcoude.
Zie ook, zelfde reg. fol. 164 (oud fol. lOv.) 26.4.1497. Mr Jan van Loenresloot voor
vier mergen t'Abcoude met een roode sperwer.
In de Archieven van het kapittel van St Jan te Utrecht bevinden zich onder de nummers
1194 tot en met 1198 stukken die betrekking hebben op de „Fundatie" gedaan door mr
Jan van Loenersloot in 1472. Daarbij gevoegd zijn verschillende genealogische staten,
geen echter gaat verder terug dan tot de vader van mr Jan, mr Harman van Loener-
sloot. Uit de aantekeningen van Van Buchell blijkt, dat mr Herman gehuwd was met
Jofv. Oede, Hermanswed. die met haar zoon mr Jan vermeld wordt in het testament
van Dm Theodorici de Wassenaer1. De verschillende genealogische tabellen in boven-
genoemd kappitel-archief komen in hoofdzaak met elkaar overeen

Uit het eerste huwelijk (alle kinderen genoemd in 1473 bij de scheiding
van de nalatenschap van jofvr. Lysbeth van Sterrenberg, de vrouw van
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Hendrick de Witt, grootmoeder van deze kinderen):
1. Herman, volgt III.
2. Dirck, vermeld 1473, wordt door Snouckaert van Schauburg genoemd

„commandeur te Tiel", in navolging van Van Spaen ' , 2 , 3 .
3. Hillegondt van Loenresloot, tr. Hendrick van der Voort',2,3.

Zij liet blijkbaar een zoon na: Goerdt Henricx van der Voort, die 24.3.1546 al overle-
den is, waarna Joncfr. Elysabeth van Loenresloet, Coerdt die Gruyters weduwe, be-
leend wordt met een huys en hofstadt in Brueckelcrweerd, die haer gemaeckt was bij
Goerdt van der Voerdt Henricx (Leenreg. Utrecht no. 1874, fol. 225v.).

4. Hadewich, vermeld 1473 '.
5. Elisabeth van Loenresloot, vermeld 1473, nog in leven 24.3.1546, overl.

kort voor 5.10.1547, tr. Coenraet (Coert) de Gruyter, vermeld 1485,
overl. kort vóór 13.2.1530. Kinderloos.

12.2.1485 Steven, Gysbert die Gruytersdochter na dode Alidt, Stevens van Suylen,
Gerritsdr haer moeder, beleend met de helft van de tienden geheeten Zwecsereng.
(Leenreg. Utrecht, no. 1874, lol. 145v.).
Idem. fol. 206, dd. 13.2.1530. Verklaring dat Coenraert die Gruyter saliger memorie
syn nichte Joffer Steven, Gysbert die Gruytersdochter een hofstede en voorborch ter
Horst en de hofstede op Hoochhorst gemaeckt heeft behoudelijck die lyftocht die Joffer
Elysabeth van Loenreslooth, syn huysvrouwe dacraen heeft. Idem, fol. 206, dd.
18.2.1530 Frederick van Nyevelt als man en voocht van Juffer Steven, Gysbert die
Gruyters dochter wordt beleend met voorzegde hofstede haer aengecomen van Coen-
raert die Gruyter, haer Ohem was.
Idem, fol. 238v., dd. 5.10.1547. Jan van Loenresloot na doode Joffr. Elysabeth van
Loenresloot, Coert de Gruyters weduwe beleend met een rente van 45 Car.Gld. 's jaers
uyt een hoeve in Brcuckclerweert.
Idem, fol. 237, dd. 2.6.1547. Gysbert Henrickshofstede, soo Jouffr. Elysabeth van
Loenresloot, Coert die Gruytersweduwe met Beernt Proeys haer voocht daer uytge-
gaen es, daeruyt een jaerl. rente van 45 Gld.
Idem, fol. 225v., dd. 24.3.1546. Joncfr. Elysabeth van Loenresloot, Coert die Gruyters-
weduwe huys en hofstad met een halve hoeve in Breuckelcrweerdt, haer gemaeckt bij
Coerdt van Voerdt, Henricx.
,.J. Elisabeth mr Jans dr van Loenresloot huysfr. van Coert de Gruyter sy hylict hare
nichte J. Cristina van Loenresloot aen mr Henrick van Medenbl. A° 1545" enz.2.

III. Harman van Loenresloot, in 1499 beleend met 3 morgen land te Ab-
coude, door hem verkocht in 1501, tr. Anna van Nyevelt'.

Leenreg. als boven no. 1874, fol. 170, dd. 18.5.1499 Harman van Loenresloot na doode
syns vaders mr Jan van Loenresloot beleend met III mergen t'Abcoude.
Van Buchell vermeldt bij zijn huwelijk „non in venio hauc niveldam".
Dus niet voorkomend in zijn aantekeningen over de familie Van Nyevelt.
Dit behoeft echter niet uit te sluiten, dat dit huwelijk heeft bestaan, gezien de nauwe
relatie die er bestond tot deze familie door De Gruyter (Zie II 5) is dit zeker niet uitge-
sloten.
Van Spaen en in navolging daarvan ook Snouckaert van Schauburg noemde haar zelfs
..Anna van Zuylen van Nyevelt" 2.
Ook in de volgende generatie blijkt er een nauwe relatie tot het geslacht de Gruyter te
bestaan door het huwelijk van een dochter van Johan van Parys van Zuidoord met Jan
van Loenresloot.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IV.

IV. Jan van Loenresloot, beleend met een rente uit een hoeve te Breuke-
lerweerd op 5.10.1547, tr. Jeanette van Parys van Zuydoordt, dr van Jan van
Parys van Zuydoordt en Maria de Gruyter.
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Van Buchell schrijft dat Jan van Loenresloot gehuwd is met „Jannette syn vrouw was
van Parys wt Vranckr" '. Booth en in navolging van hem Snouckaert van Schauburg en
Van Spaen noemen haar Jcanettc („Jannetje"! bij Snouckaert) van Parys van Zuyd-
oordt, dienovereenkomstig ook vermeld in de genealogie van Parys Zuydoordt 2.
In dit geval lijkt mij deze naamgeving stellig juist, daar ook in de volgende generatie
een Johan van Parijs van Zuydoordt met leden van de familie van Loenresloot op-
treedt. De relatie tot de familie de Gruyter maakt dit ook aannemelijk.
Na zijn dood werd zijn oudste zoon beleend met de rente uit een hoeve te Breukel-
weerd.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt Va.
2. Berend, volgt Vb.
3. Wolphert, volgt Vc.
4. Hillegond, geb. dec. 1526, geprofest in het Jerusalemklooster te

Utrecht, leefde nog in 1578.
Utrecht, „Leggeren van de stadt Utrecht", Haeren lyfrenten. Gekocht 1537.(no. 610,
fol. 65). Joffr. Hillegont van Loenresloot, suster tot Jerusalem oudt omtrent XI jaeren
V Kar.Gulden (Leeft blijkbaar nog in 1578, wanneer betaling plaatsvindt).

5. Christina van Loenresloot, overl. vóór 3.9.1556, tr. mr Hendrik van Me-
demblik, advocaat van den Hove van Utrecht.

Bij Joffr. Elisabeth van Loenresloot wed. Coert de Gruyter schrijft Booth:,, J. Elisa-
beth mr Jans van Loenresloot huysfr. van Coert de Gruyter sy hylict hare nichte J. Cris-
tina van Loenresloot aen mr Henrick van Medenbl. A° 1545"2.
Transportreg. Utrecht, no. 705 (1556) deel II, dd. 3.9.1556. Mr Hendrick van Meden-
blyck vor hem selve ende als vader en voocht van zijn onmundige kynderen, die hy had-
de by joffr. Cristina van Loenresloet heeft opgedragen Adriaen van Helsdingen en
Ryck van der Horst als kerckmeesters van de Buerkercke alle alsulcke oudt eygen als
Joffrou Elysabeth van Loenresloeth, Coert die Gruyters weduwe bij haer testament de
voersyde kerckmeesters tot behoef van de armen bij haer testament gemaeckt (Rente
op 2 huizen bij de Visbrug).
Sententien van het Hof van Holland, no. 1053, fol. 79. dd. 11.9.1557. Proces tussen „mr
Heyndrick van Medenblyck advocaet in de Hove van Utrecht voor hem selve ende als
vaeder en wettilicke voecht van zyn kynderen geprocreert by Jonckvrouwe Cristina van
Loenresloot Impetrant in Reformacie aen d'een zyde Jan Graeuwert met Sybrant Buys-
ken tot Botshol ofte Ruygewilnisse gelegen in Abcoude gedaechde aen d'andere zyde".

6. Hillegond.
Van Buchell ' vermeldt in dit gezin een tweede dochter van deze naam, geeft géén bij-
zonderheden. Booth daarentegen, evenals Van Spaen vermelden een ongenaamde
dochter gehuwd met mr Gerrit van den Zevender en nog in leven in 1607 onder verwij-
zing naar het Gaasbeekse leenregister. Mogelijk dus identiek5.

Va. Jan van Loenresloot, geb. ca 1524, overl. kort vóór 22.9.1565, tr.
Martina Crab, overl. 1575, dr van Jan Andriesz Crab (alias Crabgen) en
Elysabeth Huychsdr Roest.

Lijfrenten stad Utrecht, no. 610, fol. 73. Gekocht 1537 (als Hillegondt. zie boven):
Jan van Loenresloot out XIII jaeren • X Car Gld., gestorven 1564 (blijkens kantteke-
ning).
Het jaar van overlijden stemt overeen met de navolgende belening:
Repertorium Stichtsc lenen no. 1874, fol. 330. 22.9.1565. Bcrnt van Loenresloot als
oom van Jan Jansen van Loenresloot na dood van zijn vader Jan van Loenresloot be-
leend met een rente van 45 Gld, uit huis en Hofstad in Breuckelerweerd. Zie ook lij F—
rentenreg. van de stad Utrecht, no. 610, fol. 215. Gilde van de Smeden. Gekocht 1499-
1513: Elysabeth Henrycx Roestdr, huysvrouwe Jan Andriess. Idem: 1529-1534 tot live
van Meerte haere dogter, deze sterft 1575.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. ca 1551, overl. ongehuwd kort vóór 29.5.1574.
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Lijfrentereg. van de stad Utrecht („haeren lyfrenten"), no. 610, fol. 77 (1557-1578).
Gekocht 1557: Jan van Loenresloot Janszs, daer moeder aff is Meertentgen, Jan An-
driess Crabgendr, out omtrent VI jaeren. Heft Jan Andriess voirscr. voer ende Meert-
gen nac. Sterft 1574, Martina Crab sterft in 1575.
Repertorium op het leenreg. der Stichtse leenen, no. 1874, fol. 330, dd. 22.9.1565.
Bernt van Loenresloot als oom van Jan Jansen van Loenresloot, na doode van Jan van
Loenresloot, Jans voorsegde vader beleend met een rente van 45 Gld. uyt huys en hofs-
tad in Breuckelerweerd.
Zelfde reg. fol. 333, dd. 29.5.1574. Beernt van Loenresloot na doode Jan Jans van
Loenresloot syn neef, beleend met 45 Gld. 's jaers uyt huys en hofstad in Breuckeler-
weerd.
Van Buchell tekent bij hem aan „sterft jongman in Italien" '.

De overgang van het leen in Breukelerweerd van Jan van Loenresloot op
zijn zoon en vervolgens van Jan Jansz van Loenresloot op zijn oom Berend
van Loenresloot sluit naar mijn mening alle twijfel uit omtrent het overlij-
den van Jan van Loenresloot (de jonge) zonder nageslacht. Zeker wanneer
men de aantekening van Van Buchell daarbij in aanmerking neemt. Voor
een afstamming van de Wageningse burgemeester is hier geen plaats.

Vb. Berend van Loenresloot, geb. ca 1526, overl. Utrecht 9.4.1590, over-
luid Ten Dom 10.4.1590, tr. (huw. voorw. op dezelfde dag) Nicolaa van
Meurs, geb. Wijk bij Duurstede, overl. Utrecht 8.10.1611 en overluid Ten
Dom op dezelfde dag, dr van Philips Ottensz van Meurs te Wijk bij Duur-
stede en van Mechteld van Beeflandt6.

Lijfrenten reg. van de stad Utrecht, no. 610, fol. 251 („haer lyfrenten 1557-1578"). Ge-
kocht 1537: Beernt van Loenresloot Janszoon, out omtrent XI jaeren • X Karolus Gul-
dens.
Transportreg. Utrecht, no. 705, 1552 II, dd. 3.12.1552 Jouffrou Marie van Gruenen-
berch weduwe van sal. Anthonis Bevelant met Bernt van Loenresloot haeren gecoren
vooght, enz. (transport van een huis bij de Wittevrouwebrugge, daar de Blauwe Handt
uithangt). Als boven, no. 705, 1555 II, dd. 13.7.1555 de gezamenlijke erfgenamen van
Heer Lambert Bevelant verkopen Beernt van Loenresloet „den vryen eygendom van
der alinge huys ende hof gelegen Is bynnen der stadt van Utrecht op ten Noert Oester-
hoeck van de St Jansroester beseyden nae't Vleyshuys vuytgaende daer die Heeren van
Sunt Jans t'Utrecht mit haer erff ende kerekhoff oestwaerts ende Corst Janss erfgena-
men westwaert ende die straet die men gaet van de Nuede tot Sunt Jans af zuyt-
waerts. . . Hem luyden aengecomen en bestorven overmits dode haers moeders sal. ge-
dachten'".
Certificatien en procuratien te Utrecht, no. 22, fol. 18, deel 1554-1555, dd. 7.12.1555
Jan van Loenresloot maakt machtig Jan Pauwelsz wonende te Woerden, Beerndt van
Loenresloot zyn broeder, Gerrit van Rynevelt e.a.
Transportreg. als boven, no. 705, 1564 II, dd. 24.10.1564. Die Eersame Heer Johan
Gysberts priester stallaert St Jans gaf over de Eersame Beernt van Loenresloot die huy-
singe In Sint Jansstraet door de Heer Jan nu ter tyt bewoent daer Beernt van Loenre-
sloot Oostwaerts en Marrighen Dyrck Jans weduwe westwaerts naest gelegen syn,
streckende sutwaert van de Jansstraet.
Idem, no. 705, 1565 II, dd. 17.10.1565 Bernt van Loenresloot en Juffrouw Niclaes zyn
huysvrouw lijftochten elkander aan al hun bezit.
Idem, no. 705, 1564 I, dd. 10.5.1564. De Heer Peter Wynants van (den) Berch vicaris
van de kereke van Sint Jans gaff over Beerndt van Loenresloot de vrye eygendom van
een ledich erff mittie helft van een privaet tusschen Dirck Andries kistenmacckers'erff
mit een stoeppoort ende poortwech zoe alle 't selve gelegen Is after Joffer Alydt Beeff-
landts huysinge staende aen Sinte Janskerckhoff, daer zy nu ter tyt zelver In woents,
belending Anthonis Beefflandts erfgenamen.
Repertorium van het leenreg. der Stichtse lenen, no. 1874, fol. 330, dd. 5.3.1566. Bernt
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van Loenresloot tot behoef van Anthonis van Loenresloot, van Jan Adriaensz van Geer
en Jan Herberts van Ceulensdr Sophia beleend met een rente ten lyve van Anthonis van
Loenresloot en ten lyve van Jan Adriaens van Geer en zijn huysvrouw Sophia (Jan)
Herbertsdr van Ceulen elk voor de helft.
Idem, fol. 295v. dd. 28.4.1571. Beernt van Loenresloot als vader en voocht van Antho-
nis van Loenresloot syn soon en als voocht van Jan Adriaens van Geer gelooft Cornelis
Cornelisz Vernooy een jaerl. rente van 31 Gld. gehypothekeerd op 3 mergen land te
Neder Langbroeck7.
Stichtse leenreg. no. 1871, fol. 67v. dd. 29.5.1574: Beernt van Loenresloot na dode Jan
Jansz van Loenresloot beleend met een rente uyt huys en hofstede in die Breuckeler-
weerd. (Deze rente gecasseerd 29.5.1607 (zelfde leenreg. fol. 67v.).
Idem, no. 1874, fol. 333, dd. 29.5.1574: Beernt van Loenresloot na dode Jan Jansz van
Loenresloot syn neef beleend met 45 Gld. 's jaers uit huys en hofstad in Breuckeler-
weerd.
Transportreg. Utrecht no. 705, fol. 447, 1575 I, dd. 21.6.1575: Bernt van Loenresloot
voor hem en zijn huysvrouwe Claesgen daer hy wettelycke geboorte by heeft, trans-
porteert Gerrit Fransz borger en brouwer te Utrecht een rentebrief.
Idem, transportreg. no. 3243, fol. 216v. 1578 I, dd. 25.4.1578: Beernt van Loenresloot
verclaerde dat Mechteltgen zynre dochter een jaerl. losrente hadde uit seeckere huysin-
ge in de Corte Gaerde, welke rente zij verkregen heeft by testamente van za. joffr Alidt
van Beefflants.
Nadat deze rente was afgelost vestigt Berent van Loenresloot deze rente voor hem en
Nicolaa van Muers zyn huysvrouwe op zijn eigen huis in de St. Jansstraete.
Idem, volgende akte, waarbij Henrick van Heteren en Mechteltgen Beernts van Loen-
resloot zijn huysvrouwe kwiteren hun vader en schoonvader voor de aflossing, op de-
zelfde datum wegens de aflossing van de rente op het huis in de Corte Gaerde.
Idem, no. 1584 II, fol. 189, dd. 5.11.1584: Gerrit van Orsoy vertoont procuratie dd.
5.11.1584 gegeven door de Eerentfeste en Frome Beerndt van Loenresloot Inwoonder
der stadt Utrecht en Jouffrou Nicolaa van Muers syn echte huysvrouwe constitueren
hem borgen voor en rente 23.10.1579 door Gerrit van Bobbaert en Sophia van Brouck-
hoven syn huysvrouwe gelooft aan Henrick van Heteren en Mechtelt van Loenresloot
zyn huysvrouwe op seecker deszelven Heteren's huys staende aan de Westzyde van zy-
de van het St. Janskerkhof buyten d'Immuniteyt derselver kereke.
Idem, volgende akte: (procuratie voor not. Frans Rodius). Notaris Frans Rodius ver-
toont een procuratie gepasseerd voor burgemeester en schepenen van Culemborgh
door Joncker Henrick van Heteren, man en voocht van Jouffrouw Mechtelt van Loen-
resloot, daer hij blijvende geboorte bij heeft, om een huyzinge op het Janskerckhof te
transporteren aan Beerent van Loenresloot, zijne huysvrouwe aengecomen by testa-
mentaire dispositie van Jouffrouw Alydt Anthonis Bevelantsdochter haere oude
moeye. Beerent van Loenresloot zal de rente daeruyt gaende tot zijn last nemen.
Transportreg. van Utrecht, no. 1592 I, fol. 197. Rycout van Bochoven en Alydt Pouwel
Gerritsdr zyn huysvrouwe zijn schuldig aan Jouffrou Claesgen van Moers weduwe zal,
Beernt van Loenresloot en Johan van Loenresloot Bacljou tot Rynsburch haer zoon
een jaerl. losrente van 50 Carolus Guldens uyt haer huysinge staende op het St Jans-
kerkhof.
Belangrijk zijn de kanttekeningen op deze akte, die helaas gedeeltelijk zijn weggeval-
len, namelijk kwitanties voor aflossing van „Jouffr. Nicolaa van Moers we van
Beernt van Loenersloot en Jouffr a Boudewyns van Jan van-

als speciael gem haers blyckende bij de procuratie voor schoudt en
schepenen der heerlyckheyt van Rensburch gepasseert den XII July stilo no-
vo. (Vermoedelijk te lezen als Jouffr. Nicolaa van Moers weduwe van Beernt van Loe-
nersloot en Jouffr. Jacomi na Boudewyns van Rossem weduwe van Jan van Loenersloot
als speciaal gemachtigde, enz.) De akte is van 26.4.1592, de eerste kanttekening van
3.7.1601. Een tweede kanttekening is van 21.10.1611. Johan van Loenersloot voor hem
selven en hem sterek maeckende voor Catharina van Loenresloot; Dirck van Brevelt
man en voocht van Mechtelt van Loenersloot en Pierre Boulle als man en voocht van
Odilia van Loenreslooth tesamen erfgenamen van Johan van Loenreslooth in syn leven
Bailluw van Rensburch als mede-erffgenamen van Jouffr. Niocolaa van Meurs haer
grootmoeder.
Aan deze akte gaat de akte van verkoop van een huis aan het St Janskerkhof vooraf.
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no. 1592 I fol. 197, dd. 26.4.1592. Johan van Loenresloot baeljou van Rensburch wo-
nende tot Leyden voor hem selven ende als man en voocht van Jouffr. Jacobmina van
Rossum syn huysvrouwe daer hy blyckende geboorte by heeft, heeft by testamente van
za. Joffrou Alyt Beefflant dd. 23.2.1574 verkregen een huysinge aan St Janskerckhof,
op de hoeck eertyts genacmt de Gr. Appel so alst metterdoot geruymt is van Beernt van
Loenresloot syn comparants vader sal. ged. Het huis wordt verkocht aan Rycout van
Bochoven en Alydt Pouwel Gerritsdr zijn huysvrouw.
Transportreg. van Utrecht no. 1604 I, fol. 38, dd. 25.7.1604 compareert jouffrou Nico-
laa Philipsdr Meurs wed. sal. Jonckh. Berent van Loenresloot, zij vestigt ten overstaan
van haar dochter Jouffrou Mechtelt van Loenresloot een rente op haar huysinge In de
St Jansstraet op de Noorthouck van de Draeyboom, daer weleer de Draeyboom gele-
gen heeft.
Nog zijn wij niet aan het einde van de reeks akten, die van haar bewaard zijn gebleven,
want van deze hoogbejaarde vrouw zijn nog twee testamenten bekend, beiden verleden
voor notaris Jacob van Herwaerden. Beide voorkomend onder no. 188 prot. 18. Het
eerste fol. 91v., dd. 14.1.1609. Testament van Joncfrou Nicolaa van Moers weduwe van
wylen Beerndt van Loenresloot, sieck te bedde legghende zij verclaert geen actie, recht
noch toeseggen te hebben aen sekere huysinge, erff en hofstede te Utrecht op St. Jans-
kerckhoff, belending de comparante selffs met haer huysinge zuytwerts met stalling uyt-
gaende in de Jansstraet en noch omtrent 9 morgen land te Sterckenborch ten behoeve
van Willem van Heteren haer neeff, breeder blyckende by acte gepasseert voor de ge-
rechte van Utrecht dd. 23.10.1604, Zij laat van kracht haar testament van 28.6.1608
voor notaris Jan de Ridder (protocol niet bewaard gebleven). Een en ander in overeen-
stemming met het testament van jouffrouwe Alydt Anthonis Beefflantsdochter.
Zij had octrooi om te testeren dd. 19.2.1585.
Andermaal verschijnt zij voor dezelfde notaris op 5.12.1609 (prot. 18, fol. I77v.). Tes-
tament van Joncffrou Nicolaa de Muers weduwe van Jonckheer Beernt van Loenre-
sloot. Zij testeert op de kinderen van haar drie overleden kinderen. De testatrice had
octrooy om te testeren dd. 19.2.1585.

