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DE LEIDSE FAMILIE ENTE

uit Belle (Bailleul) (16e en 17e eeuw)

Inleiding

Iedereen die een groot aantal Leidse kwartieren heeft, hoeft zich niet te
verbazen dat hieronder vele families voorkomen die afkomstig zijn uit ge-
bieden, die thans deel uitmaken van België en Noord Frankrijk. Economi-
sche en godsdienstige perikelen gedurende de periode 1540-1630, met een
hoogtepunt rond 1570, zorgden voor een ware volksverhuizing uit vooral de
Vlaamse Westhoek, Waals-Vlaanderen (omgeving Rijssel) en het huidige
Frans-Vlaanderen. Volgens Briels' zouden in de periode 1540-1630 onge-
veer 175.000 personen hun geboortestreek in de Zuidelijke Nederlanden
verlaten hebben om zich in veiliger oorden te vestigen. Rond 115.000 vluch-
telingen, voor een groot deel kleine zelfstandige textielbewerkers en -arbei-
ders, trokken naar de Noordelijke Nederlanden, terwijl zich zowel in Enge-
land als in Duitsland een 30.000-tal personen vestigden. Van deze laatste
60.000 refugé's zouden ca. 35.000 zich later alsnog in de Noordelijke Ne-
derlanden vestigen.

In de literatuur is uitvoerig beschreven wat dit tot gevolg had voor de
Noordnederlandse samenleving. Een stad als Leiden bv., had midden in de
16e eeuw een kwijnende lakenindustrie en men telde er in 1581, zeven jaren
na het beleg, 12.000 inwoners. Dit Leiden zag zijn inwoneraantal in een
tijdsbestek van 40 jaar toenemen tot 45.000 in 1622 (waarvan 30.000 Zuid-
Nederlanders). Door de toevloed van Zuid-Nederlanders, voor het meren-
deel goed geschoolde vakmensen, die nieuwe technieken en andere wol-
soorten introduceerden, ging de textielindustrie met sprongen vooruit en
werd Leiden voor een lange periode, de toonaangevende textielstad van de
Noordelijke Nederlanden.

Een familie die model gestaan zou kunnen hebben voor de constatering
van Briels e.a., namelijk dat vele vluchtelingen hetzij rechtstreeks, of via
Engeland en Duitsland naar de Noordelijke Nederlanden trokken, is de
reeds vroeg tot de hervorming overgegane familie Ente, afkomstig uit het
Noordfranse Belle (Fr. Bailleul).
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In het laatste kwart van de 16e eeuw woonden er Ente's in Engeland
(Colchester, Sandwich en Norwich), in Duitsland (Staden bij Hamburg) en
in Leiden. Vele uit Engeland en Duitsland afkomstige Ente's vestigden zich
ca. 1600 te Leiden. Alhoewel een aantal Engelse Ente's afkomstig waren uit
Belle, heb ik in tegenstelling tot de Duitse familie Ente, geen verwantschap
kunnen aantonen met de Leidse Ente's.

Deze genealogie Ente gaat derhalve dus niet over de Engelse Ente's.
Aangezien het nimmer in mijn bedoeling heeft gelegen om de familie En-

te uit te werken tot op heden, heb ik gemeend, vooral ook omdat er na 1700
praktisch geen Ente's meer te Leiden voorkomen, een grens te leggen bij
1700.

Uitgebreid onderzoek in het gemeentearchief van Amsterdam zal moge-
lijk nog wel meer gegevens betreffende „Amsterdamse" Ente's boven water
brengen. Overigens, bij een blik in het telefoonboek van Belle, zal men
constateren dat er ook heden ten dage nog Ente's in deze plaats wonen.

Toen deze genealogie in concept al gereed lag, kwamen mij nog twee be-
langrijke publikaties betreffende Ente onder ogen, t.w.:
a. een artikel van wijlen de heer mr. dr. W. de Vries2 in de Brabantse

Leeuw, over een Brabantse familie met als stamvader Isaac Ente. Deze
Isaac was geboren te Leiden en past in de voor U liggende genealogie.
De oudste generaties van de Brabantse Entes heb ik derhalve vrijwel let-
terlijk overgenomen.

b. een publikatie van de heer P. Ente3 te Oostende, genaamd „Six siècles
Ente". De heer Ente behandelt hierin naast zijn eigen familie ook diver-
se losse fragmentjes van de vele Ente families, in vooral de driehoek
Belle, Nieuwkerke en Nijpkerke (Nieppe). De gezinnen genoemd onder
I, Ha en Ilb heb ik uit zijn boek overgenomen. Verder blijkt de naam
Ente al zeer oud te zijn. Reeds in 1426 komt te Wenduine ene Passchier
Ente voor, vermeld,in een rekeningenboek, als oudste van het vissersgil-
de bij aankoop van een vaandel.