Zij testeert op de kynderen van za. Jan van Loenreslooth haeren overleeden soon
voor een derde part; noch op de kynderen en descendenten van za. Anthonis van Loen-
reslooth meede haer soon voor een derde part en op de kynderen van haer testatrices
overleden dochter Mechtelt van Loenreslooth voor een derde part mits haer neeff
Jonckheer Willem van Heteren haer dochters soone insgelycx haare meede gestelde
erffgenaem in het bezit te laeten van de huysinge aen het Sint Janskerckhoff daër Gerrit
de Ridder innewoont en nog 9 mergen land tot Doorn omtrent Sterckenborch als wee-
sende hem van syn moeder joncvr. Mechtelt van Loenreslooth aengecomen.

Over geen van de leden van deze familie van Loenersloot zijn wij feitelijk
zo goed ingelicht als over Berend van Loenresloot en zijn gezin. Volgens
Van Buchell zou hij ook nog lid van de Ridderschap van de provincie
Utrecht zijn geweest. Een bevestiging hiervan heb ik niet gevonden. Wel
wordt hij, evenals zijn zoon Johan, baljuw van Rijnsburg, enige malen als
joncker aangeduid. Zijn maatschappelijke welstand zal hij ongetwijfeld me-
de te danken hebben aan zijn vrouw Nicolaa van Meurs, dr van Philip en
van Mechteld van Beeflandt. De laatste behoorde tot het zeer welgestelde
geslacht van deze naam, dat eveneens een groot huis aan het St Janskerkhof
bewoonde.

Zowel de familie Van Loenresloot als de familie Van Beeflandt. hadden
indrukwekkende grafsteden in de St Janskerk, in de kapel gewijd aan St
Anthonius, die werd gesticht door Dirck van Wassenaer. ;

Deze laatste had in zijn testament Oede, wed. van Magister Harman van
Loenresloot (generatie I) en haar zoon Magister van Loenresloot. bedacht.
Dat deze familie Van Loenresloot een grafstede in deze kapel be^at is mo-
gelijk niet zo vreemd, wel echter dat dit graf gedekt was met een zerk waar-

48



op het volle wapen Van Loenresloot zonder brisure was uitgehouwen. Even
opmerkelijk is het echter dat in de Abdijkerk te Rijnsburg het navolgende
wapen heeft gehangen: „Gevierendeeld schild: 1 en 4 in goud een rood St.
Andrieskruis (Loenersloot); 2 en 3 in zilver een zwarte dwarsbalk (Meurs of
Moers). Deze mededeling vinden wij in „De Nederlandsche Heraut" van
1897, alwaar een bijdrage over Grafschriften en Wapenborden te Rijnsburg
van M. P. Smissaert, ontleend aan een handschrift Van Buchell, uit 1612.
Smissaert voegt hieraan toe „Met Loenresloot, baillu van Rynlant zal be-
doeld zijn Johan van Loenersloot, geb. 29.8.1549, overl. na 1599, zn van
Berend, in de Ridderschap van Utrecht en Nicolaa van Meurs, gehuwd met
Jacoba van Rossum, kanunnik van St Jan te Utrecht, 1592 baljuw van
Rijnsburg. Deze was slechts waarnemend baljuw van Rijnland, zijnde
7.5.1599, met Joost Struvinck, baljuw van Voshol, door Peter van der Does
aangesteld om gedurende diens absentie in 's lands dienst dit baljuwschap
waar te nemen. Hij voerde het volle (niet gevierendeelde) wapen Van Loe-
nersloot, ofschoon Van Spaen zijn tak „op zijn best" voor bastaard houdt.
Het 2de en 3de kwartier is blijkbaar het wapen van zijn moeder."

Tot zover Smissaert, die hier dus Van Buchell en Van Spaen aanhaalt.
Voor het echtpaar Van Loenresloot-van Meurs de ongebroken wapens van
het riddermatige geslacht Van Loenresloot en het grafelijke geslacht Van
Meurs. Het kan niet op!

Toch zou ik deze opmerking van Van Spaen „op zijn best" bastaarden
voorlopig maar liever voor rekening van de zegsman laten. Wij moeten er
rekening mee houden, dat Van Spaen deze opmerking plaatste tegen het
einde van de achttiende eeuw, het is dus mogelijk dat hij geweten heeft van
het voortbestaan van dit geslacht te Rotterdam op dat tijdstip toen inder-
daad van enige glorie of welstand geen sprake was. Van Buchell laat zich
omstreeks het begin van de zeventiende eeuw niet in deze geest uit. Want
ook in de nu volgende generatie Vla vinden wij in de persoon van Johan
van Loenresloot gehuwd met Jacobmina van Rossem een opmerkelijk fi-
guur, waarover ter plaatse meer.

Uit.het huwelijk van Berend van Loenresloot en Nicolaa van Meurs:
1. Johan, volgt Vla.
2. Anthonis, volgt VIb.
3. Mechteld van Loenresloot, geb. 4.5.1551, overl. 22.9.1606 ', tr. vóór

25.4.1578 Joncker Hendrik van Heteren, wonend te Culemborg 1584.
Zij worden te zamen vermeld met hun vader 25.4.1578 in verband met een rente haar
vermaakt door haar oud-tante Joffr. Alidt Beefflandt. (Zie verder bij Berend van Loen-
resloot.); idem 5.11.1584, er blijkt dan dat zij te Culemborg wonen en kinderen heb-
ben. Jouffrou Mechtelt van Loenresloot nog vermeld te zamen met haar moeder
25.1.1604 (Zie bij Berend van Loenresloot). 14.1.1609 en 5.11.1609 is zij blijkbaar
overleden (daarmede is in overeenstemming de opgegeven overlijdensdatum bij Van
Buchell), want op deze data wordt in het testament van Nicolaa van Meurs slechts ge-
sproken van „haer neeff", waarmede bedoeld wordt Willem van Heteren zoon van haar
dochter, dus haar kleinzoon.
Van Buchell vermeldt, dat uit het huwelijk van Heteren-van Loenresloot een zoon Wil-
lem van Heteren werd geboren, die een zoon had Tiberius van Heteren, vader van een
zoon Peter Ulrich van Heteren '•H.
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Vla. Mr Johan van Loenresloot, kanunnik van St Jan te Utrecht, kapi-
tein ten tijde van Prins Willem*, baljuw van Rijnsburg, Akkersdijk, Bos-
coop en de Venne, wordt poorter van Leiden 16.5.1587, stadhouder van de
Officier van de stad Leiden, borg daarbij blijft voor hem Foy van Brouckho-
ven, overl. vóór 3.7.1601, doch zeker voor 5.12.1609, wanneer zijn moeder
testeert, hij tr. Jacomina (elders Jacoba) van Rossem, overl. Utrecht
17.10.1631.

Transportreg. Utrecht, no. 705 fol. 178, (1575 I), dd. 15.3.1575. Die Ed. Heer en
Meyster Johan van Louresloot canoniek St Jans T'Utrecht en Aelbert Foock als tes-
tamentors en executors van Alidt Ryckhoudt Lubbertsdr. van Renoy. (Verkoop van
een rente).
Transportreg. van Utrecht, 1592 I, fol. 197, dd. 26.4.1592 Rycout van Bochoven en
Alydt Pouwel Gerrits dr zyn huysvrouwe zijn een losrente schuldig aan Jouffrou Claes-
ge van Moers weduwe zal. Beerent van Loenresloot en Johan van Loenresloot Baeljou
tot Reynsburch haer zoon uit hun huis aan het St Janskerkhof.
Met kanttekeningen o.a. van 21.10.1611 waarbij Johan van Loenresloot voor hem selve
ende hem sterek maeckende voor Catharina van Loenreslooth; Dirck van Brevelt man
en voocht van Mechtelt van Loenreslooth en Pierre Boulle als man en voocht van Odilia
van Loenreslooth tesamen erfgenamen van Johan van Loenreslooth in syn leven Bail-
liuw van Rensburch als mede-erfgenaem van Jouffrou Nicolaa van Meurs haer groot-
moeder, kwiteren.
Idem, transportreg. van Utrecht, 1592 I, fol. 197, 26.4.1592. Johan van Loenresloot
baeljou van Rensburch wonende tot Leyden voor hem selven ende als man en voocht
van Joffrou Jacobmina van Rossum syn huysvrouwe, daer hy blijekende geboorte by
heeft, verkopen een huysinge aan het St Janskerkhof te Utrecht, gen. de Gr. Appel,
eertyts by testamente verkregen van Joffrou Alyt Beefflant dd. 23.2.1574 aan Rycout
van Bochoven en Alyd Pouwels Gerritsdr.

Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt Vila.
2. Catharina, nog in leven 21.10.1611, wanneer haar broeder voor haar op-

treedt, „ongetrouwd gestorven" '.
3. N.N., „ongetrouwt gestorven" '.
4. Mechteld van Loenresloot, tr. (1) Utrecht (Buurkerk) (ondertr.

26.12.1605) Joncheer Tieleman van Bronckhorst, edelman van het ge-
schut onder de heer van Kessel; tr. (2) Dirck van Brevelt, met wie zij te
zamen wordt genoemd 21.10.1611, zij is dan weduwe.

Zie ook Prot. van not. Verduyn, dd. 20.5.1620 (fol. 133). De kinderen en erfgenamen
van joffr. Isabeau van Bruhesen, weduwe zal. Jacob Brevelt protesteren contra Joffr.
Machteld van Loenresloot die voorgeeft de wettige vrouw te zijn vari'zal. Dirck van
Brevelt.
Dit tweede huwelijk wordt ook door Van Buchell genoemd, met de vermelding dat zij
twee kinderen heeft nagelaten. Er blijkt echter niet, uit welk huwelijk deze kinderen
zijn geboren. Zie ook Ned. Leeuw 1916, kol. 305-306.

5. Odilia van Loenresloot, overl. Utrecht 31.1.1642, begr. Buurkerk, tr.
Pedro Bolea, lieutenant in Statendienst, hij is nog in leven 21.10.1611,
wanneer hij met zijn vrouw kwiteert (zie boven), doch sterft vóór
3.8.1615, wanneer zij te Amersfoort als weduwe compareert.

Zowel Van Buchell als Booth vermelden dit huwelijk, waarbij zij aantekenen dat hij
„een Spangiaert" is. De naam wordt in de verschillende registers, maar vooral in de
aantekeningen bij Van Buchell. Booth, Van Spaen en Snouckaert van Schauburg nogal
verhaspeld '.
Over Odilia van Loenresloot en haar gezin zijn wij vrij goed ingelicht.
Zoals vermeld wordt bij Johan van Loenresloot en Jacomina van Rossem worden zij te
zamen vermeld in de kanttekening op een akte van 26.4.1592, en wel op 21.10.1611
waar hij wordt vermeld als „Pierre Boulle".
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Kort daarna moet hij zijn overleden want 20.7.1615 koopt Oetgen van Loenresloot na-
gelaten weduwe van zalr Petro Boleo(!) een huysinge in de Utrechtse straat te Amers-
foort, gelegen tussen de huizen van Herman Jacobs en Jacob Laurens.
3.8.1615 wordt door Johan Lap van Waveren een losrente verkocht aan Joffr. Odilia
van Loenresloot wed. Petro Bolea. (Transportreg. Amersfoort, no. 436, deel 14 (1611-
1616) op dato). Lang schijnt zij te Amersfoort niet te zijn gebleven, want 1.2.1617 ver-
koopt zij voor notaris Jan van Ingen te Amersfoort (fol. 206) haar huis in de Utrechtse
straat. Zij ondertekent deze akte als Odilia van Loenresloot.
Uitvoeriger is het reg. van transporten, no. 436 (1616-1622), dd. 2.5.1617. Dat voor ons
gekomen is Oijtgen van Loenresloot weduwe en boedelhouster van zal. Peter Bolea,
voor haer selven ende In dese vervangende en de rato caverende voor haer onmondige
kynderen en heeft overgegeven met handen van Evert van Mulenborch als haer geco-
ren voocht-aan Glaude Mariet en Claesgen Henricx syn huysvrouw seeckere huysinghe
hoff en hoffstede staende ende gelegen In de Utrechtschestraet, belending Herman Ja-
cobs van Hagenouwen, laeckencooper en Jacob Lourens, smit.
12.6.1624 compareert zij voor notaris Wolfert Zwaerdecroon met haar moeder: Jof-
frouw Jacomina van Rossum weduwe van zaliger Jor. Johan van Loenresloot en Joffer
Odilia van Loenresloot weduwe van Peter Boile, haer dochter verklaren dat Willem
van Bree en zijn zuster Elisabeth van Bree hadde doen royeeren voor de Ed. gerechte
van de Ed. Anthonis van Aeswyn, heere van Brakel en Sterckenburch een plecht op
zekere twee morgen land, gelegen in de voorsegde gerechte. Zij vestigen nu een plecht
op hun huysinge op de Noorthoeck van St Jansrooster, gesepareert in 2 woningen d'Ene
In de St Jansstrate, d'ander op St Janskerckhoff.
3.4.1630 (not. arch. no. 220, deel 3) compareert zij met haar dochter Nicolaa voor nota-
ris Wolfert Swaerdecroon: Compareren Juffr. Oedelia van Loenresloot weduwe wylen
Pedro Boule In zyn leven Ruyter onder de compagnie van de Prince van Orangien
H.M. en Nicolaa Boule hare dochter my notaris weibekent en verclaerde sylieden op
huyden van verschenen huyshuyr van de huysinge staende in de Jofferstraet schuldich
te syn aen de weduwe en erffgenaemen van za. Andries van Loenreslooth de somme
van 42 Gulden.
Verder vernemen wij van Odilia van Loenresloot niets meer, dan haar overlijden:
31.1.1642 begr. in de Buurkerk joffr. Odilia van Loenresloot, weduwe van Jor. Peter
Bolea. Nalatende echte mundige kynderen.
Van Buchell noemt vier kinderen met bijzonderheden. Hoewel deze gegevens verder
aangevuld kunnen worden, wordt hier nu niet op ingegaan.

Vila. Johan van Loenresloot, edelman van 't Canon, te vorens commys
en wagenr. tot Gulick ', tr. (ondertr. Tiel 19.9.1601) Fort Nassau 7.10.1601
Heyltgen van Wanroy Willemsdr, van Nijmegen.

Not. arch. Utrecht 1680/81. Daniel Swaerdecroon, advocaat voor den Hove van
Utrecht, verklaart dat hij omtrent 50 jaar geleden, gekent heeft Johan van Loenersloot,
edelman van het geschut, te Nijmegen wonende en verscheyde maelen hem gesien
heeft alhier ten huyse van sijn comparants grootvader Bernard Swaerdecroon en Elisa-
beth van Loenersloot, zijn grootmoeder, wel onthaelt als een neeff en soonssoon van
Beernt van Loenersloot, die oom was van comparants grootmoeder*.

Uit dit huwelijk:
1. Johan, jm. binnen Orsoy, vendrich '.
2. Beerent, volgt Villa.
3. Arnoldus, volgt VlIIb.
4. Jenneken van Loenresloot, tr. Roelof van Ysendoorn, werckbaes te Em-

merik '.
5. Catharina van Loenresloot, tr. Anthonis Cornelisz. van Hamelenberch,

gewesen tamboer onder Wyts '.
Zie prot. van not. Wolfert Swaerdecroon de jonge, no. 265, deel 6, dd. 13.7.1680, voor
hem compareert mr Daniel Zwaerdecroon, advocaet v. d. Hove, oud 72 jaren ten ver-
zoeke van Arnout van Loenreslooth en Catharina van Loenreslooth wed. Anthonis van
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Hamelenberch wonende te Dordrecht, mede voor Janneken van Loenreslooth weduwe
van Rudolff van Isendoorn, wonende tot Emmerik, enz. (Verklaring in verband met
aanspraken op de Vicarie, gesticht op het Altaar in de St Anthoniskapel, in de St Jans-
kerk te Utrecht. Er wordt verwezen naar de genealogie van Loenresloot opgemaakt
door burgemeester Booth).

6. Adriana van Loenresloot, tr. Nijmegen 4.2.1646 Hans (Scheybeek van
Valckesteyn lü), gewesen ruyter wonend te Amsterdam.

Ook van haar wordt melding gemaakt in de verklaring, afgelegd voor not. Wolfert
Swaerdecroon de jonge te Utrecht, dd. 13.7.1680 als „Adriaentge van Loenreslooth
weduwe Hans wonend tot Amsterdam". Zij geeft met haar zusters procuratie
om de nalatenschap af te wikkelen met wylen Maria Dircks van Brevelt, nagelaten
dochter van Dirck van Brevelt en Mechteld van Loenreslooth „onlangs overleden bin-
nen Alckmaer."

7. Jacomina van Loenresloot, tr. Jacob Jans, „schipper te Nimwegen" '.
8. Willem, ged. Nijmegen 6.11.1623 lü.

Villa. Beernt van Loenresloot, tamboer onder Kapiteyn van Weideren,
tr. Nijmegen 5.6.1632 (ondertr. 13.5) Tryntje Jansdr. Storm, wed. van
Geurt de Bierdrager.

Uit dit huwelijk:
1. Lodewijk1.

VlIIb. Arnoldus van Loenresloot, woonde te Ravensteyn, tolschrijver,
tr. vóór 5.3.1675 Metje Jacobsdr, nog in leven en te zamen 2.11.1684.

N.B. In aanmerking genomen dat een zoon van dit echtpaar reeds in 1658 te Rotterdam
huwde, mogen wij hun huwelijk wel haast omstreeks 1633 stellen. Dit te gereder, daar
Van Buchell de geboorte van de oudste twee kinderen, een tweeling nog vermeld.
Ravenstein, Vestbrieven, no. 123, fol. 47 (1664-1691), dd. 5.3.1675. Arnoldus van
Loenresloot en Metgen Jacobs geven een rente van 6 Gld s'jaers op een halve morgen
land „De Erffen Hoff" onder Huisseling te Ravenstein.
Idem, Minuten van Vesten, no. 252, dd. 2.11.1684 Arnoldus Loedersloot (!) en Metgen
Jacobs kopen de Erffen Hoff, belending de koper.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt IXa.
2. Jacob, tweeling met voorgaande '.
3. Bernard van Loendersloot, geb. Ravenstein, meester-schrijnwerker,tr.

(1) Petronella Lambert Marcelissen: tr. (2) Ravenstein 10.9.1694 Marga-
retha van der Banck, geb. Aken, wonend te Grave, wed. van Diderik
Fortman.