Genealogie

Uit getuigenverhoren4 in de periode 1567-1569 valt af te leiden, dat in
Belle omstreeks die tijd tenminste twee personen met de achternaam Ente
voorkwamen, t.w. Willem Ente filius Clement, geb. ca. 1521 en Passchier
Ente filius Clement, lakenkoopman, geb. ca. 1525. Te Leiden draagt in 1584
Frangois Houwe, afkomstig van Belle, dan echter wonend te Leiden, een
stuk land in de Zuidhoek van Belle over aan Jan Lenten filius Jan, de zoon
van Proontgen Houwe, zijn dochter. De opbrengsten van dit land zullen ten
goede komen aan Jan Lenten de Oude filius Clement, zijn schoonzoon.

Kinderen van Jan Ente en Proontgen Hauws hadden als neef Willem En-
te, baaidrapier te Leiden. Willem Ente was een zoon van Francois Ente,
die een broer moet zijn geweest van Jan Ente Clementsz.

Alhoewel niet valt te bewijzen dat zowel Willem als Passchier Ente
broers waren van Jan en Francois Ente is hier voorshands, mede n.a.l. van
de bevindingen van de heer Ente toch maar vanuit gegaan. Een zwak bewijs
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voor deze veronderstelling zou kunnen zijn, dat zowel een Willem Ente als
een Passchier Ente voorkwamen als getuigen bij het dopen van kinderen
van Francois Ente.

1. Clement Ente, geb. ca. 1500, woont te Belle (B.), overl. ca. 1569, tr.
(1) ca. 1520. Pauline Willems van der Walle; tr. (2) ca. 1530 Jaquemine
Baert, dr. van Jacob Baert en Margriet Waels.

Uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):
1. Willem, volgt lila.
2. Passchier, volgt Ilb.
3. Marie Ente, tr. Willem Houvenaghele.
4. Jeanne Ente, tr. Nicolaas de Brouckere, drapier te Nieuwkerke (B.).

Dit echtpaar komt voor op de lijst van veroordeelden in de periode
1567-1573 beschreven door dr. A. L. Verheijden in „Le conseil des
troubles".

Uit het tweede huwelijk (volgorde onbekend):
5. Francine Ente, tr. (1) Frans van der Meersch, overl. na 1564; tr. (2)

Matthieu Caenen.
6. Jossine Ente, tr. Kaak Onolf, zn. van Colart Onolf.
7. Catharina Ente, tr. Jan van Uxem.
8. Pieter Ente, misschien is hij de notaris te Sandwich in Engeland. Te Lei-

den huwden in 1603 zowel Pieter Ente, saaiwerker, als zijn broer Abra-
ham Ente, pasteibakker, beiden afkomstig uit Sandwich. Mogelijk zijn
zij kinderen van notaris Pieter Ente.

9. Frangois, volgt lic.
10. Jan, volgt lid.

De volgende Entes3 zijn misschien familieleden van Clement:
a. Passchier Ente, geb. Nieuwkerke, tr. ald. 1.7.1465 Beatrix Chreüensdr. Kijckx. Pa-
schier was een zoon van Willem Ente, poorter van IJperen.
b. Willem Claesz. Ente tr. Belle 25.11.1515 Cateline Petijts, wed. van Mattheus de
Meij.
c. Pieter Claesz. Ente (broer van voorgaande), tr. Belle 3.7.1513 Marie de Vroede.
d. Passchier Mahieusz. Ente, genoemd 1567 te Nieuwkerke, woont ald. in de Oost-
straat, protestantenleider.

Ha. Willem Ente, geb. ca. 1521, poorter van Belle, kerkmeester ald.,
overl. na 1567, tr. N.N.

Uit dit huwelijk (o.a.?):
1. Johanna.

Ilb. Passchier Ente, geb. ca. 1525, drapier te Belle, woont 1567, evenals
zijn naamgenoot, in de Ooststraat te Nieuwkerke, later olieslager te Mid-
delburg, overl. ald. na 1614, tr. Caroline Wittebolle, dr. van Jan Wittebolle
en Cecile Locx.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Francoise Ente, geb. ca. 1560, overl. na 1624, tr. Karel Debaene, overl.

na 1624.
2. Catharina Ente, geb. ca. 1560, overl. na 1624, tr. André de Cousse-
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maecker, overl. na 1624, zn. van Pierre de Coussemaecker, baljuw van
Mesen, en Jaqueline van Costenoble.

Passchier Ente was één van de aanvoerders in de strijd tegen het Katholieke geloof. Hij
gaf in 1614 procuratie aan Michel de Hoorne en Andries de Coussemaecker om land te
verkopen te Niepkerke (Nieppe), bij Belle en Nieuwkerkc.

lic. Frangois Ente, verm. geb. Belle, lakenbereider, overl. Brugge ca.
1580, tr. (l)N.N.;tr. (2) N.N.

Op 11 november 1632 verklaren Pieter van Pecnen de Oude. 70 jaar en Leendert de
Groote 72 jaar, beiden kooplieden en poorters van de stad Leiden, dat zij gekend heb-
ben Frangois Ente, wonend eerst te Belle, daarna te Brugge, alwaar Francois overle-
den was. Verder verklaren zij dat Francois bij zijn eerste huisvrouw drie kinderen had,
t.w. Willem, Pieter en Frangois, waarmee zij (Pieter van Peenen en Leendert de Groo-
te) sinds hun kindsheid hebben verkeerd. Zij tonen een register, door Francois zelf ge-
schreven, waaruit blijkt wanneer diens kinderen ongeveer zijn geboren:
15 mei 1562 ontvangen en geboren een zoon genaamd Willem, peters: Willem Ente en
Passchier Mahieu, meters: Maijcken Thoores en Katelijn Buis. Ontvangen in het jaar
1564 een zoon genaamd Pieter, peters: Pieter van Stravele en Francois van der Mersch,
meters: Maijcken Spekebroots en Maijcken Mahieus. Ontvangen in het jaar 1566 een
zoon genaamd Francois, peter: Passchier Ente, meter: Jaqucmijntje van Meris.

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, volgt IIIa.
2. Pieter, volgt Illb.
3. Frangois Ente, geb. Belle 1566, poorter van Leiden 22.4.1592, begr. ald.

25.10.1603, tr. ald. (ondertr. 13.7) 1591 Proontgen Beeckens, geb. Belle.
Francois had het lakenbereiden van zijn broer Willem geleerd, blijkens een verklaring
van 27.3.1593.
Van dit echtpaar zijn geen met name genoemde kinderen bekend. In 1603 worden in de
Pieterskerk te Leiden, twee kinderen van Francois begraven, overleden aan de pest.
Door dezelfde ziekte werden drie weken later hij zelf en nog een kind ten gravc gedra-
gen.

lila. Willem Ente, geb. Belle 15.5.1562, vluchtte met zijn vader (en moe-
der?) van Belle naar Brugge en vertrok, nadat Parma deze stad in 1584 had
ingenomen, naar Leiden, poorter ald. 20.11.1586, lakendrapier, koopman,
begr. ald. 29.12.1637, tr. Brugge ca. 1583 Geleijntje Craeij, geb. Uperen ca.
1564, begr. Leiden 31.1.1647, dr. van Gaeijfeer Craeij.