Met zijn eerste vrouw komt hij voor op 2.1.1692 wanneer zij te Ravensteyn verkopen
„seecker kampgen Langts genaemt den Yseren, gelegen onder Huisselingk(Raven-
steyn, minuten van vestbrieven, no. 252, op dato), kopers zijn Willem Tonissen en
Beelken (wellicht zuster en zwager van de verkopers).
16.11.1696 (Ravenstein, minuten van acten, no. 252, op dato): Berent van Londersloot
meester-schreinwercker deser stadt, Heyltie Barents soo voor haer selve als gemachtig-
de van haren man Joannes van Londersloot woonende binnen Rotterdam in conformite
van de volmacht voor notaris en getuygen binnen Rotterdam gepasseerd in dato den 26
juny 1696, ons schepenen gebleken, Arien van Wasbeek meester-cuyper als getrout
hebbende Mettie Londersloot ende deselve Arien (van Wasbeek) in name van synen
swager Arnoldus Londersloot waer voor hem sigh fort en sterck makende hebben ver-
cocht thien hondts genaemt Het Luysbroeck, gelegen onder de parochie van Dennen-
borgh.
Idem, zelfde prot., minuten van vesten op dat (no. 252), dd. 19.11.1696. Berndt Lon-
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dersloot, Heyltjen van Londerslooth als procuratie hebbende van haren man Jan Lon-
dersloot welke ons schepenen is gebleken, item Arien van Wasterbeek als man en
momber van Metjen Londersloot, sich fort en sterck maeckende voor synen swager Ar-
noldus Londersloot vestende ende dragen op mit Richters hant aen den Eerweerdighen
Heer Walter Camerlinck, capelaen tot Herpen sekeren halve mergen lants genampt
Den Erveren-Hoff syndc de helft van eenen morgen lants tusschen Derrick Camerlinck
en vercoperen, syndc ongescheyden en ongedeylt gelegen onder Huysselihgh, volghens
dyckboeck gelegen omtrent den Steenwegh.

Uit het eerste huwelijk:
a. Lamben,ged. Ravenstein24.10.1683*.
b. (verm.) Johanna van Loendersloot, ondertr. Leiden 4.4.1711 Jacobus Fortman '\

ged. Ravenstein 2.9.1682, poorter te Leiden 10.6.1707, zilversmid, overl. ald.,
begr. 28.6.1747, zn van Dirck en Margaretha van der Banck.

Uit dit huwelijk werden o.a. kinderen gedoopt met de namen Dirck, Margaretha, Ba-
rend en Pieter, genoemd naar de respectievelijke grootouders. Zij testeerden te Leiden
19.12.1720 voor not. Theodorus Schrevelius.

4. Heyltje van Loendersloot, tr. Ravenstein 7.6.1669 Adriaen Henderson,
geb. Ravenstein, soldaat onder de comp. van de Gouverneur; hij hertr.
Ravenstein 21.1.1671 Maria van Rasteren, wed. van Jacob Willems
Roeck en (2) Adolpha Rossius, wed. van Arnold Ruters lü.

Bij transport van het ouderlijk goed in 1696 wordt zij, evenmin als kinderen uit haar
huwelijk met Adriaan Henderson vermeld, zodat zij vermoedelijk kinderloos is overle-
den.

5. Herben, volgt IXb.

IXa. Johannes van Loendersloot (nog van Loenresloot), geb. Raven-
stein, meester-schrynwereker te Rotterdam, overl. ald., begr. in de week
van 27.2/5.3.1718 (2.3.1718*), tr. Rotterdam 10.6.1658 Heyltje Barensdr
van Jeveren, geb. Rotterdam, nog in leven 30.10.1707, overl. vóór haar
man.

Hij woonde bij zijn huwelijk in het huis „De Vyf Ringen" in de Hoofdsteeg en in 1718
in de Jofferstraat10.
In nov. 1696 compareert zij voor schepenen van Ravenstein bij de verkoop van onroe-
rend goed aldaar, afkomstig van de ouders van haar man. Volmacht daartoe had zij ge-
kregen bij volmacht voor een notaris, dd. 26.6.1696.
In leven was zij nog op 30.10.1707, wanneer haar een legaat besproken wordt door haar
broeder Frederick van Jeverde (!) wonende op de Delftsc vaart. (Not. Jan Bordels, no.
1320, fol. 245). Voor dezelfde notaris was trouwens op 19.7.1701 een verklaring afge-
legd door Jan Londersloot, stadtsarbeyder (no. 1314, fol. 125).

Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus van Loendersloot, ged. Rotterdam 6.8.1662, boekhouder te

Amsterdam, tr. (1) Elisabeth Coster; tr. (2) ondertr. Amsterdam
2.4.1700, wonende Blauwburgwal, Elsje van Halmael, geb. Amsterdam,
wed. van Jan Ebbenhorst; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 21.9) 1710
met Mighiel Pelle (Pille)*, wedr. van Johanna Moyaert.

Bij hun ondertrouw te Amsterdam wordt aangetekend dat Elsje van Halmael, wonende
op de Keizersgracht de weeskamer voldeed op 30.3.1700; een dergelijke aantekening
missen wij bij Arnoldus van Loendersloot, waaruit wij mogen opmaken, dat hij uit zijn
eerste huwelijk geen kinderen had.
In 1681-1682 treffen wij Arnoldus van Loendersloot te Rotterdam aan als „dienaer van
de coopman Adriaen van Regenmorter" voor not J. van Someren, prot. 1341, fol. 102;
no. 1342 fol. 54 en 127 en no. 1343, fol. 110, dd. 16.10.1683 in de laatstgenoemde akte
ten verzoeke van Adriaen van Regenmortere. Hij noemt zich afwisselend Aarnout en
Arnoldus van Loendersloot, en tekent met een vlotte, zwierige handtekening, zoals
men dat van een boekhouder in die tijd mag verwachten.
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2. Metje van Loendersloot, geb. (doopinschrijving niet gevonden) Rotter-
dam, begr. ald. in de week van 17/23.9.1719, tr. Rotterdam 22.12.1715
Albert Barthoutsz. van Seventer, wedr van 's-Heerenberg.

5.6.1719 testeren voor not. Jean Du Clou (no. 1878, fol. 137) Aalbert van Seventer en
Metje van Loendersloot egteluiden. Hij benoemt tot zijn universele erfgenamen Jaco-
bus van Seventer zijn voorzoon voor de helft en zijn huysvrouw Metje van Loender-
sloot voor de wederhelft. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar zusters Lysbeth van
Loendersloot voor een vierde part, Sara van Loendersloot mede voor een vierde part
en Heyltje van Loendersloot voor een vierde part, en voor het resterende een vierde
part de kinderen van haar broeder Barend van Loendersloot. Zij tekenen: Albert van
Seventer, Mettie van Loendersloot.
Opmerkelijk, dat van haar broeder Jacobus en diens vier kinderen, niet meer wordt ge-
sproken. Jacobus van Loendersloot was trouwens reeds lang dood en zijn hertrouwde
weduwe eveneens. Blijkbaar overleden alle kinderen uit dit huwelijk jong.

3. Elysabeth van Loendersloot, ged. Rotterdam 20.1.1665, wordt nog in
1719 genoemd in het testament van haar zuster Metje, tr. Rotterdam
27.1.1699 Anthony Bexses, jm. van Luik.

4. Barend, volgt Xa.
5. Jacobus, volgt Xb.
6. Sara van Loendersloot, ged. Rotterdam 26.11.1679, begr. ald. 8.7.1747,

tr. (1) Rotterdam 3.10.1707 Jan Barents Sluyter, wedr; tr. (2) Rotter-
dam 3.10.1713 Jacobus Mol(s), jm. van Rotterdam, wonend in de
Leeuwstraat, metselaarsknecht, overl. Rotterdam, begr. 30.10.1754.

20.2.1727 testeren voor not. Abraham Coxius van den Abeele (no. 1707, fol. 11) Jaco-
bus Mol(s), metselaarsknecht, en Sara van Loendersloot zyn huysvrouw. Mutueel tes-
tament, de weeskamer wordt gesecludeerd.
Zij wordt genoemd in het testament van haar zuster Metje in 1719.
12.10.1722 compareert Jacobus Mol, metselaarsknecht, wonend Grote Waeysteeg, in
huwelijk hebbend Sara van Loenersloot die een dochter en erfgenaam is van Jan van
Loenersloot, machtigt zijn huysvrouwen zuster Heyltje van Loenersloot, wed. van Jan
Cornet. Sara was de schrijfkunst niet machtig (not. Rotterdam, no. 963, fol. 379).

7. Heyltje van Loendersloot, ged. Rotterdam 8.12.1682, begr. ald. in de
week van 3/10.9.1747 (6.9.1747*), tr. Jan Kornet, als wiens weduwe zij
overleed. Ook genoemd in het testament van haar zuster Sara van Loen-
dersloot.

8. Johannes, ged. Rotterdam 18.3.1674, verm. begr. ald. 31.8.1676 („kind
van Johannes van Lommersloot").

Xa. Barend van Loendersloot, ged. Rotterdam 27.11.1667, achter-
eenvolgens vermeld als wonend Hoogstraat, Vissersdijk, Molensteeg en
Wagenstraat, begr. ald. van 't armhuis 2.9.1729*, tr. (1) Rotterdam
2.5.1700 Barbara Hammius, geb. Rotterdam, overl. 1714; tr. (2) Rotter-
dam 9.4.1715 Digna van Nidek, van 's-Gravenhage, wed. van Nicolaas de
With*.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, ged. Rotterdam 23.5.1701, overl. ald., begr. 19.8.1723 l().
2. Geertruyd van Loendersloot, ged. Rotterdam 18.2.1703, wonend aan de

Oppert, begr. ald. 11.10.1781, tr. (1) Rotterdam 23.1.1725 Claes van
der Laan, jm. van Rotterdam, overl. vóór 1732; tr. (2) Rotterdam
29.7.1732 Jacobus Barbet, jm. van Rotterdam, varensgezel; tr. (3) Rot-
terdam 24.5.1740 Christiaen Jansz Laurens, jm. van Oude Tonge, verm.
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ged. ald. (als Coenraedt) 30.3.1698, schoenmakersknecht, overl. Rot-
terdam, begr. ald. 17.12.1755, zn van Jan Lauwerensz van Stelle en
Neeltje Coenraedts.

Not. arch. Rotterdam, no. 2731, fol. 57, dd. 14.2.1735. Geertruyd van Loendersloot,
huysvrouw van Jacobus Barbet, wonende aan de Binneweg, even buyten deze stadt,
geeft attestatie over een burenruzie *.
Idem, no. 2074, fol. 100, dd. 28.4.1736. Geertruyd van Loendersloot is gegoed beneden
de 4000 gld. Jacobus Barrebet, varend gesel en Geertruyd van Loendersloot eghteluy-
den, even buyten deze stadt in den ambagte van Kool, maken testament. Testateur is
van intensie omme als matroos met het schip „Roodenrijs" een reyse naar Oost Indien
te doen*.
Idem, no. 2736, fol. 334, dd. 20.11.1740. Christiaan Jans Laurens, schoenmakersknegt,
en Geertruyd van Loendersloot, eghteluyden, wonend aan de Binneweg even buyten
Binnewegsepoort deser stadt testeren. Hij stelt tot erfgenaam zijn huisvrouw, zij haar
man en haar twee kinderen Jacoba en Jan Barbet en de kinderen in haar tegenwoordig
huwelijk te verwekken*.
Idem, no. 2888, fol. 706, dd. 7.11.1759. Geertruy van Loendersloot laetst weduwe van
Christiaan Laurens koopt van Michiel van der Graaf een huis en erve aan de oostzijde
van de Zevenhuissteeg op de Nieuwe Haven uitkomende voor 1150 gld.*.
Idem, no. 2906, fol. 823, dd. 22.5.1767. Zij secludeert de weeskamer en stelt tot voogd
aan haar schoonzoon Carel Ditmers. Haar zoon Jan (Barlet?) is althans in Oost Indien,
na haar overlijden mag haar huis eerst na vier jaren worden verkocht, tenzij deze zoon
terugkomt*.
Idem, no. 2911, fol. 705, dd. 5.4.1769. Geertruy van Loendersloot bevoren wed. van
Jacobus Berlet en laatste wed. van Christiaan Laurents, wonende Zevenhuissteeg, tes-
teert. Zij stelt de twee nagelaten kinderen van haar overleden dochter Jacoba Barlet, in
leven huisvrouw van Karel Ditmer, genaamd Jan en Thomas Ditmer, tot haar compe-
rants mede erfgenamen in de naakte legitieme portie met verrekening van alle voorge-
schoten penningen. Verder is haar enige erfgenaam haar zoon Jan Berlet, zijnde tegen-
woordig in Oost Indien, en bij zijn vooroverlijden zijn wettige kinderen*.

3. Mettie van Loendersloot, ged. Rotterdam 6.1.1705, tr. (1) Rotterdam
6.6.1729 Wynand van der Klip, jm. van Rotterdam, overl. ald., begr.
17.2.1735, tr. (2) Rotterdam 21.10.1738 Leenden Burger, wedr. van
Schiedam; tr. (3) Rotterdam 25.11.1759 Evert Gilthuysen, jm. van
Delft.

Not. arch. Rotterdam, no. 2843. fol. 816, dd. 26.4.1755. Attestatie ten behoeve van
Metje van Loendersloot weduwe van Wijnant van der Klift en laetst van Leendert Bur-
ger deposanten hebben gekend Johannes van der Klift. in den jare 1747 met
het schip „Schakenbos", jongeman en ongetrout, voor onderzeylmaecker gevaren na
Oost Indien en aldaar in den jare 1753 overleden en dat zij requirante is de
moeder van gemelte Johannes van der Klift, sonder dat deselve eenige broeder of sus-
ter, hem bestaande van 's vaderszijde heeft nagelaten*.

4. Arnoldus, ged. Rotterdam 11.1.1707, verm. jong overl.
5. Joanna, ged. Rotterdam 23.5.1709, verm. jong overl.
6. Marietje van Loendersloot, ged. Rotterdam 25.10.1711, tr. (1) ald.

24.5.1735 Jan van Eek; tr. (2) Rotterdam 2.3.1756 Pieter van Doorn,
jm. van Rotterdam, droogscheerder, wonend te Cool.

7. Adryaentje, ged. Rotterdam 10.6.1714, verm. jong overl.

Xb. Jacobus van Loendersloot, ged. Rotterdam 22.6.1670, woonde ach-
tereenvolgens aan de Hoenderbrugge en de Goudse Wagenstraat, overl.
Rotterdam, begr. in de week van 30.9/6.10.1703, tr. ald. 13.8.1694 Elsje
van Bergsland, ged. Rotterdam 4.1.1665, begr. ald. (Grote kerk) 5.2.1709,
dr van Christiaen Gerritsz. van Bergsland en Fytje Brouwer; zij hertr. Rot-
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terdam 28.10.1704 Evert Flotman (geb. Unna, koopman, begr. Rotterdam
19.9.1709 l2).

Uit dit huwelijk:
1. Johanna, ged. Rotterdam 21.12.1694.
2. Christina,ged. Rotterdam 27.9.1696.
3. Metje, ged. Rotterdam 23.11.1698.
4. Sofya, ged. Rotterdam 23.10.1699.

Bij overlijden liet Jacobus zes minderjarige kinderen na*.
Over deze kinderen werd verder niets gevonden, vermoedelijk overleden zij jong, want
de kinderen van Jacobus van Loendersloot worden in het testament van hun tante Met-
je van Loendersloot niet genoemd, in tegenstelling tot de kinderen van haar andere
broeder Barend van Loendersloot, het testament van 5.6.1719.
In de overlijdensakte van Jacobus van Loendersloot wordt hij abusievelijk Cornelis ge-
noemd, de vermelding van de naam van zijn echtgenote Elsje van Bergsland sluit echter
twijfel uit.

IXb. Herben van Loendersloot, geb. Ravenstein 1641/1642, kleermaker
te Amsterdam, tr. ald. (ondertr. 2.9.)1664 Ryckie Jochemdr Lyclama, van
Wolvega.

Uit dit huwelijk l3:
1. Arnoldus, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.11.1664, jong overl.
2. Arnoldus van Loendersloot, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29.1.1669,

tinnegieter later toebackverkoper* te Amsterdam, tr. ald. (1) (ondertr.
20.3) 1694 Giertje Loohuys, geb. Amsterdam ca 1671, dr van Johannes
Loohuys; tr. (2) ald. (ondertr. 11.1)1697 Dirckje van Scheevenheuven,
van Arnhem, geb. ca 1664.

Arnoldus van Loendersloot wordt bij zijn eerste huwelijk geassisteerd met zijn zuster
Metje van Loendersloot, de bruid met haar vader Johannes Loohuys.
Bij zijn tweede huwelijk wordt zijn a.s. vrouw geassisteerd met haar zwager Jan Bac-
ker.
Blijkens kanttekening op de huwelijksintekenakte deed de weduwnaar 13.1.1697 be-
wijs ter weeskamer, zodat er uit het eerste huwelijk een of meer kinderen werden gebo-
ren.

Uit het eerste huwelijk:
a. Ryckie, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 10.10.1696.

Uit het tweede huwelijk:
b. Johanna, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 14.4.1699.

3. Metje van Loendersloot, tweeling met de voorgaande, ged. Amsterdam
(Noorderkerk) 29.1.1669, tr. (1) Sloterdijk 21.4.1690 Abraham Helling-
werf; tr. (2) Ravenstein 10.2.1695 Arien van Wasbeeck, meester-kuyper
te Ravenstein, tezamen vermeld ald. 1696.

19.11.1696 compareert Arien van Wasbeeck (Wasterbeeck) voor zich en zijn vrouw en
mede voor zijn zwager Arnold van Loendersloot bij het transport van grootouderlijk
goed te Ravenstein (Zie bij VlIIb).

4. Jochem, ged. Amsterdam 2.10.1676, jong overl.'14.
5. Jochem, ged. Amsterdam 21.8.1678 14,
6. Johannes van Loendersloot, tr. Johanna Nieuwkerk '4.

Uit dit huwelijk:
a. Ryckie, ged. Amsterdam 6.5.1693 '4.

Vlf. Anthonis van Loenresloot, „natus 9 nov. 1552" 6, overl. jan. 1600 ', tr.
Jacomina van Westreenen Dier ', dr van Johan van Westreenen en Jannetje
Dircx van Crachtwyck.
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Stichtse en Gaasbeekse lenen, no. 1874, fol. 330, dd. 5.3.1566. Bernt van Loenresloot
tot behoef van Anthonis van Loenresloot en Jan Adriaens van Geer en Sophia Herbert
Janss. van Ceulen beleend met een rente ten lyve van Anthonis van Loenresloot en Jan
Adriaens van Geer en Sophia Jan Herberts van Ceulen, elk voor de helft. Jan Adriaens
van Geer is verwant aan Nicolaa van Meurs, wier grootmoeder Claesge van Geer heet-
te!
Idem, 28.4.1571. Bernt van Loenresloot als vader en voogd van Anthonis van Loenre-
sloot wordt beleend met een rente op drie morgen in Neder-Langbroek.
5.5.1565 (Transportreg. stad Utrecht, 1565 I, op dato) Anthonis van Loenresloot en
Jan Adriaens van Geer met Sophia Herbert Jansz. kopen een huizinge in de Korte Lau-
werstrate.
Zie ook Amersfoort transportreg. no. 436, fol. 9v., dd. 3.1.1571. Johan van Westree-
nen ende Johanna Dirck Dircxzdochter zyn huysvrouw nemen een rente van seste half
Keysersgulden op een stuck lant genaemt Baessenberch, gelegen buyten de Utrecht-
sche poort in de Bleyck, belending Roeloff Jansz. en ClaesTaets. Afgelost 12.3.1588.
Idem, no. 436, deel 13 (1606-1611), dd. 6.12.1607 compareert Jannitgen wed. zal. Jan
van Westrenen met Jan van Westrenen haer zoen transporteert Peter Peters en Evert-
gen syn huysvrouw een huys in de Breesteech, belending Dirck van Crachtwyck. Idem,
deel 16 (1622-1630), dd. 17.2.1630. De kinderen van Rutger van Westrhenen transpor-
teren Johan van Westrhenen Dyer en syn huysvrouw een rente van 25 Gld. jaerl. Het
transport vindt plaats door Jacob van Westrhenen als gemachtigde aan bovengenoemde
Johan van Westrhenen Dyer en zijn vrouw ouders van hem comparant. Dat zijn: Johan-
na Dirck Dircx een van Crachtwyck is, is ook van elders bekend. Vergelijk o.a. De Ne-
derl. Leeuw 1955, kol. 198-200, en 321. Aldaar (kol. 199) worden ook de „neven" Jo-
han van Westrenen Dyer en Jacob van Westrenen genoemd. (De laatste komt ook voor
als van Westrenen Dyer, deze was pachter van de impost op het bier. Hun grootvader
was inderdaad de schepen Dirck Dircx van Crachtwyck.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, „sterft in Vranryck, ongetrout" '.
2. Aleyda van Loenresloot, overl. Groningen 7.4.1726 10, tr. ald. 3.2.1605

Balthasar Lyphart, landschrijver van het Landschap Drenthe, overl.
Groningen 7.4.1626 l lü.

Not. prot. Amersfoort, no. 1674a, dd. 1.8.1639, (not. van Ingen). Jufvrouw Aleyda van
Loenreslooth, wed. zal. Balthazar Liphard in zijn leven lantschrijver des Lantschaps
Drenthe, met handen van Andries Lyphard hare soon, Cornelia van Loenreslooth, we-
duwe zal. Johan de Bruyn, met Theodorus Lyphard hare neve en Johanna van Loenre-
slooth, wed. zal. Otto van Warmvliet, machtigen Jacob van Westrenen haerlieder neve
haer lant buyten Cruyskenspoort genaempt de Kattekamp te vercoopen, waerinne
haerlieder neve en gemachtigde een vierde competeert. Zij tekenen respectievelijk:
„van Loenreslooth", Lyphart en Lyphardt. Het land is hen ongetwijfeld van moeders-
zijde aangekomen, anders kon Jacob van Westrenen niet mede-gerechtigde zijn.

3. Cornelia van Loenresloot, geb. Amersfoort, ondertr. ald. 21.5.1617 Jo-
han de Bruys („soone van Wouterus, predicant te Voorthuusen, jong
man van Voorthuusen"), zij huwden vervolgens te Voorthuizen, zn van
mr Wouter de Bruyn, predikant te Voorthuizen en professor te
Utrecht1.

Zij maakte huw. voorw. voor not. Johannes van Ingen te Amersfoort op 12.5.1617, en
lijftochten elkander voor dezelfde notaris 6.10.1619. (respect, fol. 262 en fol. 115v. van
de betrokken deeltjes).
1.8.1639 compareert zij als weduwe met haar zusters voor dezelfde notaris (Zie boven
bij Aleyda).
Het N.N.B. Woordenboek, deel IV, pag. 339 vermeldt als professor te Utrecht een
Gualtherusde Bruyn, geb. Amersfoort 1.5.1618, overl. Utrecht 7.7.1653 (hun zoon?).

4. Rutgera van Loenresloot, geb. Amersfoort, overl. Utrecht 10.2.1622, tr.
Amersfoort 27.9.1614 Roelof van Muyden, „quartavorum in de Latyn-
sche Schole van Jeronimus" te Utrecht, overl. ald. 27.12.1647, begr. St.
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Servaes, zn van Gillis van Muyden.
Zij testeren te Utrecht voor not. Claes Verduyn 19.11.1622 (fol. 329v.) en 30.12.1625
(fol. 331v.).

5. Johanna van Loenresloot, geb. Amersfoort, overl. Utrecht 1.4.1667, tr.
(ondertr. Amersfoort 14.9)1617 doctor Otto Antonides van Warmvliet,
„Advocaet voor den Hove van Leeuwarden ende des Landschaps Dren-
the", overl. vóór 1621 l0.

Aldus zijn huwelijksintekening, maar later compareert zij als wed. zal. Otto van Warm-
vliet. (Zie boven bij Aleyda van Loenresloot dd. 1.8.1639 toen zij weduwe was).
Van Buchell vermeldt bij haar „ex quo mr Anthony van Warmvliet, advocaet t'U-
trecht"1.
Van Sycke Tjallings haer overleden bestevader (not. Amersfoort)10.
14.7.1620 machtigt zij haar mans zuster Agneta van Warmvliet als erfgename.

Vc. Wolphert van Loenresloot, tr. joffr Anna Borluut „wt. Vlaenderen",
dr van Lieven Borluut en Maria Utenhoven'.

Transportreg. Amersfoort, no. 436 (1570-1577), fol. 36v., dd. 6.7.1571. Wolf van Loen-
resloot en Anna zyn echte huysvrouw beleden schuldich te wesen Adriaen Janss. Lap
een jaerlycxe losrente van dry gulden uyt alsulcke goede zy hebben ofte vercryghen
moegen.

Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt VIc.
2. Herman van Loenresloot, „soldaet te Rynberck" ', tr. Maria Gaeff'; zij

hertr. Bredevoort (ondertr. Utrecht 8.2.)1607 Adriaen van Triest, vaen-
drich onder capiteyn Basques, wedr van Agnies Stammen.

Bij haar huwelijksintekenakte te Utrecht wordt zij genoemd Margriet Goosz wed. van
Herman van Loenresloot, wonende in de Statenkamer.
Hij geeft 10.1.1599 aan zijn zuster Maria donatio in ter vivos de helft van de van zijn
vader geërfde goederen, zijn moeder behoudt het vruchtgebruik '5. Van kinderen is
niets bekend.

3. Johan van Loenresloot, deurwaerder van de Staten van Utrecht, over-
luid ten Dom 10.7.1613, tr. (1) Margaretha de Roes, overl. onder Mont-
foort 3.7.1608, wed. van Dolre, tr. (2) Utrecht 9.12.1608 Catharina van
Hattem van Rynesteyn, eerder wed. van Hector Masson lü, dr van Johan
van Hattem van Rynesteyn en Maria de Ridder (van Walenburch); zij
hertr. Dirck van Eek. >

Schepenarchief Arnhem, no. 412, fol. 266v., dd. 24.9.1607. Johan van Loenersloot met
zijn huysvrouw Margaretha Roos, Helena Roos, Hadewich Roos en Johan vursz. met
volmacht van Anna van St. Peter, wed. van Peter van Soutelande, ook met volmacht
van de andere erfgenamen van Elisabeth van St. Peter te 's-Gravenhage, verkopen aan
Geertruydt Kreyncx huis en erf in de Cromme Elleboogh*.
Margaretha de Roes „die III julio 1608 by Montfoort werde omgeworpen met een wa-
gen ende overmits het avont was en de voerman verbaest synde ginck wechryden. ver-
smoorde daer in een poel, wert t'Utrecht in de Buerkerck begraven, s(önder) h(oir) van
hem after te laten en hier nae A° 16. . troude Catarina van Hattum wed. van Masson"1.
Not. Nic. van Lostadt, dd. 8.5.1621 juffr. Marie (?) van Hattem van Rynesteyn wonen-
de te Wyck geïnstitueerde erfgename van Johan van Loenresloot in syn leven deur-
waerder' van de Staten van Utrecht geeft machtiging om rentebrieven over te schrijven
op Wolfert van Loenresloot, waarvan zij de lijftocht heeft.
Het Huwelijksintekenregister van Utrecht noemt haar Catharina, de akte voor notaris
van Lostadt daarentegen van Maria van Hattum.

4. Elisabeth van Loenresloot, overl. Utrecht (als weduwe), overluid ten
Dom 9.7.1645, tr. (1) Hendrik van Galen; tr. (2) Zaltbommel
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21.6.1628* mr Bernardus Zwaerdecroon, geb. Amersfoort, rector te
Leiden, later te Utrecht, overl. ald. 26.1.1629. .

Zie over hem uitgebreid het N.N. Biogr.Woordenboek, deel 5, waar ook zijn kinderen
worden genoemd.

Hij testeerde met zijn vrouw Elisabeth van Loenresloot, op 27.10.1628 voor notaris
Claes Verduyn te Utrecht. Zie ook Amersfoort, reg. van transporten, no. 436 (1611-
1616), dd. 17.6.1614: mr Bernard Swaerdecroon, rectoor tot Utrecht en Elisabeth van
Loenresloot zyn huysvrouw kopen een losrente.
Not. arch. Rotterdam, no. 327. dd. 21.11.1639. Accoord tussen Henricus Swaerde-
croon, van Elisabeth van Loenresloot, ter eenre, en Wolfard van Loenresloot, zoon van
wijlen Andries van Loenresloot, wonende te Utrecht, zijn neef, ter andere zijde. Zij
geven te kennen dat hun voorvader, Johan van Loenresloot op 6.11.1472 een vicaric
gefundeerd had, bestaande uit de inkomsten van land omtrent Utrecht gelegen. Be-
paald was dat „allertijt van twee ofte meer in gelijcke graed of linie staande den outsten
voor den jongere tot den vruchten soude wesen geprefereert". Ende dat alsoo de
voorsz. dr Henricus Swaerdecroon den voorsz. sijnen neve Wolfard van Loenresloot, in
ouderdom van jaren merckelijk excedeert ofte te boven gaet ende sulex nae inhouden
van gemelte brieve van fundatie alleen ende int geheel tot de vruchten gerechtigt we-
sen, soo bekende nochtans de voorsz. comparant dr Henricus Swaerdecroon, soo uyt
aenmerekinge dat sijne voornoemde neve Wolfard van Loenresloot alrede aengevan-
gen heeft de voorsz. vicarie te solliciteren ende daernae te staen als andere considera-
tien meer hem daertoe (so hij bekende) moverende, geondesisteert ende afstant gedaen
te hebben, gelijck hij desisteert ende affstant doet by dezen, 't leven van voorn, sijnen
neve Wolfard van Loenresloot gedurende, van 't recht hem tot investituur van de voor-
sz. vicarie op sijne naem ende persoon te compenteren. Onder conditien nochtans dat
de vruchten ende incomen van de vicarie, het leven van voorn. Loenresloot gedurende,
sullen getrocken, genoten ende ontfangen worden bij hem Wolfard van Loenresloot de
eene helft ende bij de voorn. Henricus Swaerdecroon ofte sijn erffgenamen voor de an-
dere helft. Gelijck sij comparanten oock gemeenderhant bij dien haren neve Henrick
Pelgroms, zoon van wijlen Maria van Loenresloot, haer comparanten moeye, opte
voorsz. vicarie ofte vruchten van dien quame te pretenderen, denselven contentement
sullen doen*.
Idem, no. 338, fol. 369, dd. 7.5.1650. Testament van Henricus Swaerdecroon, rector
der Latijnse School te Rotterdam, in tweede huwelijk getrouwd met Sara van den
Broeck, waarin genoemd worden de huwelijkse voorwaarden, gemaakt op 29.12.1629
te Amsterdam, voor notaris Pieter van Leeuw(en). Henricus Swaerdecroon heeft van
zijn moeder Elizabeth van Loenresloot losbrieven geërfd ter waarde van 2000 gld*.

5. Peter, volgt VId.
6. Maria van Loenresloot, tr. Amersfoort (schepenen) 22.8.1591 Pelgrim

Rost, t'Amersfoort ', kleermaker 10. Hij komt ook voor als Peel Hen-
richs, van der Nykerck (dus vermoedelijk geboortig van Nijkerk!).

Zie transportreg. Amersfoort, no. 436 (1599-1606), dd. 4.5.1605: De kinderen van Pe-
ter Pheer dragen op aan Peel Henricks van der Nykerck en Maria van Loenresloot syn
huysvrouw een huysinge in de Crommestraet (Peel = Pelgrim).
Van Buchel tekent hierbij nog aan „Hadden kinderen doch ongetrout gestorven uytge-
sondert de jongste genaemd naar syn peter Jacob Botter, jegenwoordich possesseur van
de vicarie" '.

VIc. Andries van Loenresloot, statenbode, overl. Utrecht 19.5.1629, tr.
(1) Annetgen Jaspersdr van Lichtenbergh; tr. (2) Beertgen Cornelisdr van
Heenvliet.

Not. arch. Utrecht, no. Claes Verduyn, fol. 56, dd. 12.3.1628. Testament van An-
dries van Loenreslooth en Beertgen Cornelis van Heenvliet, hij testeert op zijn twee
voordochters (niet met name genoemd) bij Annichjen Jaspersdr van Lichtenberch en
met zijn tweede vrouw Cornelia van Heenvliet op hun drie kinderen met name Elisa-
beth, Cornelia en Wolphard van Loenresloot.
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Idem, not. Wolphard Zwacrdecroon, dd. 5.3.1628 Andrics van Loenresloot, bode van
de Ed.Mo.Heeren Staten van Land Utrecht en Beertgen Corneliss. van Heenvliet, ech-
teluyden sluyten de Vroedschap uyt van hun boedel ten regard van hun onmondige
zoon. Voogden zullen zijn Jaspar Janss van Maurick en Evert Jansz van Utrecht, huer-
lieder swagers (= schoonzoons).

Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruyd van Loenreslooth, overl. Utrecht 5.9.1636, tr. ald. (ondertr.

Amsterdam) 27.6.1620 Joost Janss hoeymaker ', alias Joost Hansley '°.
2. Anneken van Loenresloot, tr. Utrecht 3.5.1622 Jan Aertsz Buys, tim-

merman te Rotterdam '.
Uit het tweede huwelijk:

3. Elisabeth van Loenresloot, tr. vóór 5.3.1628 Jaspar Jansz van Maurick,
tamboer t'Oudewater ', zn van Jan Heyndricks. Beiden overl. vóór
6.11.1636, kinderloos.

Te Oudewater compareert voor not. Pons Pieters Jongsten (not. arch. no. 6550), dd.
6.11.1636 Wolphaert van Loenresloot, clercq van 't Capittel van Sint Marie te Utrecht,
broeder van Lysbeth van Loenresloot syn overleden suster saliger, gewesen huysvrouw
van Jaspar Jansz van Maurick, hem sterek maeckende en vervangende Cornelia van
Loenresloot mede syn suster ende voor Jan Heyndricks de vader van Jasper Jansz voor-
noemt ende wettlick machtich gemaeckt Cornelis Andriesz Coninck, burger der voor-
segde stede van Oudewater om tot reddinge van de naegelaeten boedel van de voor-
noemde Jaspar Jans ende Lysbeth van Loenresloot syn suster over te gaan.

4. Cornelia van Loenresloot, tr. Amersfoort 11.6.1627 '° Evert Jansz, van
Borculo, „voerde een schip op 't leger"'. Hij wordt in het testament van
zijn schoonvader 5.3.1628 vermeld als Evert Jansz, van Utrecht.

5. Wolphert, volgt Vllb.

Vllb. Wolphert van Loenresloot, clercq van 't Capittel van Sint-Marie te
Utrecht (1636) en van de secretaris van St. Marie, baljuw en schout van
Petten en Knollendam, possesseur van de vicarie, overl. kort vóór 1.2.1668,
tr. Utrecht 27.6.1648 Margaretha van Tusschenbroeck, eerder wed. van
Francois Buylle (Baylle)*; als weduwe compareert zij nog te Utrecht
1.2.1668.

Hij compareert 20.10.1652 voor not. Henr. Ruysch te Utrecht (fol. 31) als Jor Wolff-
hard van Loenreslooth, schout van Petten en Nommerban, waarbij hij de inkomsten uit
de vicarie van St. Jan opdracht aan zijn neef mr Daniel Zwaerdecroon, advocaet voor
den hove Utrecht.
Idem. not. W. van Lamsweerde. Weduwe wijlen Jor Wolphart van Loenreslooth in le-
ven bailliuw en schout van Petten en Knollendam geeft procuratie om haar zaken waar
te nemen dd. 1.2.1668 (fol. 76v).

Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, ged. Utrecht (ten Dom) 12.4.1649.

Vld. Peter van Loenresloot, „vercoften potten te Amersfoort" ', tr.
Geurtje van Beuckum.

Uit dit huwelijk:
1. Wolphert, volgt Vllc.
2. Willemtje van Loenresloot, tr. Amersfoort 31.1.1605 Jacob Diercksen

van Rommerskerck*.

VIIc. Wolphert van Loenresloot, overl. vóór 4.2.1634, tr. Anna van
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Wyck, is wed. 4.2.1634, dr van Jan Henricx*; hertr. vóór 18.8.1635 Frans
Verwey, secretaris van Uithoorn; deze hertr. Margaretha van Dulcken, wed.
van Jan van Wyck Hubertsz*.

Not. arch. Utrecht, dd. 9.8.1623. Henrick Gerrits van Baern, Anthonis van Raelt en
Frederik Lamberts en onmundige kinderen van Aert Gerrits van Baern, Wolphart van
Loenresloot en Annichje Jans van Wijck zijn voor de helft erfgenamen van Mary Gijs-
bert Harincxdochter, wed. van Willem Thomas van der Well.
Not. Wolphert Zwaerdecroon te Utrecht „de oude', fol. 146v., dd. 4.2.1634. Compa-
reert Anna van Wyck wed. zal. Wolffhard van Loenreslooth, moeder en mombersse
van hare onmondige kinderen.
Transportreg. Utrecht 1635 II, fol. 23, dd. 18.8.1635. Johan Wissel, borger en schoen-
maecker te Utrecht als speciale gemachtigde van Frederick Lamberts. Ritsma, van Co-
len, mede borger alhier, weduwnaer en boedelhouder van Baertgen Gerritsdr van
Baern transporteert Frans Verwey, secretaris van Wthoorn als getrout hebbende Anna
van Wyck die te vorens weduwe was van Wolfhardt van Loenreslooth seeckere deser
stadts plecht dd. 8 juny 1622 en dat in mindering van 't geen comparants principael scul-
dich is aen voornoemde Verwey nomine uxoris.

Van de uit dit huwelijk geboren kinderen, kennen wij er slechts één, ook
door van Buchell genoemd '.
1. Jor Levinus van Loenresloot, die een schuldbekentenis passeert te Leus-

den 10.9.1667 en aldaar land verkoopt 28.1.1687.
Transportreg. Utrecht, 30.11.1653. Jor Levinus van Loenreslooth transporteert ten

behoeve van Elias van Hees, burger van Utrecht, een plecht van 400 gld hooftsoms, op
8 Junij 1622 bij Amelis Jans van Paddenborgh originelick gevesticht op huysinge op de
hoeck van de Steenwech, waar het A.B.C, uythangt, welcke plecht tevorens aen Frans
Verwey, secretaris van de Uythoorn, des comparants gewesene stieffvader nomine uxo-
ris op 18 Augustus 1635 voor desen gerichte is getransporteert. Van welcke plecht com-
parant door overlijden van zijn moeder Anna van Wijck, laest huysvrouw van voorn.
Frans Verwey, 't recht bij maechgescheyt van des comparants suster verkregen
heeft. . . *.
Transportreg. Leusden no. 1156 (1656-1686), dd. 10.9.1667. Jor Levinus van Loener-
sloot, schuldbekentenis, onderpand zijn land. Not. arch. Amerongen, no. 1767 (1669-
1680). Compareert Jor. Levinus van Loenreslooth en constitueert Trientgen van Herde-
felt, wed. van Willem Kamp, wonend in de Witte Swaen tot Amersfoort in zake de
schaede en smarte, interessen van boeten proceduiren als anders gevallen tusschen de
heer comparant en de heer Willem Roos in 1658 binnen Amersfoort*.
Transportreg. Leusden, 1157 (1686-1693), dd. 28.1.1687. Jonkhr Levinus van Loenre-
sloot verkoopt land onder Hamersveld.

H. L. KRUIMEL

Noten
* Door redactie aangevuld met nadere gegevens van ir C. B. Roest.
1 Handschrift van Arnold Buchell (1565-1641), aanwezig in de bibliotheek van de Rijksuni-

versiteit te Utrecht.
2 Genealogische aantekeningen Booth, afd. handschriften, Rijksarchief Utrecht.
3 Genealogische aantekeningen Snouckaert van Schauburg in de verzamelingen van de Hoge

Raad van Adel te 's-Gravenhage.
4 Manuscript Roest vermeldt dat hij oorspronkelijk bestemd was priester te worden en

Utrechts burger werd in 1495/96, het leen in 1502 overdraagt en huwde met een zekere
Chrisüna Hute.

5 Manuscript Roest vermeldt mr Gerrit van Sevender, advocaat van de Hove van Utrecht als
echtgenoot van Elisabeth Medenblick, dr van mr Hendrick en Christina van Loenresloot

6 Zie voor Nicolaa van Meurs en haar gezin ook Ned. Leeuw 1915.
7 Deze renten zijn ongetwijfeld afkomstig van en geschonken door leden van de familie van

Beeflandt; de grootmoeder van Nicolaa van Meurs van moederszijde behoorde tot de fami-
lie Van Geer. Het zou hier te ver voeren op deze relatie in te gaan.

8 Manuscript Roest vermeldt dat de zoon Willem in 1622 reeds is overleden en kinderen naliet
te Leeuwarden; hun momber was hun oom dr Johan Saeckéma, Raet Ordinaris in den Hove
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van Vrieslant. Als waarschijnlijke kinderen worden genoemd Jenneken en Renske, de laat-
ste gehuwd met Henrick van Lienden.

9 Zie: De Familie Fortman, zilversmeden te Leiden in de 18e eeuw. Stedelijk Museum De La-
kenhal 24 juni-27 augustus 1972.

111 Manuscript Roest. Wat het onderzoek te Rotterdam betreft werd gewaardeerde steun on-
dervonden van drs A. G. Vosdingh Bessem te Rijswijk.

" In de week van 28.8-3.9.1729 wordt een Barend van Loendersloot vanuit het armhuis begra-
ven, mogelijk hiergenoemde.

12 Manuscript genealogie Van Bergsland samengesteld door W. Ph. Veeren, in de verzamelin-
gen van het Centraal Bureau voor Genealogie.

13 Manuscript Roest vermeldt zes kinderen. Indien echter Arnoldus van Loendersloot tot deze
kinderen gerekend mag worden, behoort daartoe ongetwijfeld ook Jacobus van Loender-
sloot die, geboortig van Ysselstein in 1706 te Amsterdam ondertrouwde, oud 33 jaren, geas-
sisteerd met zijn broeder Arent. Hij behoort dan te volgen tussen Metje, geb. 1669 en Jo-
chem, geb. 1676, wat in overeenstemming is met de feiten. Zijn doopinschrijving werd te
Ysselstein (nog) niet gevonden.