Hij woonde met zijn gezin op de Hooigracht, ter hoogte van de Kerksteeg, in een huis
dat hij naar zijn geboorteplaats „Belle" noemde. Willem en Geleijntje overleefden ver-
schillende van hun kinderen. Dit had tot gevolg dat ook diverse kleinkinderen hun ver-
dere opvoeding genoten in het huis aan de Hooigracht. Willem was ook voogd over de
minderjarige kinderen van zijn oom Jan Ente (lid).
Op 23.11.1638 werd een inventaris opgesteld van zijn nagelaten goederen. Aan onroe-
rende goederen treffen wij aan: een huis gelegen aan de Hooigracht en vier huisjes ge-
legen aan de Paradijssteeg; laatstgenoemde huizen waren mede-eigendom van zijn
schoonzuster Jorijntje Engelvaart, weduwe van zijn broer Pieter. Aan roerende goede-
ren allereerst een zekere handelsvoorraad, w.o.: 10 geverfde 68 halve baaien, 14 ge-
verfde 60 halve baaien, 11 geverfde 54 halve baaien, 4 witte 68 halve baaien, 17 witte
60 halve baaien, 6 witte lakens en 1 lap laken van 52 ellen.
Verder diverse gereedschappen, w.o. een lakengetouw, een baaigetouw met zijn rieken
en kammen, acht droogscheerdersscharen, twee ruwpersen. friseerbaarden, twee ra-
men en een vliegrek. Aan linnengoed o.a.: 18 paar slaaplakens, 23 paar kussenslopen,
5'/2 dozijn servetten. 16 tafellakens, 9 mannenhemden, 8 vrouwenhemden en 20 man-
nenkragen. Aan goed en zilver: drie gouden ringen, een zilveren drinkschaal, twee zil-
veren roemers, een zilveren lepel en een zilveren penning met de beeltenis van keizer
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Karel de Vijfde. De familie bezat een grafstede in de Hooglandse kerk, in de omgang
van het koor, bij de consistorie.

Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
1. Franchijntje Ente, geb. Brugge ca. 1584, begr. Leiden 29.9.1614, tr.

ald. (ondertr. 17.3) 1604 Maarten Florens, geb. Nieuwkerke (VI.) ca.
1578, aanvankelijk droogscheerder, later herbergier in de Nieuwstraat
te Leiden, zn. van Jan Florens, saaidrapier, en Jaquemijntje de Neuf-
ville. Hij hertr. Leiden (ondertr. 10.4) 1615 Marijtje Thijsdr.

2. Frangois, volgt IVa.
3. Willem, volgt IVb.
4. Jeremias, volgt IVc.
5. Joris, volgt IVd.
6. Abraham, volgt IVe.
7. Jan, volgt IVf.
8. Isaac, volgt IVg.
9. Clement, volgt IVh.

10. Geleijntje Ente, geb. Leiden, begr. ald. 18.2.1655, tr. ald. (ondertr. 5.2)
1642 Tonis Vergelt, geb. Leiden ca. 1611, knecht van de rasnering,
begr. ald. 25.4.1664, zn. van Jan Vergelt, saaiwerker en later knaap
van de rashal, en Jacomijntje de Witte (beide van Belle).

IVa. Frangois Ente, geb. Leiden ca. 1585, vachteploter, begr. ald.
21.9.1635, tr. Leiden (ondertr. 18.3) 1610 Sara de Vinder, geb. Leiden, dr.
van N. de Vinder en Maijcken Haeus.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Willem, volgt Va.
2. Cornelis Ente, geb. Leiden ca. 1612, wolscheider, overl. vóór 13.7.1637,

tr. Leiden (ondertr. 28.9) 1635 Martha Korstens, geb. Oudewater, overl.
vóór 1669, dr. van Rogier Korstens en Martha IJdrop. Zij hertr. Leiden,
ondertr. 13.7.1637 Johannes Cordewanier.

3. Kind, begr. 18.8.1613.
4. Kind,btgx. 11.6.1615.
5. Clement, ged. 19.5.1622, jong overl.
6. Sara, ged. 4.5.1625, jong overl.
7. Isac, ged. 27.8.1628, jong overl.
8. Sara, ged. 28.7.1630, jong overl.

Op 21.9.1635 werd een kind begraven.

Va. Willem Ente, geb. Leiden 1611, wolscheerder, verm. overl. Amster-
dam, tr. Leiden (ondertr. 28.10) 1633 Immetje Adriaans, geb. Amsterdam.