14 Al deze gegevens betreffende het gezin van Herbert van Loendersloot zijn ontleend aan het
manuscript Roest.
M.i. zou de tak te Ravenstein nader bewerkt en aangevuld moeten worden, dit klemt te
meer, daar dit de enige tak van dit geslacht is die mogelijk nog voortbestaan. De naam
Loendersloot is nog vrij talrijk te Rotterdam vertegenwoordigd.

15 Manuscript Roest (zonder bronvermelding).

HET GOUDEN BRUIDSPAAR
DUNNEWOLD-VALKENBURG

(vervolg van G.N. XXXVI (1981), pag. 377)

II. 1. Judith Maria Magdalena Dunnewold, geb. Amsterdam 23.7.1858,
overl. ald. 18.7.1931, tr. Amsterdam 23.7.1885 Gerhardus Jacobus Johan-
nes Greidanus, geb. Dalfsen 12.8.1848, controleur en ontvanger der belas-
tingen te Groenlo, Zaltbommel, Amsterdam, Zwolle en Leiden, overl.
Heemstede 26.1.1915, wedr van Anna Elisabeth Meijjes, zn van Tjardus
Greidanus en Gerridina Jacoba Johanna Bodde.

Kinderen volgen onder III1, 2, 3 en 4.
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II. 2. Johannes Dunnewold, geb. Amsterdam 8.12.1859, assistent-resi-
dent te Tangerang (res. Batavia), overl. (vermoord) Tangerang (Java)
28.3.1891 Louise Angelina Gerrits, geb. Pangkal Pinang (Banka) 13.3.1871,
overl. Laren (NH) 13.5.1959, dr van Charles Louis Gerrits en Anna Doro-
thea Adelaide Kunhardt.

Kinderen volgen onder III 5, 6, 7 en 8.

II. 3. Ger'rit Hendrik Dunnewold, geb. Amsterdam 29.10.1861, firmant
van een rijstpellerij te Dordrecht, overl. Baarn 16.1.1921, tr. Dordrecht
31.5.1894 Lena van Schaardenburg, geb. Zwijndrecht 11.8.1867, overl.
Wiesbaden (Duitsland) 5.10.1936, dr van Willem van Schaardenburg en
Hendrika Ambrosius. Kinderloos huwelijk.
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II. 4. Johanna Georgine Dunnewold, geb. Amsterdam 5.7.1866, overl.
ald. 14.9.1944, tr. Amsterdam 4.6.1896 Wilhelm Jacob Manger, geb. Am-
sterdam 29.8.1862, commissionair in effecten, overl. ald. 10.8.1943, zn van
Wilhelm Manger en Sara Jacoba Starke.

Kinderen volgen onder III 9, 10,11, 12 en 13.

II. 5. Johanna Dunnewold, geb. Amsterdam 7.2.1868, overl. ald.
1.2.1951, tr. Amsterdam 14.4.1914 Willem Heringa, geb. Alkemade
10.12.1865, directeur Mij voor Textielindustrie v/h Roessing & Zn te Vee-
nendaal, over. Utrecht 29.7.1935, zn van Ds Koenraad Heringa en Kune-
gonda Webbina Kemsing. Kinderloos huwelijk.
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II. 6. Herman Theodorus Dunnewold, geb. Amsterdam 12.12.1871, fir-
mant firma Valkenburg & Dunnewold, specerijen te Amsterdam, overl.
Bussum 9.11.1936, tr. Winterswijk 27.4.1898 Johanna Peternella ten Hou-
ten, geb. Winterswijk 16.10.1875, overl. Bussum 31.3.1930, dr van Johan
Gerard ten Houten en Hermana Helena ter Pelkwijk. Kinderloos huwelijk.

II. 7. Sophia Frederika Dunnewold, geb. Amsterdam 6.11.1873, overl.
Utrecht 3.10.1928, tr. Amsterdam 5.12.1895 Jan Vos van Marken, geb.
Amsterdam 25.1.1872, firmant firma Mirandolle, Voüte & Co. te Sema-
rang, later te Amsterdam, overl. Utrecht 1.4.1920, zn van Jan Vos van
Marken en diens eerste echtgenote Antje Rolff.

Kinderen volgen onder III 14, 15, 16 en 17.
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II. 8. Johanna Hermanna Theodora Dunnewold, geb. Amsterdam
11.8.1877, overl. Hilversum 20.12.1964, tr. Amsterdam 1.7.1899 (door
echtsch. ontbonden, uitspr. Arr. rb. Amsterdam 28.7.1927) Willem George
Lodewijk Zimmer, directeur N.V. machinefabriek Joh. Zimmer & Zn te
Amsterdam, overl. ald. 28.2.1950, zn van Jacobus Zimmer en Alida Maria
Jongeboer. Hij hertr. Amsterdam 8.11.1927 Jansje Gerardina Blote.

Bruidsmeisjes Anna van Dorth (1) en Wijntje Suijver (r).
Kinderen volgen onder III18,19, 20, 21 en 22.

(wordt voortgezet) J. W. LUGARD

PLAATSMAN
Uit Den Hoorn op Texel

Inleiding:

Deze familie is in de mannelijke lijn uitgestorven. De naam Plaatsman
werd echter voortgezet door Simon Pietersz — geb. 1699, zoon van Pieter
Jansz Haan en Trijn Cornelis (IIIa.1) — die de familienaam Plaatsman van
zijn moeder heeft aangenomen '.

Voorzover het de oudste twee generaties betreft staan de familieverhou-
dingen, zoals deze in onderstaande genealogie zijn vastgelegd, niet volledig
vast. Voor een deel zijn deze gebaseerd op veronderstellingen welke aan
het slot nader worden toegelicht.
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Genealogie:

I. Cornelis Jacobsz Plaets(man), geb. ca 1570, schepen en armenvoogd te
Den Hoorn, overl. tussen 1644 en 1658 (boedelscheiding), tr. lslant Gerrits;
zij wordt als „zijn weduwe" zoutverkoopster genoemd.

Uit dit huwelijk:
1. Remmert ofwel een dochter van I (mogelijk uit eerder huwelijk), volgt

Ha.
2. Gerrit, volgt Ilb.
3. Simon Cornelisz Plaatsman, geb. ca 1610, kaagschipper te Den Hoorn,

eigenaar van een huis en huiskoog bij de Oosterendermolen, leeft 1671
(nadien niet in akten aangetroffen), tr. NN; uit dit huwelijk geen kinde-
ren bekend.

4. Jacob, volgt lic.

Ha. Remmert Cornelisz Plaets, tr. NN, mogelijk dochter van Cornelis Ja-
cobsz Plaets(man).
Remmert Cornelisz Plaets, te Den Hoorn in 1659 aangeslagen in de belastin-
gen; dit is dan niet het geval met (zijn broers of zwagers?) Gerrit, Simon en
Jacob Cornelisz Plaetsman.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt lila.
2. Dirk, vlolgt Hlb.

lila. Cornelis Remmertsz Plaatsman alias Cornelis Jacobsz (Plaatsman),
geb. ca 1630, overl. na 1707, tr. (1) Geertje Folckerts, testeert met haar man
in 1680; hij hertr. (vermoedelijk zijn 3e huwelijk) Oosterend (Geref.)
11.7.1686 Aegt Pieters, „jonge dochter van Trentgeest", testeert met haar
man 1687 en 1707 wonende Trentgeest.

Kinderen (vermoedelijk uit 2e huwelijk met NN):
1. Trijn Cornelis Plaatsman, nog vermeld in 1715 als „Haane Trijn", tr. (1)

Oosterend (Geref.) 24.3.1678 lsband Jansz Schagen, tr. (2) ald.
30.4.1687 Pieter Jansz Haan, waaruit Simon, ged. Oosterend (Geref.)
30.6.1699, jongste — en enig overgebleven — kind uit dit huwelijk;

i draagt later de naam Simon Plaatsman.
2. Simon, volgt IVa.

IVa. Simon Cornelisz Plaatsman, woont 1678 te Trentgeest bij Ooster-
end, overl. vóór 1697, tr. Oosterend (Geref.) 11.6.1684 Neeltje Reijers, ged.
Oosterend (Geref.) 11.7.1663, dr van Reijer Iewensz en Martje Willems
(Boon).

Uit dit huwelijk, geb. te Oosterend:
1. Cornelis, ged. 16.1.1686, get. Trijn Cornelis.,
2. Martje, ged. 6.4.1687, get. Jacob Reijers.
3. Martje, ged. 19.1.1689, get. Jacob Reijers, tr. Simon Cornelisz Quast;

uit dit huwelijk Simon, geb. 1715 (doopget. Haane Trijn).
4. Antje, ged. 11.11.1691, get. Trijn Cornelis.
5. Antje, ged. 1.3.1693, get. Trijn Cornelis.
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Illb. Dirk Remmertsz Plaatsman, geb. ca 1635, als (candidaat) ouderling
Den Hoorn 1670, 1675, 1689 en 1697, tr. NN.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Dirksz Plaatsman, in 1703 schepen Den Hoorn.

Ilb. Gerrit Cornelisz Plaatsman, geb. 1603/1604 (compareert 5.2.1675
oud 71 jaren en 25.1.1676 oud 72 jaren), zoutverkoper te Den Hoorn,
overl. na 1676, tr. NN.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Gerritsz Plaatsman, tr. Den Hoorn april 1685 Grietje Wessels,

wed. van Claas Jacobsz Lap, dr van Wessel Gerritsz Bakker en Trijn
Jacobs; uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Islandt Gerrits Plaatsman, geb. 1656, tr. Dirk Remmertsz Schoenmacker.

lic. Jacob Cornelisz Plaatsman, schepen Den Hoorn 1655, overl. na 1659,
tr. Trijn Cornelis.

Uit dit huwelijk:
1. Wijbrant, volgt IIIc.
2. Dirk Jacobsz Plaatsman, vermeld 1695, in 1697 lidmaat geref. gemeente
Den Hoorn.

IIIc. Wijbrand (Wiebren) Jacobsz Plaatsman, geb. ca 1645, schipper en
zoutverkoper, lidmaat geref. gemeente Den Hoorn 1670, aldaar candidaat-
diaken 1673, overl. vóór 1698; tr. Den Hoorn 3.5.1671 Cornelisje Dirks,
geb. Den Burg, dr van Dirk Pietersz Bruijn en Vrouwtje Teunis.

Uit dit huwelijk (behalve enkele jong overledenen):
1. Trijntje Wijbrands Plaatsman, tr. 17.1.1707 Teunis Simonsz Decker.
2. Jacob, volgt IVb.

IVb. Jacob Wijbrandsz Plaatsman, geb. ca 1673, overl. vóór 1749, tr.
Den Hoorn (geref.) 2.1.1707 Trijntje Adriaans Cooger, geb. Den Burg, dr
van Aarjen Jacobsz Cooger en Neel Simons.

Uit dit huwelijk (volgorde uit een akte2 van nov. 1749):
1. Wijbrand Jacobsz Plaatsman, broodbakker, lidmaat geref. gemeente

Den Hoorn 1728, overl. 25.11.1757; tr. (1) Buiksloot 25.5.1733 Antje
Abrahams, jd. van Den Hoorn, tr. (2) Den Hoorn (Geref.) 6.2.1746
Lijsbet Alefs, jd. van Den Hoorn, dr van Aleff Jansz en Jannetje Jacobs;
uit deze huwelijken geen kinderen.

2. Dirk Jacobsz Plaatsman, tr. (1) Den Hoorn (Geref.) 30.10.1734 Neeltje
Klaas, van Terschelling en tr. (2) Amsterdam 7.5.1745 Eyke Jans de
Valk, „van Franeker, oud 32 jaren".

3. Aarjen, volgt Vc.
4. Pieter, volgt Vd.
5. Cornelis, volgt Ve.
6. Simon Jacobsz Plaatsman, woont Koedijk, later Den Hoorn, ald. 1751

op de nominatie voor diaken, overl. 19.1.1764, tr. (verm. Koedijk)
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Adriaantje Leenderts, als lidmaat (met haar man) ingeschreven
10.3.1750 te Den Hoorn, testeert 1764; uit dit huwelijk geen kinderen.

7. Neeltje Jacobs Plaatsman, tr. Oosterend (Geref.) 15.10.1752 Hark Aties
van Dijk.

8. Reijer Jacobs Plaatsman, overl. vóór 1749, tr. NN; uit dit huwelijk drie
kinderen (waarover verder geen gegevens).

9. Jacob Jacobsz Plaatsman, zeeman, overl. vóór 1749, tr. Den Hoorn
(Geref.) 3.1.1737 Martje Cornelis, jd. van Den Hoorn; uit dit huwelijk
twee kinderen.

Vc. Aarjen Jacobsz Plaatsman, zeeman, overl. Oosterend 5.6.1760, tr.
Den Hoorn (Geref.) 4.5.1738 Trijn Ariens, jd. van Den Hoorn.

Uit dit huwelijk (behalve een jong overleden kind):
1. Jacob Plaatsman, ongehuwd, overl. Oosterend 30.5.1781.

Vd. Pieter Jacobsz Plaatsman, „in de wandeling genaamd Gers", oester-
schipper, vestigt zich te Oosterend, leeft 1771, tr. Den Hoorn (Geref.)
9.2.1749 Geertje Klaas, jd. van Oosterend.

Uit dit huwelijk (o.a.):
1. Jacob Plaatsman, ged. Oosterend (Geref.) 15.6.1752, doopget. Neeltje

Jacobs (=IVd.7).

Ve. Cornelis Jacobsz Plaatsman, tr. (1) Den Hoorn (Geref.) 19.9.1745
Dirkje Aarjens, tr. (2) Sloterdijk (ondertr. 27.11.1755) 2.12.1755 Martje
Gerrits, jd. van Den Hoorn.

Uit het eerste huwelijk, geb. Den Hoorn:
1. Jacob Plaatsman, ged. (Geref.) 26.4.1754, doopget. Neeltje Jacobs (=

IVd.7).
Uit 2e huwelijk:

2. Reijer Plaatsman, ged. (Geref.) 27.7.1755 (doopget. Aarjaantje Leen-
derts), overl. jong.

Toelichting:
Cornelis Remmertsz Plaatsman, alias Cornelis Jacobsz (Plaatsman) (lila) — gehuwd met

Geertje Folckerts, wordt als vader vermeld van ' Trijn Cornelis en2 Simon Cornelisz Plaatsman.
Dat deze ' Trijn Cornelis (ter onderscheiding van haar naamgenoten later naar haar tweede

man Pieter Haan ook genoemd „Haane Trijn") een zuster was van Simon kan men veronder-
stellen doordat zij in de jaren 1686-1693 driemaal als doopgetuige optreedt bij kinderen van 2

Simon Cornelis Plaatsman (IVa).
Deze veronderstelling wordt bevestigd doordat Trijn Cornelis — dan genoemd „Haane

Trijn" — eveneens getuige is bij de doop in 1715 van Simon, zoon van Simon Quast, gehuwd
met Martje Simons, dr van Simon Cornelis Plaatsman.

Haar broer trouwt 1684 als „Simon Cornelisz, jm. van Zevenhuisen" (bij Oosterend); 1686
vermeld als „Simon Cornelisz Plaatsman, schepen" 3 en eveneens met deze familienaam in
1685 als koper van land bij Oosterend 4. In 1697 verkopen de voogden van het nagelaten kind
van Simon Cornelisz Plaatsman land bij Oosterend (blijkbaar waren hij en zijn vrouw Neeltje
Reijers toen reeds overleden), terwijl deze voogden in 1702 opnieuw land verkopen 5 (blijkbaar
aangekomen van de zijde van Neeltje Reijers). Hieruit blijkt dus de familienaam Plaatsman
van deze Simon Cornelis.

69



Teneinde vast te stellen wie als vader van deze Trijn en Simon Plaatsman in aanmerking
komt dienen de volgende gegevens.

Er was maar één Cornelis met de achternaam Plaatsman die in het tijdsbestek waarin Trijn
en Simon waren geboren als hun vader kan fungeren namelijk bovengenoemde Cornelis Rem-
mertsz Plaatsman. Trijn Cornelis trouwt 1678 en krijgt 1699 haar laatste kind; zij zal dan om-
streeks 1655/1660 zijn geboren. Cornelis Remmertsz Plaatsman maakt 1680 met zijn vrouw
Geertje Folckerts een testament6 en heeft dan reeds kleinkinderen, waarvan een kind van Trijn
er één kan zijn geweest (ged. Oosterend 2.10.1678).

Er is in deze periode geen andere Cornelis Plaatsman; de mogelijkheid is echter niet uitge-
sloten dat Trijn en Simon Cornelisz kinderen waren van een Cornelis die getrouwd was met
een dochter Plaatsman. Deze veronderstelling lijkt echter niet aannemelijk. Immers bij zijn
huwelijk in 1684 woont Simon Cornelisz Plaatsman in Zevenhuizen. Tijdens een enquête (om-
vraging) in 1678 over de „overalweidinge" (een soort gemeenschappelijke beweiding met scha-
pen in de winter) woont hij op Trentgeest, grenzende aan Zevenhuizen en vaak daar onder
gerekend. Daarbij komt dat Cornelis Remmertsz Plaatsman als „weduwnaar van Den Hoorn"
in 1686 trouwt met Aagt Pieters „van Trentgeest". Hij maakt met haar in 1687 een testament7

en voorts — dan ook wonende op Trentgeest — een testament7 in 1707 (waarbij de namen der
kinderen niet, die der legatarissen wel worden genoemd).

Uiteraard vormen deze gegevens geen absoluut bewijs doch blijkt hieruit dat zeer waar-
schijnlijk deze Cornelis Remmertsz Plaatsman de vader is van Trijn en Simon Cornelisz Plaats-
man temeer daar andere constructies niet mogelijk bleken.

Ten aanzien van de vraag of Geertje Folckerts — die zoals hiervoor vermeld in 1680 zijn
vrouw wordt genoemd 6 — tevens de moeder was van „Trijn en Simon" ligt het moeilijker. Het
is niet waarschijnlijk dat zij haar kinderen waren aangezien onder de dochters van Trijn Corne-
lis géén Geertje (wel een Grietje) en onder die van Simon evenmin een Geertje (wel een An-
netje) voorkomt.

Thans de volgende kwestie: wie waren de ouders van Cornelis Remmertsz Plaatsman alias
Cornelis Jacobsz (Plaatsman)? Zijn herkomst is veel minder zeker te bepalen. In de reeds eer-
der genoemde akten wordt hij als volgt vermeld: Cornelis Remmertsz Plaatsman anders ge-
naamd Cornelis Jacobsz (1680), Cornelis Remmertsz genaamd Cornelis Jacobsz Plaatsman; hij
tekent „Cornelis Remmertsz Plaatsman" (1687). Voorts heet hij in jan. 1707 — testament9 van
zijn vrouw Aagt Pieters — evenals in de akte 7 van aug. 1707 zonder meer Cornelis Remmertsz
Plaatsman.

Daar hij in 1680 reeds grootvader was 6 en zijn dochter Trijn ca 1655/1660 geboren werd, zal
zijn geboortejaar wel rond 1630 liggen. Er werd vóór 1644 geen Remmert gevonden; wel in
1644 twee personen Remmert Cornelisz (in Den Hoorn) en in 1659 een Remmert Cornelisz
Plaets. Aangezien er in het begin van de 17e eeuw geen Cornelis Remmertsz Plaets(man) maar
we een Cornelis Jacobsz Plaets(man) voorkomt, ligt het — de destijds gangbare vernoemingen
in aanmerking genomen — voor de hand dat de vader van Cornelis Remmertsz (lila) een
Remmert (II) was en Cornelis Jacobsz Plaels(man) (1) de grootvader is geweest. Of laatstge-
noemde dan zijn grootvader was van vaders- ofwel van moederszijde kon niet worden vastge-
steld. Het is niet onmogelijk dat Remmert Cornelisz (II), vermeld in 1644, zich in 1659 — met
de achternaam van zijn vrouw — Remmert Cornelisz Plaets noemde ter onderscheiding van zijn
naamgenoot Remmert Cornelisz. In dat geval zou dus Cornelis Remmertsz Plaatsman alias
Cornelis Jacobsz Plaatsman een zoon zijn uit het huwelijk van een Remmert Cornelisz met een
dochtervan Cornelis Jacobsz Plaets(man) (I). uitblijven dan echter veronderstellingen.

Islant Gerrits — gehuwd met Cornelis Jacobsz Plaets(man) — is zeker de moeder van Gerrit,
Simon en Jacob Cornelisz. (resp. 1.2, 1.3 en 1.4). Deze drie zonen treden gezamenlijk op en
hebben behalve onroerend goed in Den Hoorn en omgeving reeds bezittingen in de buurt van
Oosterend.

In 1690 verklaart9 een zekere Trijn Jans (gehuwd met Cornelis Jansz Harck), oud 55 jaren,
dat voor 50 jaren Islant Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz Plaatsman, een zoutverkoopster
was; daarna haar zoon Gerrit Plaatsman. Vervolgens verklaart Islant Gerrits, oud 34 jaren,
dochter van laatstgenoemde Gerrit Plaatsman, dat haar vader eveneens zoutverkoper was en
daarna Wijbrand Jacobsz Plaatsman (IVb.l). Volgens deze verklaring zou Islant Gerrits in
1640 reeds weduwe zijn geweest. Dit komt niet overeen met ons gegeven dat Cornelis Jacobsz
Plaetsman (I) in 1644 nog leeft en zijn nalatenschap in 1658 werd gedeeld.

M. D. DIJT

Bronnen in RA Haarlem:
1 Dijt, M. D. en J. S. M. Texelse Geslachten, dll blz. 336 „Stamboom Plaatsman"
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2 not. 4852 dd. 6.11.1749 7 not. 4829 dd. 9.8.1687
3 not. 4829 dd. 13.6.1686 8 not. 4841 dd. 28.8.1707
4 O.R. 6685 dd. april 1685 9 not. 4841 dd. 30.1.1707
5 O.R. 6874 fol. 183, april 1702 10 not. 4830 dd. 19.12.1690
6 not. 4826 dd. 9.2.1680

WIE ZOU DIT KUNNEN ZIJN?

4 Decemb. 1706 is hier een kint, wiens Vader ende Moeder niet willen bekent sijn, van De-
venter gesonden in der nacht met een briefien en versochten, dat het met de name van Abel
gedoopt soude worden, gelijck geschiet is, en in den name van den Vader heeft als getuighe
gestaan Roeloff Dengerinck en met een vrouwspersoon en wiens Vader was in Vriesen dienst.
Doopboek Laren 1684-1771 RA. Arnhem.

Mevr. M. J. G. PLATERINK.

BOEKEN

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

Bibliografieën

Lijst van verkrijgbare publikaties, uilgegeven door of in samenwerking met de Rijks-, Ge-
meente- en Streekarchieven en de Provinciale Archiefinspecties (1 juni 1981). (Uitgave: Vereni-
ging van Archivarissen in Nederland).

Genealogieën

Familieboek • Boswerger, betreft de tweede uitgave van het familieboek. (Te bestellen door
overmaking van ƒ 7,50 op postgirorekening 163138 t.n.v. Ton Boswerger, Spanker 42, 1231
TD Loosdrecht).

Burggraaf en, door H. BURGGRAAF. Ons lid H. Burggraaf in Nieuw-Zeeland, heeft in 252
bladzijden een goed gedocumenteerde bron betreffende de Burggraaf'en het licht doen zien. In
het werk wordt o.m. ingegaan op de naamgeving, hun voorkomen in de provincies Noord-Bra-
bant, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht, alsmede in België en in Duitsland. Uit-
voerig wordt ingegaan op het uit Lakerveld/Lexmond voorkomende geslacht, met de gevoerde
familiewapens, zegels en huismerken. Indexen vergemakkelijken het opzoeken. De oplage is
zeer beperkt (100 ex.), het boek is tegen ƒ 50,— verkrijgbaar bij drs F. H. Brouwer, A. C.
Willinkstraat 15, 3443 VX Woerden, wiens bank is: Credit en Effectenbank te Utrecht.

Dudok van Heel, 11 oktober 1980, door drs S. A. C. DUDOK VAN HEEL. Bevat fragmentari-
sche gegevens betreffende dragers van de namen: Van Heel, Dudok en Dudok van Heel,
waarvan vooral de laatstgenoemde naam in het midden der vorige eeuw te Amsterdam grote
bekendheid genoot door de firma: Paul van Vlissingen-Dudok van Heel. Goed geschreven,
geïll.

Het geslacht Feringa, door K. FERINGA. Geslacht afkomstig uit Doezum (Gr.), vangt aan met
Jacob Eckes, ca 1700. Het boekje bevat aardige gegevens over inwoners van Baambrugge rond
1900.

Genealogie Hoeljer (Veendam) door J. J. HOETJF.R. Genealogie vangt aan in 1736. Het boek
(oplage 50 ex., waarvan aan de NGV nr 22 geschonken is) geeft tevens een goed inzicht in de
scheepvaart, de leerlooierij en de landbouw in de Groninger Veenkoloniën.

Familieboek Landheer, samengesteld door A. E. M. LANDHEER-ROEI.ANTS. Een losbladige
uitgave, waarvan nu de eerste aflevering — ca 70 blz. — verschenen is, omvattende de jaren
1850-1980. Een alfabetisch register is toegevoegd. Van deze eerste aflevering is een beperkt
aantal beschikbaar (ƒ 30,— incl. verzendkosten, te storten op postgirorekening 627627 t.n.v.
penningmeester van de Stichting Familie Landheer te Oud-Beijerland).
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Naamgenoten van de gemeente Renswoude, door S. LAANSMA. Onze oud-hoofdredacteur
geeft op zijn bekende wijze bijzonderheden over het dorp Renswoude en vervolgt met de ge-
nealogieën van de families Van Renswoude (Rotterdam, Zwolle, Hagestein), Van Rens-
wou(w) (Zeist) en Van Renswoude/Van Renswouw (Willige Langerak). Het werkje, 53 blz.
A4, is verkrijgbaar bij schrijver, Schubertstraat 3, 7204 PT Zutphen, tegen overmaking van
ƒ 7,50 (incl. porto) op zijn postgirorekening 291490.

De Nederlandse familie Roosenschoon en de Duitse familie Rosenschon, door dr J. M. Roo-
SENSCHOON. Een studie, welke zich'hoofdzakelijk richt tot de Duitse familie Rosenschon. maar
dit dan ook uitvoerig doet, goed onderbouwd. Naamregister ontbreekt niet.

Familie Vree, 3 generaties (1719-1863), door H. S. VREE-VAN LEYENHORST. Deze genealogie
is een eindopdracht van de cursus genealogie PBNA, en bevat een uitgewerkte genealogie met
een „verhalend" gedeelte, een beknopte kwartierstaat, een beknopt parenteel en is verlucht
met illustraties. Dit werkstuk van schrijfster, medewerkster aan onze bibliotheek, werd door
haar docent als volgt beoordeeld: „Ik heb alle lof voor dit prachtige werkstuk, dat ik met veel
genoegen gelezen heb. Mijn compliment!" Wat moet hier nog aan toegevoegd worden?

Kwartierstaten

De 16 kwartieren van Rulera van de Pol, door A. J. VAN DE POL, deel 1. Bevat gegevens van
30 voorouders van Rutera van de Pol, geboren 3 juni 1961 te Eindhoven. Goede opzet. Met
naamregister. Deel 2 wordt met belangstelling tegemoet gezien.

DÏB's

Piet Sanders gaat gestaag door met het publiceren van uitgewerkte DTB's. Zo ontvingen
wij: Trouwen Babilonienbroek 1611-1666 (Ned. Ger. Kerk),

Trouwen Schepenbank Woudrichem 1795-1810 en
Dopen Doeveren en Gansoijen 1639-1810 (Ned. Ger. Kerk).

Emigratie en immigratie

De landverhuizers, door G. H. LIGTERINK. Betreft de emigratie naar Noord-Amerika uit het
Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850. Deze studie toont aan, dat hoewel
deze emigratiegolf in zeer belangrijke mate veroorzaakt werd door de Afgescheidenen — in
het Gelderse vooral onder leiding van ds A. C. van Raalte — toch ook ettelijke hervormden en
roomskatholieken naar de nieuwe wereld overstaken, waarbij het opvalt, dat de onderlinge
verhouding tussen de afgescheidenen en hervormden daar heel wat beter was dan in het oude
moederland, waar de afgescheidenen de meest pesterige vervolgingen ondergingen. Ettelijke
emigranten zijn omgekomen bij de brand, welke het schip „Phoenix" op 21 november 1847 op
het Lake Michigan trof. De namen van de slachtoffers, afkomstig uit Aalten, Gendringen,
Winterswijk, Wisch, Holten, Apeldoorn en Oosterbeek, worden vermeld. (Uitgave: Walburg
Pers Zutphen, ISBN 906011.048.X).

Gebouwen

Schelluinderberg, door H. J. ZUIDERVAART. De geschiedenis van een buitenplaats en pastorie
in de omgeving van Gorinchem. Het gebouw dateert uit ca 1560 en is een van de eerste renais-
sance-buitenhuizen in ons land. Bewoners van dit buitenhuis, later hervormde pastorie, wor-
den vermeld en bijzondere aandacht wordt geschonken aan de strapatsen van de predikant en
cultuurbarbaar C. H. Kuiperi, die op het einde van de 19de eeuw de 14de eeuwse hervormde
kerk te Schelluinen niet alleen moedwillig liet vernielen en tenslotte slopen, doch jarenlang po-
gingen in het werk stelde ook de pastorie van de aardbodem te laten verdwijnen. Krasse mid-
delen, als het zwart teren van de gevels van de huizen van zijn tegenstanders, werden niet ge-
schuwd. Gelukkig is Schelluinderberg bewaard gebleven. Het boek bevat beknopte familie-
overzichten van de bewoners, zoals de families: Van Goerl, Stalpert van der Wiele, Snouck-
van Sevenbergen, Vinck-van der Ameyde, Van Veen-Speijert en Van Wevelinckhoven-
Vloers.

Topografie

De Grote Times Wereldatlas (Ncderl. uitgave). Commentaar overbodig.
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Plaatsbeschrijving

Uit het Liers verleden. In 1978 gaf de Werkgroep Oud-De Lier het eerste deel van dit werk
uit en thans is het tweede deel verschenen. Beide uitgaven staan op hoog peil, ten bewijze dat
in deel I onder meer de volgende bijdragen zijn opgenomen: K. F. van Dijk: De kohieren van
de tiende penning van 1561; A. v. cl. Stok: Fragment-genealogie Van der Stok; E. B. van Rijn:
Verpondingen over de huizen, erven en gebouwen, tuinen of boomgaarden staande in de heer-
lijkheid van De Lier, haar bewoners, eigenaars, verhuurders en huurders en opvolgende eige-
naars en huurders, jaarlijkse huren, lopend over de periode 1730 t/m 1790; E. B. van Rijn:
Mannelijke inwoners van De Lier in 1811 en 1813 van 17 tot 82 jaar; T. de Jong: Proeve van
een stamboom (De Jong).

Deel II bevat o.m.: E. B. van Rijn: Verpondingen over de landen in 1739; C. Hoek: Het
middeleeuwse geslacht uter Lyere; F. C. van Boheemen en Th. C. J. van der Heijden: De ge-
schiedenis van de rederijkerskamer „De Hofbloemkens" uit De Lier; D. van der Hoff: Genea-
logie Boekestijn; K. F. van Dijk: De parochieraad van De Lier; A. C. J. Overgaag-Van Adri-
chem: Genealogie Ruigrok; K. F. van Dijk: De Lierpolder en zijn molen.

De delen zijn verkrijgbaar bij E. B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ De Lier, postgiro-
rekening 604360. Deel I kost ƒ 12,50 (portokosten ƒ 2,10), deel II kost ƒ 15,— (de portokosten
voor deel I en II samen bedragen ƒ 5,—). Alle eer aan deze werkgroep.

Bijdragen tot de geschiedenis van Woensel. Dit werk bevat bijdragen van de hand van F. J.
van Euro: De geschiedenis van de hoorns van Woensel, Eindhoven en Hom; J. Th. M. Mels-
sen: 1080 Woensel 1980, enkele gegevens over grondgebied en zegel; en: De laatste conven-
tualen van Mariënhagen bij Eindhoven; J. W. Blok: Het gemeentebestuur van Woensel in de
19e eeuw en P. Th. de Lange: Het testament van Jacob Franssen van Lieshoudt, oud-pastoor
van Woensel en Eindhoven.

Door storting of overmaking van ƒ 17,90 op postgirorekening 1197467 t.n.v. Rabobank
Noord te Eindhoven, t.g.v. Gunsela, rekeningnummer 178211893, krijgt men deze uitgave in
eigendom. Voor ƒ 16,— kan men het afhalen aan het adres: Sophia van Wurttemberglaan 59 te
Eindhoven (na 17.00 uur!).

Wapenkunde

De Gemeentewapens van Achterhoek en Liemers. Deze uitgave geldt als deel V van het Jaar-
boek Achterhoek en Liemers. Een prachtig, in kleurendruk uitgevoerd werk, waar verscheide-
ne historici en heraldici van goede naam hun medewerking aan hebben verleend, en waarvan
wij alleen willen noemen ons overleden oud-redactielid W. Zondervan, alsmede de secretaris
van de Hoge Raad van Adel, mr O. Schutte. In 208 blz. (16 x 24) wordt het ontstaan, de ont-
wikkeling en de betekenis uitvoerig beschreven en dat betreft niet alleen de wapens der be-
staande— doch ook die van zes opgeheven gemeenten.

Het boek is voor ƒ 24.— rechtstreeks verkrijgbaar bij de boekhandel en bij uitgeverij De
Walburg Pers, postbus 222, 7200 AE Zutphen, tel. 05750-10522, postgirorekening 2069668.

Penningkunde

Nederlandse familiepenningen tot 1813, door dr A. J. BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS. (Deel
VII van de Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-
en Wapenkunde, De Walburg Pers — Zutphen, 1981, ISBN 906011.009.9). Wij houden ons
aan het spreekwoord: goede wijn behoeft geen krans. In dit werk worden onder meer de ge-
bruikelijke typen van familiepenningen beschreven; bevat het gegevens over 1596 penningen,
zijn op 56 platen penningen afgebeeld, en wordt het werk besloten met een index op geografi-
sche namen, een index op medailleurs en een index op persoonsnamen. Weer een werk dat
onmisbaar is voor de beoefening van de genealogie.

, G. GUNDERMAN

PERIODIEKEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger
verschenen en in de bibliotheek aanwezige artikelen kunnen worden aange-
vraagd bij de heer G. Gunderman, p/a NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A
(Promers), 1411 RCNaarden.
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Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, no. 7, 1981; C. P. M. Holtkamp: De ze-
ven getijden en de functie van zangmeesters in de Maria Magdalenakerk te Goes; A. J. Banh:
Schoolstrijd te Goes: F. H. de Klerk en G. van der Wal: De geschiedenis van de arbeidersbe-
weging in Krabbendijke over de jaren 1900-1940; H. Uil: De misstap van een Goese Magis-
traat (Huijbert Jan de Heere).

Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, CXVI-CXVII, 1980-
1981; H. J. M. Franssen: De Abtsverkiezingen en -benoemingen te Kloosterrade in 1664 en
1666/1667.

Limburgs ts. voor genealogie, 9e jg., nr 4, 1981; M. Bergevoet: De familie Roodbeen; Ver-
volg en slot: De conscription militaire 1798-1814.

Monumenta Frisica, nr 37; Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aange-
nomen of bevestigd, deel 7, betr. de gemeenten Stavoren, Tietjerksteradeel, Utingeradeel,
Westdongeradeel en Weststellingwerf, door P. Nieuwland en B. Stenekes.

Kamper Almanak 1981/1982; R. J. Kolman: Herinneringen aan dr C. N. Fehrmann; K.
Schilder: Kamper Schepen- en Schoutenzegels (VIII); J. W. Schaap: Het huisarchief Buck-
horst; H. W. van den Hoven: Geschiedenis van de stoomvaart op Kampen.

Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 7; Bevat de genealogieën: Van Beusekom
(Utrecht en Dordrecht), Bulthuis (met kwartierstaat), Mac Lean, Van der Munnik (Munnik),
Opwijrda, De Ruyter (Reuter, Hart de Ruyter), (Van) Schothorst, Stuijt (Van Heukelum
Stuijt), Veegens (met kwartierstaat); Westra en De Widt. Een zeer goed verzorgde uitgave.

Jaarboek Twente 1982; H. Dalenoort: Gemengde huwelijken in de 18e eeuw; W. Otten: Uit
het leven van Reinier Hattink (1815-1900), predikant te Tubbergen.

Ons Waardeel, Ie jg., nr 5, 1981; L. H. van Schelt: Het kroost van Ludolphus Mensingh, de
laatste pastoor van Zweeloo (II); B. Jonker: Beroepen in Meppel in de tweede helft van de
achttiende eeuw; G. Groenhuis: Herbertus Brachtesende, servus Christi in Emmen (1616-
1657).

Westfriese Families, 22e jg., nr 3, 1981; J. W. Joosten: De familie Querner (grofsmeden,
broodbakkers en schoolmeesters); P. C. Avis: De gezinnen van 28 afstammelingen van Jan Al-
bertsz Crock en Dieuw Lambertsdr Schuytemaker.

Westfriese geslachten, XVIII; J. H. van der Grient: Overzicht van de familie Mol.

Van Zeeuwse Stam, 3de serie, nr 34, 1981; A. J. Witte: Veere (betr. een 17de eeuws hand-
schrift waarin gegevens zijn genoteerd aangaande de magistraat van Veere, incl. vermelding
van verscheidene dopen en enkele overlijdens van personen te Veere); M. Zaaijer CBzn: Koo-
man (een Dirkslandse-Melissantse familie, vervolg); Algemeen overzicht van de bevolking van
de gemeente 's-Gravenhoek in het jaar 1813; Geslagtboek van Gilles van Oost en Magdalena
Puenbroeck; D. J. Oggei. De Chr. Afgescheiden gemeente te Axel; Zeeuwen voor het Hof van
Holland (vervolg).

België

Le Parchemin, Recueil XXXI, 1981; Pierre Hanquet — biographie — bibliographie — con-
férences — tableau de 16 quartiers; P. Baar: Les aventures d'Arnold-Denis Magis (1771-
1853); E. de Bien: Armoriaux relatifs a la chevalerie et a la noblesse liègeoise au Moyen Age
— étude typologique; P. de Borman: Les armoires de Fermine; Ph. de Bounam de Ryckholt:
La familie de Floen Adlercrona aux XVIIIe et XlXe siècles; R. Christophe: Le chSteau de
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Rénastène et la familie de Waimes; P. Colman et B. Lhoist-Colman: La succession de Marie
Coune (t 1767); H. Douxchamps: Les seize quartiers d'Auguste Gillard (1855-1921), sécrétai-
re général de la Vieille-Montagne; G. Englebert: Les barons de Godart, Verviétois au service
de l'Autriche; Ch. de Fossa: Les chatelains d'Oreppe au tournant des XVIIIe et XlXe siècles,
un exemple de succession „horizontale"; A. de Geradon: L'ascendance paternclle du peintre
Lambert Lombard; P. Guérin: Les prêtes originaires de la paroisse de Chênée; Th. de la Haye:
La familie de la Haye aux tröis losanges; A. Lamarche: Les lettres de Maximilien Lesoinne a
Nicolas van der Heyden a Hauzeur (entre 1790 et 1815); Si. de Moffans d'Houchenée: A pro-
pos d'un portrait par Léonard Defrance; l'Abbé Nicolas — Joseph Neuray (1706-1774) et sa
familie; /. J. van Ormelingen: Le portrait de la béguine tongroise Lucie Vincquedes (1596-
1667), propos généalogiques et héraldiques autour d'une oeuvre attribuée a Walthère Damery;
Ch. le Paige: Le portrait de l'échevin liégeois Servais de la Vignette (1532-1609), propos
généalogiques sur la familie de la Vignette; J. le Pas: La familie de Jevoumont; J. Schnackers:
La familie Noel de Bruwier, une familie de notables ruraux du XVIe au XVIIIe siècle; E. de
Rossius: La formation d'un receveur général du prince de Liège au XVIe siècle: Simon des Ma-
retz; Ch. de Seny. Les vitraux armoriés du convent des Frères mineurs a Liège; J. Stiennon: Le
milieu familial du Guillaume-Lambert Renardy, dernier abbé de Saint-Jacques a Liège (1739-
1785); B. de Theux de Meylandt et Montjardin: La familie des bourgmestres liégeois de Stier.

Vlaamse Stam, 17e jg., nr 10, 1981; A. Maris: De Lamper (Land van Waas); Kwartierstaat
Hendrik Pieren (1887-1938); E. Verstraete: Het Renteboek der heerlijkheid Heule en Woestij-
neop Menen Buiten (1724); L. Patteet: De bevolking van Begijnendijk in 1597, 1709 en 1720.

Duitsland

Deutsches Familienarchiv, Band 76; G. Meyer: Gnadenfrei, Peilau und Umwelt in genealo-
gisch-historischer Sicht im Hinblick auf die Ahnen von Max Meyer mit einem Supplement zu
den westpreuszischen Ahnen; G. Alpermann: Familie Hotzen; Ch. Noblé-Rose: Die Vorfahren
vaterlicherseits von dr Hermann Rose aus Lüneburg; Th. Lackschewitz: Das baltische Ge-
schlecht Lackschewitz; A. Siegel: Über einen Zweig der erzgebirgisch-egerlandischen Familien
Siegl/Siegel; F. Leyendecker: Die Familie Leyendecker aus Bingen-Büdesheim; H. Zubrod:
Zubrod, eine Hessische Familie in sieben Jahrhunderten; D. Hestermann: Ahnenliste von Mar-
tin und Thomas Hestermann.

N.B.: het „Deutsches Familienarchiv" is geheel volledig — Band 1 t/m Band 76 — in de
NGV-bibliotheek aanwezig!