Willem woonde aanvankelijk te Leiden, in een huis in de Jan Vossensteeg, dat 60 gul-
den per jaar kostte en vertrok 1.9.1646 naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Vla.
2. Frangois, ged. Leiden 2.12.1636, jong overl.
3. Pieter, ged. Leiden 24.7.1639, jong overl.
4. Frangois, volgt VIb.
5. Pieter, ged. Leiden 11.8.1641, jong overl.
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6. Maria, ged. Leiden 3.7.1644.
7. Pieter, ged. Amsterdam 5.1.1648

Vla. Willem Ente, ged. Leiden 12.11.1634, poorter van Amsterdam
10.4.1688, wolsorteerder, ziekenbezoeker, overl. Amsterdam voor 1681, tr.
ald. (ondertr. 16.5) 1659 Geertruid Dirks.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Dirk Ente, geb. ca. 1655, poorter van Amsterdam 10.4.1688, zijdereder,

tr. Amsterdam (ondertr. 28.6) 1686 Sara Vogelsangh, geb. ald. ca. 1666.
Zij hertr. Amsterdam (ondertr. 15.9) 1681 Thomas Aerts Haes.
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:

1. Geertrui, ged. 8.6.1687.
2. Anna, ged. 1.8.1688.
3. Anna, ged. 25.8.1690.
4. Willem Frangois, ged. 1.8.1691.
5. Anna, ged. 12.8.1693.

2. Wilhelmus, ged. 26.3.1664.
3. en 4. Kinderen begr. Amsterdam 25.9.1668.

VIb. Frangois Ente, geb. Leiden 2.12.1640, wieldraaier, overl. voor
1670, tr. Amsterdam (ondertr. 16.7) 1660 Jannetje Engels, geb. ald. ca.
1640, dr. van de schuitvoerder Engel Harmens.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Engeltje Ente, ged. 2.1.1664, tr. Amsterdam (ondertr. 1.9) 1691 Jacob

Hendriks, geb. ald. ca. 1664, varensman.
2. Willem Ente, geb. ca. 1665, poorter van Amsterdam 30.12.1692, varens-

man, tr. (1) Amsterdam (ondertr. 26.1) 1692 Aaltgen Ottes, geb. ald.,
overl. ald. voor 1700, tr. (2) Amsterdam (ondertr. 30.10) 1700 Annetje
Douwes, geb. Harlingen ca. 1674.
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:

a. Jannetje, ged. 21.1.1693.
b. Aeltje, ged. 21.7.1694.
c. Frans, ged. 27.6.1696.

IVb. Willem Ente, geb. Leiden, vachteploter, begr. ald. 19.10.1617, on-
dertr. ald. 6.5.1611 Laurentia de Bije, geb. Leiden, dr. van de vachteploter
Cornelis de Bije (van IJperen) en Elisabeth van Dam (van Langemarck).
Zij hertr. Leiden 30.8.1619 de vachteploter Salomon van Oolderbeeke, uit
Londen.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Jannetje Ente, geb. ca. 1611, begr. 16.12.1669, tr. (1) ald. (ondertr. 15.5)

1631 Cors Pouwels van Brederode, geb. Leiden, schipper, begr. ald.
8.12.1650, zn. van de saaiwerker Pouwel Pietersz.(van Leiden) en Lijs-
beth Leenderts (van Zevenhuizen); tr. (2) Leiden (ondertr. 23.5) 1652
de warmoezier Michiel Jansz van Egmond, geb. ald., wed. van Geertje
Cornelisdr.

Zij ontving 5.6.1631 haar aandeel uit de erfenis van haar ouders.
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2. Geleijntje Ente, geb. ca. 1612, overl. ca. 1635, tr. Leiden (ondertr.
14.11) 1631 Cornelis Adriaans de Vlaminck, lintwerker, overl. ca. 1635

Geleijntje ontving 3.12.1631 haar aandeel uit de erfenis van haar ouders. Haar zoontje
Willem, ged. Leiden 9.12.1632, kreeg na het overlijden van zijn ouders, zijn grootvader
Willem Ente als voogd.

3. Kind, begr. Leiden 29.5.1616.
4. Willem, volgt Vb.

Vb. Willem Ente, geb. Leiden ca. 1617, lakenbereider, begr. ald.
27.2.1664 (?), tr. Leiden (ondertr. 6.10) 1638 Neeltje Jans van Egmond,
geb. 's-Gravenhage, dr. van de schoenmaker Jan Dirks van Egmond (uit
Leiden) en Marijtje Hendriks Wesseling.