Genealogie, 30. Jgg., Heft 10, 1981; H. Schöny: Wilhelm Stark, Komponist und Dirigent; B.
Heller: Fahnenflüchtige der kurbayrischen Armee in der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts.

idem, 30. Jgg., Heft 11, 1981; H. von Wedel: Schills Zug und die drei Wedel (Von Schill was
een Pruisisch officier, die in 1809 een opstand tegen de Franse overheersing ondernam); G.
Alpermann: Auswartige im Reformierten Garnisonkirchenbuch Potsdam 1662-1750; E. Raue:
Ruhestatte für ortsfremde Soldaten in Schwabisch Hall aus dem Jahre 1870; L. Völker: Huldi-
gung in Aschaffenburg im Jahre 1675.

Hessische F.K., Band 15, Heft 7, 1981; Ph. G. Gudenus: Gude in Spangenberg; H. Gensic-
ke: Die Einwohner des Oberamtes Königstein 1648; M. Molt: Burger in Uttrichshausen 1572-
1574; K. Eidenmüller: Taufen aus dem vernichteten 2. Kirchenbuch Lengfeld/Odw.; W. Niesz:
Das Jagdpersonal der Grafschaft Ysenburg und Büdingen (Forts.).

Mitteldeutsche F.K., 22. Jgg., Heft 4, 1981; G. Frotscher: Die Fröbergrüner Frotscher; H. J.
Kretschmar: Die Müllerfamilien auf der Mühle unter Breitenhain bei Neustadt/Orla von 1500
bis um 1700; W. Huschke: Aus den Ratskammereirechnungen der Stadt Weimar von 1651 bis
1700; A. Lobsien: Hofregister der Pfarrei Garlin/Westprignitz von 1767; V. Hahn: Personen-
namen und -daten auf Grabsteinen in den Friedhöfen in Biendorf, Kühlingsborn, Kröpelin und
Rerik (Kr. Bad Doberan) und Stabelow/Rostock; E. Pröwig: Ortsfremde in den Zittauer
Traubüchern 1621 bis 1633 (Schlusz); E. Specht: Die Büttner aus Ellingshausen bei Meiningen.

Milteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jgg. 52, 1980; A. Kollmeyer: Zur Geschichte
der Mindener Freimaurerlogen; J. Lömker. Eine Blasheimer Kleinbauernlinie in drei Jahrhun-
derten (Fam. Lömker).
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Oldenburgische F.K.,23. Jgg., Heft 3, 1981; H. Schieckei. Die Familie Wardenburg.

Ostfriesische Ahnenlisten, 5. Band, 8. Lief. 1981; A. L. „Bolenius" (Forts.).

Q. und F. zur ostfriesischen F. und W.K., 30. Jgg, Heft 7-8, 1981; L. Burghoorn: Die Zen-
tralstelle für ostfriesische Familiengeschichte in Emden; K. Ecke: Das Vieh- und Einsaatschat-
zungsregister der Stadt Norden aus dem Jahre 1645; J. G. Schomerus: Eine überraschende
Verbindung zwischen der Mecklenburgischen Linie der Familie Schomerus und Ostfriesland-
Meppen.

Pfalzisch-Rheinische F.K., Band 9, Heft 11, 1981; A. H. Kuby. Pfalzische Familienwappen
im elsassischen „Amorial" 1697/1704; G. Pressler: Niederhochstadter Familien im 30-jahrigen
Krieg; H. Rembe: Die Juden in Lambsheim; F. Klotz: Einwohnerliste von Hanhofen und Hart-
hausen aus dem Jahre 1723; J. Heinzelmann: Die Pfarrkinder von St. Paulus in Worms 1726;
H. Herzog: Schuldiener und Schulmeister im reformierten Kirchenbuch Freinsheim 1698-1798;
H. Fuchs: Aus der 3. Hornbacher reformierten Pfarrei; A. H. Kuby: Mannliche Lutherische
Einwohner von Freckenfeld 1593; A. H. Kuby: Pennsylvanien-Auswanderer aus dem Kirch-
spiel St. Julian am Glan 1738-1764; J. E. Ruch: Vorfahren und Nachkommen der
Henneschiedt/Hendershot.

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 30. Jgg., 1981; K. H.
Beeck: Die religiöse Einstellung des Padagogen Friedrich Wilhelm Dörpfeld; H. Kelm: Pastor
Christian Bickenbach (1818-1869), eine tragische Gestalt des oberbergischen Pietismus; R.
Steiner: Johann Adam Bock.

Saarlandische F.K., Band 4, Heft 56, 1981; J. Dollwet: Einwohner der Merziger Raumes vor
1500; R. Junges: Besseringer Steuerpflichtige des 17. Jahrhunderts; W. Verburg: Kirchen-
bücher des 17. und 18. Jahrhunderts im Kreis Merzig-Wadern; W. Laubenthal: Die Familie
Hanau, eine Studie zur Merziger Familiengeschichte.

Saarlandische Ahnen- und Slammreihen, Nr 33, 1981; /. F. B. Krajewski: Die Familie Lim-
bach aus Kohlhof bei Neunkirchen.

Archiv für Sippenforschung, 47. Jgg., Heft 83, 1981; C. von Wikke: Zur Herkunft Friedrich
Schinkels, an seinem 200'. Geburtstag; F. XV. Euler: Lady Diana Spencer; F. W. Euler: Die Ah-
nen des Nobel-Preis-tragers Hermann Staudinger; F. W. Euler: Lucas Andreas Staudinger, ein
Franke im deutschen Norden; F. W. Euler: Die Ahnen der Mme Aymone Giscard d'Estaing,
geb. Sauvage de Brantès.

Südwestdeutsche BI. für F. und W.K., Band 16, Heft 12, 1981; W. Ludwig: Die Unfried in
Bietigheim und die Siegloch in Markgröningen; W. Bauer: Die Laidig in Sulzdorf; R. Stawitz:
Die Familie Bloss in den altesten Kirchenbüchern von Münsingen; A. Boeckh: Pfarrerge-
schlechter in der Ahnenliste Boeckh-Ammann; O. G. Lonhard: Zur Familiengeschichte Klee-
bauer; A. Frick: Ulrich Frick (1651-1691); Ahnenforschung in Mömpelgard.

Milt. des Westdeutschen Gesellsch. für F.K., Band 30, Heft 3, 1981; H. Bossier. Die Schöffen
des kurfürstlich-trierischen Gerichts zu Münstermaifeld; C. Steinbicker: Das Fernhandler-
geschlecht Brechte zu Hamm in Westfalen und Wesel am Rhein.

Frankrijk

Buil. Cercle Généal. d'Alsace, No. 55, 1981; J. M. Le Minor: La vie médicale a Barr du
XVIe au XVIIIe siècles; M. Grasseler: Données sur les calendriers; A. Kraemer: Die Booss in
Bosselshausen.

Héraldique et Genealogie, Vol. XIII, No. 5, 1981; Genealogie des Saint-Mathieu en Sainton-
ge; Plassac en Saintonge; Les quartiers francais de Lady Diana Spencer, princesse de Galles;
Descendance de Francoise chatelain de Clorcy; La familie de Laplace (Normandie); Familie
de Touzin, seigneurs et barons de Taut (Guyenne, Armagnac); Notes sur la familie d'Arcucci
(Naples, Provence).

G. GUNDERMAN
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met
hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Al-
leen wanneer gebleken is dat de verlangde gegevens niet via de Con-
tactdienst kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek wor-
den gesteld.

Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46,
1141 CKMonnickendam.

ANTWOORDEN

159. VAN DER LEIJ-WORTEL (XXXIII (1978) p. 227)
Rense van der Leij, geb. Gorredijk 18.10.1809, schipper, overl. Steenwijk 14.12.1889, zn van
Tjitze van der Leij en Swopkjen Hendrix; tr. (1) Grietje Bonnes Brandsma, overl. Gorredijk
18.1.1831, dr van Bonne Jelkes Brandsma en Fimke Hendriks de Jong, tr. (2) Gorredijk
19.1.1832 Vrouwtje (Veronica, Frionieke) Dirkse Wortel, geb. Bovenkarspel 29.12.1807,
overl. Steenwijk 30.7.1849, dr van Gerrit Jacobse Wortel en Pietertje Jans Kousenband, tr. (3)
Steenwijk 3.4.1851 Antje Kolk, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 24.9.1822, overl. Steen-
wijk 2.3.1906, dr van Roelof Jacobs Kolken Nienkje Johannes van der Meer.

F. J. van der LEIJ, Nieuwegein
516. VAN DER HONING (XXXVI (1981) p. 314)
d. In Wyckel tr. 3.10.1697 Yntien Keimpes en Janneke Lamberts; in Harich tr. 11.9.1687
Keimpe Ynties, van Ruigahuizen en Auck Cornelis, van Harigh. Waarschijnlijk zijn 2e en haar
3e huwelijk. Auck Cornelis tr. (1) Harich 6.2.1670 Meyne Pieters, van Harich, tr. (2) ald.
17.3.1678 Baucke Goytiens, van Lemmer.

Mevr. J. STIJL-PIERSMA, Rijswijk
528. BLOEM (BLOM) (XXXVI (1981) p. 357)
1. Wilhelmina Bloem, ged. Maarheeze 15.2.1723. Zie over haar Maarheeze R. 38 fol. 175-

178v. dd. 22.3.1742, waarin zij voorkomt als erfgenaam van haar grootouders Antonis Jans-
sen Bloem en Willemijna van Luijtelaar. In Maarheeze R. 38 fol. 180v-182 dd. 1.10.1742
staat zij vermeld met haar man Godefridus Raessens.

2. Jacobus Bloem, ged. Maarheeze 3.5.1696, overl. ald. 22.6.1733, tr. ald. 1.2.1722 (3e gr.
bloedverwantschap).

3. Catharina Praats, ged. Maarheeze 29.9.1700.
4. Antonie Jansen Blom.
5. Willemijna van Luijtelaar (voorouders zijn bekend tot in de 15e eeuw).
6. Govert Praats.
7. Jacoba van Weerde.

Drs J. C. G. W. COENEN, Geldrop
532. DE FEYTER-OUDORPS (XXXVI (1981) p. 358)
Lieven de Feyter, ged. Axel 22.4.1685, begr. ald. 4.5.1742, ondertr. Axel 5.6.1711 Janna Ou-
dorps, wed. van Levinus Schuytvlot.
Lieven was een zoon van:
Lievijnus de Feyter, ged. Axel 26.12.1658, tr. (1) ald. 22.5.1684 Sara Leunis, jd. van Axel,
wellicht ald. geb. tussen 28.4. en 2.10.1658 als dr van Pieter Leunisse en Saartje Janssen; on-
dertr. (2) Axel 21.2.1697 Cathalina van de Eijcke, wed. van Bartholomeus Gregorius.
Lievijnus was een zoon van:
Lieven de Feyter, ged. Axel 30.10.1633, overl. vóór 16.2.1667, ondertr. Axel 19.3.1656 Sara
de Vogelaer, wed. van Jacob de Bruyne. Zij werd wellicht ged. Axel 25.7.1621 als dr van Her-
cules de Vogelaer en NN.
Lieven was een zoon van: Lieven Adriaensz de Feyter, wellicht ged. Denderhoutem (België)
1.10.1598, was in 1628 soldaat in de compagnie van de heer commandeur van de vesting Axel,
tr. ald. 18.2.1629 Neelken de Hont, jd. van Axel, wellicht ged. ald. 8.4.1607 als dr van Johan-
nes de Hont (deze stamt vermoedelijk uit het land van Waes).
Lieven Adriaensz was misschien een zoon van: Adriaen de Feyter, woonde in 1598 te Dender-
houtem, tr. Joanna N.
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Adriaen was misschien een zoon van: Jacob de Feytere, wordt in 1571/72 vermeld als bewoner
van een „behuysde hofstede" in de wijk Terwaerden in Denderhoutem.
Behalve de laatste twee generaties, waarnaar nog niet voldoende onderzoek kon worden ge-
daan, is de rest van de afstamming wel vrij zeker. Door het veel voorkomen van de naam Lie-
ven is de familie De Feyter echter lang geen makkelijke om uit te zoeken.
Mag ik overigens nog eens op het feit wijzen dat ik al enige tijd doende ben „de krachten te
bundelen" waar het onderzoek naar de naam De Feyter betreft. Ik zoek dan ook graag contact
met iedereen die naar die naam op zoek is.

HANS van FELIUS, Haarlem

542. VINK-ONDERWATER (XXXVI (1981) p. 359)
Hendrik Hendrikse Vink, meerderj. jm., geb. Oud Sevenaer in den lande van Cleeve, woonag-
tig alhier, tr. (1) Zoeterwoude 24.4.1753 Ariaantje Hendriks van Onderwater, geb. alh., min-
derj. jd., geass. met haar stiefvader Mauring van Grieken. Hendrik was bouwman te Zeven-
huizen, tr'. (2) Rijpwetering 4.11.1768 Marijtje Dirks van der Linden. Hij had uit (1) acht en
uit (2) vijf kinderen, (R.K.) ged. te Rijpwetering.
Hendrik Onderwater, meerderj. jm., tr. Zoeterwoude 1.2.1728 Cornelia Jans van Es, meer-
derj. jd., beide van Zoeterwoude.
Cornelia Jans van Es, wed. Hendrik van Onderwater, tr. (2) Zoeterwoude 25.8.1738 Maurits
Dirks van Grieken, meerderj. jm. van Rijpwetering, won. Zoeterwoude.

Drs G. J. A. SCHAMPERS, Uden

543. STOURS (XXXVI (1981) p. 360)
Uit de klappers op de ondertr. boeken der stad Groningen blijkt, dat er in de periode 1776-
1800 twee personen met de achternaam Stours trouwden: Cicilia Stours in 1790 (waarvoor Be-
rent Schepers als zwager optrad) en Hinderika Stours, tr. 13.5.1784 Berent Schepers (voor
Hinderika trad op Jan Martens, als stedevader). Kennelijk waren beide dames zusters.
Johannes Martens, afk. van „Heerle in 't land van Valkenburg" tr. Groningen 3.5.1770 Aaltje
Arents, wed. van Geert Hendriks, afk. van Zuidbroek (voor haar trad op Menno Hendriks als
zwager).
Aaltje Arents tr. (1) Groningen 16.5.1753 Geerd Hendriks, afk. van Groningen.
Het doopboek van de RK statie Ebbingestraat (DTB nr. 631) vermeldt de volgende kinderen
uit laatstgenoemd huwelijk:
1. Anna Maria, ged. 21.3.1754.
2. Caecilia Maria, ged. 20.11.1755.
3. Henrica,ged. 11.9.1758.
4. Alberdina Barbara, ged. 4.12.1760.
5. Caecilia, ged. 16.1.1763.
6. Helena, ged. 25.5.1765.
7. Catharina,ged. 10.7.1768.
8. Gerardus, ged. 5.11.1769.
Het lijkt mij dat de nrs. 3 en 5 degenen zijn, die in 1784 en 1790 trouwden. De bij het huwelijk
van Aaltje Arents genoemde Menno Hendriks zal een broer van Geerd Hendriks zijn geweest.
Hij trad ook nog als broer op bij het huwelijk van Willemina Hendriks, tr. Groningen
12.8.1763 Wilhelmus van Bergen, afk. van Groningen. Een onderzoek naar de dopen van
Geert, Menno en Wilhelmina had geen resultaat.

D. F. KUIKEN, Gem. Archief Groningen

544. SLINGSBY (XXXVI (1981) p. 360)
In het burgerboek van Oudewater werd 28.2.1605 ingeschreven Anthonis Slingsby, Capiteyn.
In het eerste doopboek van Oudewater (1608-1633) komen de volgende inschrijvingen voor:
— 4.4.1610, Sara, kind van Capiteyn Slincxbei.
— 31.3.1613, Maria, kind van Capeteyn Anthonius Slingsby.
— 21.9.1614, Tharel (Charel?), kind van Capeteyn Anthonius Slingsby.
— 8.2.1616, Anna, kind van Capiteyn Antonius Slingsby.
— 10.9.1617, Siaert, kind van Capiteyn Anthonius Slingsby.
In het 3e graf, 5e regel van het Hoogkoor (Oudewater, grafboek Ned. Duits Geref. Gem.
1604-1649) werden begraven:
— De Capiteyn Soon 15.7.1607.
— De Capiteyn Slijnsbeck zijn kind 1.7.1614.
— De Capiteyn Slijnbek zijn kind 24.9.1614.

78



Dit graf stond op naam van „Heer Dirck Taats pastoor van Bodegraven". Behalve de kinderen
Slingsby werden er in de 17e eeuw bijgezet leden van de geslachten Copper, Taats en Van der
Elburch.
Ned. Leeuw 1938 leert dat Arent Bruijser te Oudewater gerekend werd tot een erfgenaam van
Sara Slingsby, dochter van Anthonius. Op 13.4.1691 blijkt Arent Bruijser te zijn overleden en
duikt de naam Hendrickje Lubberts van der Elborch „mogelijk wed. van Arent Bruijser" op.
Deze veronderstelling is niet juist: Hendrickje is een tante van Arent. Arent (Aert) Bruijser
werd ged. Oudewater 15.7.1657 en begr. ald. 6.2.1691. Ouders: Willem Huijgensz Bruijser en
Grietge Lubberts van der Elburch. Deze laatste ged. Oudewater 11.9.1622, haar jongere zus-
ter Heijndrickgen werd er ged. 10.1.1627. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat er familierelaties
waren tussen de geslachten Taats, Copper, Van der Elburch, Bruijser en tenslotte Slingsby.

C. H. van WIJNGAARDEN, Breda
547. HOFLAN D (XXXVI (1981) p. 402)
Weeskamer Hillegersberg 2054, dd. 13.11.1652:
Comp. Ariaentgen Cornelisdr wed. van sa. Lenert Claes Lenerts Hofflandt, dewelke heeft ver-
ticht tegen Cornelis Claes Lenert Hofflandt, als oom en geordon. voocht van Leentge Lenerts,
Cornelis, Arijen, Maritge, Claes ende Arijaentgen Lenert, hare kinderen geproc. bij vrnt. Le-
nert Claes Lenerts Hofflandt.
DTB Hillegersberg:
Leendert Claess, jg. van Hillegersberg en Ariaentgen Cornelis, jd. van H'berg, ondertr./tr.
ald. 19.2/8.3.1626.

J. HEEMSKERK, Voorburg
550. VAN EYCKENDUYN (XXXVI (1981) p. 402)
Dr Johan Basius, geb. verm. 's-Gravenhage ca 1575, als zn van dr Johan Basius, raad van Zij-
ne Excellentie de Prins van Oranje, en Sophia Engelbrechtsdr van Maasland; tr. 's-Gravenha-
ge 26.5.1602 Geertruid van der Dussen, Vrouwe van Haringkarspel.
Naast rekenmeester van Holland was hij ook advocaat van Holland. Hij kocht op 27.3.1614 de
heerlijkheid Holy te Vlaardingen (Protocol van Onr. Goederen der Gem. Vlaard. Ambacht,
inv. no. 19, fol. 307-310, dd. 27.3.1614 en fol. 310-311. Zie ook archief Not. Francois Crijp te
's-Gravenhage (Gem. Arch. ald.) op 28.2.1614). Zie verder „Geschiedenis en Merkwaardighe-
den der Stad Vlaardingen, blz. 316, van mr P. Q. Sprenger van Eijk.
Dr Johan Basius was Heer van Holy van 1614 tot zijn overlijden in 1646. Er waren geen kinde-
ren, zodat de Heerlijkheid overging naar zijn neef mr Theodorus (Dirk) Graswinckel.

H. de ZEEUW, Hoogvliet

VRAGEN

589. VAN MOLENBROE(C)K(E)-JONGEPIER-BOST-GIJS
David van Molenbroecke, geb. ca 1690 te Koudekerke, tr. Maatje Jongepier.
Uit dit huw. vermoedelijk Thomas Davidse van Molenbroek, geb./ged. Koudekerke
7/15.12.1715, landbouwer en schepen van de heerlijkheid Buttinge en Zandvoort, tr. (1) ca
1740 Pieternella Bost, overl. Buttinge 11.9.1770, tr. (2) Sara Gijs. Uit het eerste huw. van
Thomas zijn drie kinderen bekend: David, ged. St. Laurens 12.8.1742, Lourens, geb. ca 1744
en Sara, geb. ca 1756.
Gevr. aanvulling van bovenstaande gegevens. Is David van Molenbroecke een zoon van Pieter
Janse Molenbroecke, overl. Koudekerke 11.5.1730 en Adriaantje Cornelis Caljouw, begr. ald.
27.1.1721?

A. van MOOLENBROEK. Heeze
590. MELKERT
Jan Melken en Anna Cornelis Simons laten in De Rijp op 17.8.1802 een zoon Christiaan Joan-
nes dopen. Doopgetuigen zijn Christiaan Simons en Catharina Bernard.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar. Tevens contact gezocht met de-
genen die de naam Melkert zijn tegengekomen.
NUIJENS
Jan Nuijens en Marie Versleger(s) laten te Neeroeteren (België) op 17.6.1713 hun zoon Pieter
dopen (RK).
Aanvullende gegevens van Jan gevraagd en tevens contact gezocht met degenen die de naam
Nuijens zijn tegengekomen.

Th. A. NUIJENS. Haarlem
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591. DE POORTER
Maria de Poorter, geb. ca 1672, tr. St Oedenrode 3.1.1712 Jacobus van Hombergh.
Gevr. haar kwartieren.
WOLWESEN
Anna Elisabeth Wolwesen, overl. ca 1783, tr. ca 1777 Gerardus Meijland. Zij laten te Netter-
den tussen 1778-1783 vier kinderendopen.
Gevr. haar kwartieren, alsmede elk gegeven over de naam Wolwesen.

C.J. van HUNNIK, Utrecht
592. STRIJTHORST
Aanvullende gegevens en voorgeslacht gevraagd van Frederik Strijthorst, overl. Zevenhuizen
1784, tr. ald. 6.7.1764 Arjaantje Duynkerken.
STORM
Aanvullende gegevens en voorgeslacht gevraagd van Jan Storm, ged. Brielle 15.12.1773 als na-
tuurlijke zoon van Jan Storm en Jakomijntje Smi(d)t.
VAN DER BLOM
Aanvullende gegevens en voorgeslacht gevr. van Johannes Ariens van der Blom; hij tr. Roc-
kanje 23.5.1739 Neeltje Pieters Snaaijer.

Mevr. W. S. van HOEVE, 's-Gravenhage
593. (DE) HIEP, OP GEN HIEPT, OPDEHIPT
I. Arnoldus Op Gen Hypt, tr. Weeze 29.7.1674 Margaretha Zeegers (Scoors).
II. Gerardus Op Gen Hijp, ged. Kevelaer 20.3.1678, tr. Weeze 11.5.1710 Joanna Eijck-

mans.
III. Petrus Hiep, ged. Weeze 12.4.1714, overl. ald. 18.6.1790, tr. Maria Weijers, geb. 1726,

overl. Weeze21.11.1772.
IVa. Gerardus, geb. Weeze, overl. Warmond 19.11.1807, tr. ald. 5.6.1785 Johanna Verwoerd

(Vervoort), geb. Nijmegen 1758, overl. Warmond 7.3.1839.
IVb. Henricus, ged. Weeze 24.10.1770, overl. Noordwijk 9.12.1841, tr. (1) Noordwijk

5.12.1797 Petronella Does en tr. (2) ald. 8.11.1811 Grietje Maarschalk.
Zijn er connecties bekend met:
a. Cornelius Hiep (ex Afferden, Gel. inf.) tr. Deursen 1.12.1775 Hermana Nicolai Sonnen-

berg.
b. Evert Jacobs de Hiep, tr. 's-Graveland 28.4.1745 Eva Tampers (Tampels).
c. Uitgebreide takken rond Venray, met oudst bekende vermelding: geb. Helena Hiept, geb.

1589, dr van Joannes Hiept en Helena N., susc: Goswinus sub Arboribus en Bartholomeus
Rutgens.

d. Theys op de Hiep, in een Auseinandersetzungsvertrag dd. 23.10.1712 betr. een „Caet gele-
gen by Gysen aen 't Niel (Geniel) onder de Heerlyckheyt Walbeck".

Alle genealogische gegevens betr. de naam Hiep zijn bijzonder welkom.
Drs S. P. M. HIEP, Voorschoten

594. WERST
Maria Catharina Gros, geb. 's-Hertogenbosch 25.1.1754, overl. ald. 8.10.1817. Zij krijgt op
29.1.1791 een zoon Jo(h)annes. Als natuurlijke vader noemt zij Henricus Werst.
Gevr. nadere gegevens over deze vader.

Mevr. M. B. HENDRIKSE-van HOREN, Bergen
595. ROB-STRATE
Cornelis Rob (Rop) en Frederika Carlina Strate laten te Amsterdam op 25.10.1786 een zoon
Carel dopen.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar, waarvan verder niets in Amsterdam
is te vinden.
NEEF-VAN OORD
Alida Neef, geb. Loenen a/d Vecht 24.3.1848 als dr van Hendrik en Matje van Oord. In Loe-
nen is verders niets van dit echtpaar te vinden.
Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

D. ROB,Schaesberg
596. LUGTHART
Gaarne contact met degenen die de naam Lugthart bij hun onderzoek zijn tegengekomen. Ik
beschik zelf over gegevens van één tak teruggaand tot 1699 in Goudswaard, onder de Koorn-
dijek.

W. F. C. LUGTHART, Umuiden
597. DUIJN-DUIJNEVELD
Gerrit Klaaszn Duijn, overl. Wijk a/Zee 20.10.1828, geb. te Bakkum, vlg. overl. acte, oud 59
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jaar, zn van Klaas Hendrikse Duijn en Klaasje Duijneveld, welke tr. Wijk a/Zee 17.1.1766.
Broer van Gerrit is Hendrik Claase Duijn, begr. Velsen 2.4.1805.
Gevr. aanvullende gegevens van deze RK familie.

S. J. STAPHORST, Monnickendam
598. VERMEER-PETERS
Reijer Evertsen Vermeer, jm. van Harderwijk, tr. ald. 20.12.1747 Lubbertje Peters, jd. ald.
Zij laten te Harderwijk tussen 1748-1760 vijf kinderen dopen.
Gevr. aanvullende gegevens en beider voorgeslacht, tevens gegevens van alle Vermeer's die in
de 18e en 19e eeuw in Harderwijk en omgeving voorkomen.

S. VERMEER, Delft
599. DE WIT
Mijn voorvader Klaas de Wit, tr. de Rijp 27.4.1796 Jannetje de Boer.
In De Rijp vind ik ged. 13.12.1767 Klaas, zn van Jan de Wit en Duifje Wennius. Ook in de
Rijp werd ged. 27.12.1767 Klaas, zn van Pieter de Wit en Annetje Meut. Welke Klaas is nu
met Jannetje de Boer getrouwd?
VET
Aanvullende gegevens gevr. van Jan Vet (RK), visser, geb. Wormerveer dec. 1777, echtgen.
van Neeltje van Attem, later van Lijsbeth Schraffers (Schefter).

Mevr. H. ZONNEVELD-AUPERS, Sint Pancras
600. NIESMANS
Catharina Niesmans, geb. (vlg. overl. acte) te Kcttwich tussen 1780-1785, overl. Nijmegen
7.11.1859, tr. Arnoldus Geutjes, schipper, overl. Nijmegen 28.2.1860, oud 83 jaar.
Gevr. geb. datum, huwelijk en voorgeslacht van Catharina.
ARENTZ
Helena Arentz, dr van Mathijs Arentz en Sybilla Poetemans, geb. (vlg. overl. acte) Cleef ca
1788, overl. Venlo 13.10.1834, echtg. van Anthon Janssen, geb. Well 11.1.1784, overl. Venlo
4.8.1858,
Gevr. geb. datum, huwelijk en voorgeslacht van Helena.

W. EWALDS, Meijel
601. DE ROOS-DE JONG
Jan de Roos, geb. ca 1780, overl. Amsterdam 8.12.1835, tr. ald. 22.7.1808 Hendrina Helena
Berlie, is dr van Jan en Elizabeth de Jong, geb. ca 1755, overl. ald. 22.11.1833.
Gevr. geb. datum van Jan en aanvullende gegevens van zijn ouders, welke niet in Amsterdam
te vinden zijn.

W. H. M. NIEUWENHUIS, Amstelveen
602. AERTSS-ALARTSS
Alart Aertss, ca 1550-1600, heeft vermoedelijk twee zonen:
1. Aert Alartss, ca 1575-1628, wonend te Ophemert, tr. Anna Aerts;
2. Jan Alartss, ca 1578-1635, wonend te Varik, tr. Meijnsken Stoffels.
AELBERTSS-DE WILD
Jan Aelbertss, ca 1528-1603, wonend te Ophemert, tr. Lijntgen, wed. van Jan Peterss de Wild.
VAN WIJCK-JANSDR
Gerephaes Geritss van Wijk (te Duerstede), genaamd Silverpijp, goederen bezittend te Ophe-
mert en Varik, tr. Tiel 21.10.1591 Aeriaentgen Jansdr, afk. van Ophemert.
GOESSENS-DE JOEDE
Jan Goessens, ca 1500-1568, wonend te Varik, tr. Anna, vermoedelijk wed. van Anthonis de
Joede.
Wie werpt een licht op afstamming en verwantschap van deze personen?

P. NOUWT, Leiden
603. VENS-BAKKER
Pieter Vens, mr metselaar te Vianen, overl. ald. 21.1.1779, tr. Ariaantje Bakker, overl. ald.
3.7.1787. Zij laten na: Jacob, ged. 16.9.1763, Dirk, ged. 19.10.1775, Maria, ged. 25.5.1777.
Gevr. nadere gegevens betr. Jacob en Maria, die mogelijk de naam Bakker of Bakker Vens
hebben aangenomen, zoals n.l. Dirk deed. Tevens contact gezocht met degenen die de naam
Vens bij hun onderzoek zijn tegengekomen.

J. A. VENS, Rockanje
604. FORMIJNE
Gevr. gegevens betr. Formijn Jansz, kerkmeester te Ophemert in 1612, en zijn kinderen:
1. Dirk Formijne, armenmeester te Ophemert in 1645 en schout in 1653, tr. Grietje Comelis.
2. Lijsken Formijne, tr. Henderick Theunisz.
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3. Metgen Formijne, tr. Huijbert Artsen.
4. NN. Formijne, tr. Peter Gherritsz van Deurn.
Tevens gaarne contact met degenen die de namen Formijn(e), Vermeijn(e), Firmijn(e) en van
Gessel in hun kwartieren hebben.

H. A. P. van GESSEL, Gouda
605. SCHWAR(T)Z
Georg Schwartz, afk. uit Graubünden, Capitein Luitenant in het Zwitserse Regiment van de
Generaal Majoor van Planta, was ca 1750-1755 in garnizoen te Namen, Bergen op Zoom en
Nijmegen, tr. Nijmegen 11.7.1754 Maria Halfman, ged. ald. 6.6.1735. Kinderen uit dit huw.
zijn:
1. Johanna Jobina.
2. Georg Caleb, ged. BoZ 22.3.1757.
3. Isack Wilhelm, ged. Nijmegen 17.10.1759.
4. Philip Caspar, ged. Nijmegen 3.9.1761.
5. Johannes Zyprianus, ged. Nijmegen 24.7.1763.
Gevr. aanvullende gegevens van de vader en van zijn kinderen.

Ing. M. H. J. de SCHWARTZ, Berg en Terblijt
606. CRANEBURG (KRANENBURG)
Johannes Craneburg en Johanna Elisabeth Broederlet, overl. IJsselstein 8.10.1804, laten te
Vianen op 23.3.1758 een zoon Abraham dopen.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Johannes.
FLIN(C)K
Wilhelmus Flinck en Maria Meganck laten te 's-Gravenhage op 30.3.1724 een zoon Leonardus
dopen.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Wilhelmus.
HINSE
Johanna Magdalena Elisabeth Hinse, geb. Amsterdam 2.1.1837 als dr van Hendrik en Magda-
lena Elisabeth Hofman, geb. ald. 12.5.1813.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Hendrik Hinse, welke niet in Amsterdam te
vinden zijn.
LINKEHAND
Jan Jacobus Linkehand en Geessien Geerts laten te Westerlee op 17.10.1791 een dochter Rei-
na dopen.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Jan.

B. van VEEN, Krimpen a/d IJssel
607. ABBEKERK-BROERS
Jan Abbekerk en Grietje Broers laten te Andijk ca 1762 een zoon Pieter dopen.
Gevr. nadere gegevens van dit echtpaar.

W. G. H. BLIJLEVEN, Leiden
608. KASTENS-MOREU
Christian Kastens en Maria Moreu laten te Amsterdam op 19.8.1785 een zoon Christian do-
pen. Zij zijn niet te Amsterdam getrouwd.
Gevr. nadere genealogische gegevens.

J. C. FRANCKEN, Groningen
609. STEUTEL
a. Pieter Steutel, overl. Domburg ca 1720, schepen ald. tr. (1) ald. 29.9.1679 Martha Frans, tr.

(2) 18.10.1692 Lijsbeth Lievens.tr. (3)3.10.1696 Jacomijntje Jans.
Gevr. doop en voorgeslacht van Pieter.

b. Adriaan Pieters Steutel, overl. Banda 2.5.1761, predikant op Ambon en Banda, tr. (1)
Domburg 14.3.1741 Elisabeth van der Meer, tr. (2) Magdalena Anthonia Schravelaar, wed.
van Carel Gustaaf Gledstein. Bij het overl. van Adriaan laat hij één minderjarig kind na.
Gevr. aanvullende gegevens van Adriaan en zijn kind.

STEUTELINCK/STEUTELINX
Uit gegevens van The Dutch Reformed Church „Austin Friars" te Londen blijkt:
30.12.1604 ingeschreven Lenaert Steutelinck en Maria Bollaerts, echtel. met dochter Maey-
ken, komende met attestatie van Middelborch.
6.12.1610 geh. Maria Steutelinx met Joannes Laurijns.
21.3.1619 geb. Johannes, zn van Joannes Laureijnsen Maria Steutelinx.
Gevr. verdere gegevens omtrent genoemde personen.

H. J. STEUTEL, Zwolle
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610. LIST-KLOMP
Gerrit Barentszn List, landbouwer onder Uffelte, woont met zijn vrouw Marrigje Hendriksdr
Klomp in 1767 te Havelte.
Gevr. nadere gegevens van beide.
FRANTZEN
Margjen Frantzen, jd. van „Blauwe Hand" (Ov.), tr. Wanneperveen 12.11.1741 Jannes Wil-
lemsz Steenbergen.
Gevr. nadere gegevens van Margjen.
VAN DER BIJL
Maria van der Bijl, geb. Culemborg ca 1670 als dr van Peter Hendriksz van der Bijl en NN.
Gevr. nadere gegevens omtrent haar afstamming.
VAN BLEIJENBURGH-VAN DER NEUT
Joannes Jansz (Backer) van Bleijenburgh, jm. van Overschie of Schiedam, tr. Bodegraven
25.11.1657 Neeltje Pietersdr van der Neut, jd. ald.
Gevr. aanvullende gegevens van beiden.

Fr. INNIGER, Middelburg

611. HINDRICKS-HARKES
Sibrant Hindricks, geb. ca 1580, won. Noordbroek, tr. ca 1616 Eye Harkes, dr van Harcko
Tyabbens en Ewe, wonende in 1571 in Midwolda.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.
JANS-LUYES
Arent Jans tr. Loppersum 3.11.1725 Trijntje Luijes.
Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.
DOORNBOSCH/HARKES
Harko Meertens, geb. 't Zandt ca 1715, tr. (2) Noordbroek 29.10.1758 Geesjen Arents. Zij
laten te Noordbroek 7 kinderen dopen tussen, 1759-1768. Zie GN 1979 pag. 161.
Gevr. nageslacht van deze kinderen, waarvan dat van Arend Harkes Doornbosch bekend is.

J. DOORNBOSCH, Wageningen

612. VAN INGEN (ENGEN)
Op 31.8.1773 laten Hendrick van Engen, overl. Elden 1.8.1783, en Mechtildis (van) Ray, ald.
een zoon Martinus, later Van Ingen genaamd, RK dopen. Een der doopget. is Maria van In-
gen.
Kleinzoon Henricus van Ingen, ged. Elden 25.2.1799 is smid in Arnhem en volgens een fami-
lieverhaal hebben er „altijd" Van Ingen's in Arnhem gewoond, die van beroep smid waren.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van deze familie Van Ingen.

Mevr. A. M. P. van BEERS-DANKERS, Roermond

613. HELT
Geertje Jacobs (Heft) geb. ca 1735, overl. Nieuwe Pekela 20.11.1813, tr. (1) Wehe 1757 Nan-
ning Everts (Rensema), tr. (2) Bellingwolde 1785 Isbrand Hindriks Meijer.
Gevr. voorgeslacht van Geertje.
DE LIEFDE
Mattheus Pieters de Liefde, tr. Oud-Loosdrecht 19.5.1757 Aaltje Jans de Boer.
Waar en wanneer werd hij gedoopt?
KOR(T)S
Maria Kor(t)s, jd. van de Waart, won. Heemstede, ondertr. Amsterdam 25.10/tr. Heemstede
16.11.1698 Hendrik van Wijck. •
Gevr. haar herkomst. Welke „Waart" werd bedoeld?

Mevr. M. VULSMA-KAPPERS, Amsterdam

614. VANDERHEIJDE
Op 25.9.1812 wordt in Opheusden ged. Anna van der Heijde, dr van Cornelis en Antonia Mos-
selmans, welke ouders tr. te Woudrichem.
Gevr. verdere levensloop van Anna. '
NUSINK
Derk Cornelis Nusink, geb. Nijmegen 20.6.1839, woont later in Arnhem. Daar het bevol-
kingsregister van Arnhem in de oorlog verloren is gegaan, zijn verdere gegevens van Derk
zoek.
Wie weet iets meer van hem?

P. SANDERS, 's-Gravenhage
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615. QUARRÉ-PIETERS
Jeremias Reins Quarré, geb. Berlikum (Frl.) ca 1720, overl. alcl. 12.11.1806, tr. Berber Pie-
ters,overl.ald. 9.1.1799.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

Mevr. R. NIEUWENHUIS-QUARRÉ, Valkenswaard
616. SMEDING
Hindrik Geerts, ouderling, tr. Rottevalle 15.12.1743 Lucia Smeding.
Gevr. voorgeslacht van Lucia.

L. HELMUS, Hilversum
617. VANEIJK
a. Pieter Dirks van Eijk, tr. Alkemade 10.4.1741 Martje Hendriks Dwarsveld, wed. van Pieter

Engelse van de Swet.
b. Arie Dirks van Eijk, tr. Alkemade 22.1.1742 Jannetje Corssen van de Hoek.
c. Jacob Dirks van Eijk, tr. Alkemade 17.2.1744 LeuntjeJans de Wilde.
Zijn bovengenoemde Pieter, Arie en Jacob broers?
Gevr. hun geboortedatum en -plaats en hun voorouders.

H. I. T. van der VOORT, Hilversum
618. VRIJENBERGH-VAN BEVEREN
Adriaen Vrijenbergh, zn van Nicolaes Adriaens Vrijenbergh, notaris te Delft, en Maria Jansdr
Schim, tr. (1) Delft 23.1.1678 Christina van Beveren. Haar doop werd niet in Delft gevonden.
Als haar moeder werd vermeld Meijnsje Simons van Dijck. Haar broer was volgens de huw.
inschrijving Johannes van der Poel.
Gevr. kwartieren Vrijenbergh-van Beveren.
VERLOOY-POST
Christina Verlooy, ged. Noordwijkerhout 6.12.1737 als dr van Leenden Salomons Verlooy en
Magdalena Jacobsdr Fris, ondertr. Amsterdam 27.7.1764 Barend Cornelisse Post, geb. Wit-
mond (?) 1738/9. Hij ondertr. (2) A'dam 27.1.1804 Maria Hoons, afk. van Bremen,'wed. van
Adam Schomper.
Gevr. kwartieren Verlooy-Post.
OOSTINJEN-VAN ASCH, VREEM, VAN KESSEL
Arnolda Oostinjen (Oostindien) geb. (vlg. fam. papieren) 31.5.1772, is overl. Culemborg
14.1.1845. Zij was dr van Steven, overl. Culemborg 22.12.1820, oud 82 jr en Gerarda van
Asch. Steven was zoon van Frans Oostinjen en Johanna Vreem.
Arnolda tr. Cornelis van Kessel, ged. Culemborg 12.1.1769 als zn van Pieter van Kessel, tr.
Culemborg 16.11.1768 als jm. van Lith, Clasina van der Stroom, overl. ald. 10.12.1812, oud 72
jr, dr van Cornelis en Johanna van Swol.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.

F. J. van ROOYEN, Voorburg
619. VAN WINSSEN-VAN GENT
Johan van Winssen, overl. vóór 1567, tr. Gertrud van Gent, overl. Culemborg vóór
17.10.1599. Uit dit huw. drie zoons: Peter, Frederik en Johan.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

Ph. J. van DAAL, Utrecht
620. BANNING-REMMEN
Joannes Banning, tr. 2.6.1715 Gerritje Remmen. Hun zoon Richardus wordt ca 1730 te Wehl
(Geld.) geboren.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.
SCHEFFERS
Nadere gegevens en voorgeslacht gevraagd van Wilhelmus Scheffers, geb. ca 1760 in Veert
(gem. Geldern, Dld) en verkrijgt in 1793 het poorterschap van Rotterdam.

Mevr. M. A. M. van DIJK-SCHEFFERS, Rotterdam

Aan dit nummer werkten mee:

Dr ir M. D. Dijt, Ipenrodestraat 8, 2012 MG Haarlem.
J. W. Lugard, J. C. van Oostzanenlaan 22,2102 AX Heemstede.
H. L. Kruimel, Pellenaerstraat 9, 2586 EK 's-Gravenhage.
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