Willem Ente is van zijn 18e tot zijn 21e jaar door zijn grootouders Ente opgevoed. In
oktober 1638, hij was toen 21 jaar, verliet hij hun huis, „gekleed met vijf pakken kle-
ren, drie mantels, drie hoeden, vier paar kousen, zes hemden, zes beffen, zes neusdoe-
ken en twee rode schorten". Verder nam hij het geld van zowel zijn vaders als moeders
erfdeel mee.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Willem, ged. 30.7.1639, jong overl.
2. Johannes, ged. 23.5.1642, jong overl.
3. Johannes, ged. 1.2.1645.
4. Willem, ged. 20.10.1647, jong overl.
5. Maria Ente, ged. 30.8.1650, tr. (1) Leiden (ondertr. 13.9) 1680 Jacob

Pieters van der Stelling; tr. (2) Leiden (ondertr. 25.4) 1687 Isaac Abra-
hams van den Broeckert.

6. Abraham, ged. 14.4.1653.
7. Willem, volgt VIc.

VIc. Willem Ente, ged. Leiden 9.4.1656, tr. (1) ald. (ondertr. 20.11)
1682 Maria Lamoes, geb. Leiden; tr. (2) ald. (ondertr. 21.1) 1696 Neeltje
Pieters.

Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, ged. Leiden 5.10.1683.

IVc. Jeremias Ente, geb. Leiden, poorter ald. 23.11.1612, lakenbereider,
overl. voor 1619, tr. Leiden (ondertr. 17.12) 1612 Marijtje Huijrleuth, geb.
ald. 1588/89, overl. voor 19.6.1622, dr. van de dekendrapier Jan Huijrleuth
(uit Halewijn) en Maijcken Bertens (van Sandwich).

Willem Ente verklaarde op 27.8.1607, dat zijn zoon Jeremias gedurende twee achter-
eenvolgende jaren het ambacht van lakenbereiden, scheren en friseren had geleerd.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Maijcken Ente, geb. ca. 1613, begr. Leiden 3.11.1635, tr. ald. (ondertr.

29.3) 1634 Jan Lucasz. van Croonen, geb. Leiden ca. 1612, fustijndra-
pier, zn. van Lucas Aalberts van Croonen (van Woerden) en Catalijna
Enten (verm. dr. van Gillis (H)enten, uit Killem). Jan Lucasz. van Croo-
nen hertr. (ondertr. Amsterdam 29.11,en Leiden 24.11) 1636 Maijcken
Gerrits van der Maas.

Maijcken Ente werd waarschijnlijk opgevoed door haar grootouders Huijrleuth, in de
Janvossensteeg te Leiden. Nog geen 9 maanden na de geboorte van haar eerste kind
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werd een dochtertje geboren. Tijdens de bevalling of direct daarna overleed Maijcken,
oud 22 jaar.

2. Jan Ente, geb. ca. 1614, varensgezel, tr. (ondertr. Amsterdam 5.12)
1642 FemmetjeJansdr., geb. Emden ca. 1614.

Het is niet te bewijzen dat Jan Ente een zoon was van Jeremias Ente. Onze Jan was op
de dag van zijn ondertrouw 28 jaar oud en afk. van Leiden. Jeremias Ente (IVc) had
een zoon Jan, die op 14.6.1619 vijf jaar oud was; dus eveneens geb. ca. 1614. Jan Ente
werd van 1622 tot 1633 onderhouden door zijn grootouders Ente.

3. Willem, geb. 1615/16, nog genoemd in 1634.

IVd. Joris Ente, geb. Leiden, poorter ald. 3.6.1619, lakenbereider,
baaidrapier, begr. Leiden 28.10.1642, tr. (1) Leiden (ondertr. 10.1) 1619
Jaquemijntje de Haan, geb. Belle, begr. Leiden 12.8.1620, tr (2) Leiden
14.10.1621 Lijdia Buijck, geb. ald., dr. van de passementier Tobias Buijck
(van Eeklo) en Anna Beuns (van Sandwich).

Op 12.6.1613 verklaarde Willem Ente dat zijn zoon Joris, bij hem het vak van lakenbe-
reiden, scheren en friseren had geleerd. Het is Joris kennelijk zakelijk niet voor de
wind gegaan, want op 1.11.1624 werd in zijn huis, gelegen aan de oostzijde van de Mid-
delweg, een inventaris opgemaakt van zijn boedel en goederen. Dit op verzoek van
Ewout Craen als curator. Deze inventaris geeft een aardig beeld van hetgeen een kleine
baaidrapier in huis had om zijn ambacht te kunnen uitoefenen. In het voorhuis was dat:
een lakenpers, een scheerdis, zes droogscheerders scharen, vijf loden met drie ijzertjes
die bij de scharen horen, vijf rekken met enige kaarden, vier nopijzers, twee droog-
scheerdersmouwen, een „croowagen" met een hennipzeel, twee stampers om lakens te
stampen, twee strijkbanken met schragen. In het achterhuis een baaigetouw. Op de
plaats een houten paard. Op de voorkamer een deel grijze balch wol, verder nog in de-
ze kamer „een belijst printgen" en een „caert van Hollant". Op de achterkamer: een
houten schaal met enige loden, omtrent 12 pond grijze baaigaren, een hoopje witte
scheerwol, een hoopje uitschot Spaanse wol, een droogscheerdersdis, schragen en een
voetbank. Op de voorzolder een deel vlokken en een luttel balchwol. Op de achterzol-
der, een vlaak met negen vlaakstoelen. Verder behoorde nog tot de boedel: 11 baaien,
nog een halve baai ten huize van Josua de baaiwerker in de Lange Groenestceg en nog
drie halve 60 baaien, 4 halve 60 baaien en een hele 54 kroonbaai, die op de venthal zou-
den zijn.

Uit het eerste huwelijk:
1. Geleijntje, geb. Leiden ca. 1619, begr. ald. 14.10.1635.

IVe. Abraham Ente, Leiden, bakker, begr. ald. 26.12.1630, tr. (1) Lei-
den (ondertr. 28.3) 1619 Geertje Cornelis van Onderwater, geb. ald., overl.
vóór 20.9.1627; tr. (2) Leiden (ondertr. 13.10) 1627 Elsgen Gerrits.

Uit het eerste huwelijk, geb. Leiden:
1. Francijntje, geb. ca. 1620, leeft nog 31.5.1647.
2. Cornelis, ged. 15.11.1622, overl. 1631/45.
3. Willem, ged. 13.2.1625.

Hij was 14.4.1653 doopgetuige bij Abraham, zn. van Willem Ente en Neeltjc van Eg-
mond. Ook hij woonde lange tijd bij zijn grootouders Ente.

Uit het tweede huwelijk, geb. Leiden:
4. Grietgen, ged. 6.4.1628, begr. Leiden 16.7.1628
5. Abraham, geb. ca. 1629, begr. Leiden 6.10.1635.

Op 13.10.1627 bewees Abraham Ente zijn kinderen Francijntje, Cornelis en Willem,
hun moederlijk erfdeel, in totaal groot 300 gulden, borg werd hun vader met diens huis
opde Hooigracht.

IVf. Jan Ente, geb. Leiden, vachteploter, begr. ald. 21.10.1666, tr. (1)
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Leiden 20.2.1620 Anna de Bije, geb. ald., begr. ald. 8.1.1622, dr. van de
vachteploter Cornelis de Bije (van Uperen) en Elisabeth van Dam (van
Langemarck); tr. (2) Leiden 13.7.1622 Lea Kersteman, geb. Leiden, begr.
ald. 27.5.1667, dr. van de velleploter Pieter Kersteman (van Gent) en
Maijcken de Heese (van Hontschoten).

Uit het eerste huwelijk, geb. Leiden:
1. Willem, volgt Vc'.

Uit het tweede huwelijk, geb. Leiden:
2. Petrus, ged. 3.10.1623, jong overl.
3. Maria Janse Ente, ged. 25.9.1625, ongehuwd, woonde op de Hooigracht

te Leiden. Op 5.1.1667 benoemde zij via notaris Veruijt, haar moeder
tot erfgename. Verder bepaalde zij dat Marijtje Ente, dochter van haar
overleden halfbroer Willem nooit een deel van haar erfenis zal mogen
krijgen. De reden hiervan bleef onbekend.

4. Lea, ged. 18.7.1628, jong overl.
5. Jan, ged. 2.3.1631, jong overl.
6. Maijcken, ged. 16.3.1634, jong overl.
7. Judith, ged. 27.9.1635, jong overl.
8. Jan, ged. 25.10.1637, jong overl.
9. Judith, ged. 15.12.1639, jong overl.

Op de volgende data werden kinderen van Jan Ente begraven:
18.11.1633 twee kinderen; 16.10.1635 een kind en 24.10.1636 twee kinde-
ren.

Op 8.7.1622 bewees Jan Ente aan zijn zoontje Willem diens moederlijk erfdeel: 240
gulden. Borg was zijn vader, met zijn huis op de Hooigracht.
Jan en Lea maakten 2.10.1651 voor de Leidse notaris Willem van Vredenburg hun tes-
tament. Hij benoemde als voogden over zijn na te laten goederen: Isaac Ente zijn
broer, en zijn zwager Gillis Thomasz. Tant. Als neven noemde hij: David van der
Meer, raad van de stad Alkmaar, Jan Maartens tinnegieter en Johannes van der Meer,
notaris, allen wonend te Alkmaar.

Vc. Willem Ente, geb. Leiden 1620/21, velleploter, overl./begr. ald.
(Hooglandsekerk) 22/26.1.1651, tr. Leiden (ondertr. 29.5) 1646 Maria Sij-
strop, ged. Leiden 21.11.1627, begr. ald. 6.2.1654. Zij hertr. Leiden (on-
dertr. 19.9) 1651 Abraham Outhuis, dekendrapier.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Anna, ged. 13.6.1647, begr. Leiden 31.7.1647.
2. Jan, ged. 22.9.1648, begr. Leiden 22.10.1648.
3. Cornelis, ged. 12.9.1649, begr. Leiden 9.10.1649.
4. Maria Ente, ged. 15.1.1651, begr. Leiden 2.12.1681, tr. ald. (ondertr.

24.3) 1671 Cornelis van der Cleij, geb. Gouda, bode van het hoogheem-
raadschap van Rijnland.

IVg. Isaac Ente (Isacus Entenius), geb. Leiden, studeerde theologie, ver-
trok 19.10.1626 met attestatie van Leiden naar Middelie en Kwadijk, waar
hij aug. 1626 als predikant was bevestigd. Hij was legerpredikant in 1641 en
werd 23.11.1648 predikant te Geldrop en Riel, overl. Geldrop 1664, tr.
N.N. Van hem stamt de in de Brabantse Leeuw 1981/38 e.v. behandelde
familie af.
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Uit dit huwelijk
1. Willem, volgt Vd.
2. Johannes, volgt Ve.
3. Eva, woonde 1691 in Holland.
4. Geleijntje Ente, begr. Liempde 15.6.1718, tr. (1) Geldrop 30.12.1665 Ar-

noldus Nijhoff, schoolmeester te Westerhoven en Liempde, overl.
1670/81; tr. (2) Liempde 24.2.1682 J(oh)an Zijnen, schoolmeester te
Liempde, overl. 1726/33, zn. van Nicolaas Zijnen, schoolmeester te
Maarheeze, en Hendriksken Hendricks Danckers.

Vd. Willem Ente, schoolmeester te Bergeijk 1667-92, overl. ald.
28.12.1694, tr. (1) Geldrop 30.4.1669 Maijcken Bogaerts, overl. vóór
4.9.1692, dr. van Frans Bogaerts; tr. (2) Jenneken van Oostdorp, vertrok
18.1.1695 met att. naar 's-Hertogenbosch.

Uit het eerste huwelijk (o.m.):
1. Frangois, volgt VId.

VId. Frangois Ente, geb. Bergeijk ca. 1675, belijdenis Boxtel 1.4.1695,
schoolmeester te Casteren 1712-overl. 1737/39, tr. Veldhoven 30.12.1714
Hendrina Visschers, ged. Zeelst 12.1.1687, overl. Casteren 17.3.1742,
dr.van Jan Visschers en Elisabeth Box.

Uit dit huwelijk, geb. Hoogeloon:
1. Maria, ged. 1.11.1715, overl. jong.
2. Elisabeth Ente, geb. 16.2.1717, tr. (1) Oerle 30.11.1749 Matthijs Verste-

gen; tr. (2) Oerle 21.3.1756 Cornelis Wijnants.
3. Johanna, ged. 28.5.1719.
4. Maria, ged. 16.8.1722.
5. Wilhelmus, ged. 27.10.1726, begr. Hoogeloon 18.6.1780.
6. Johanna, ged. 9.2.1727, vertrok 19.7.1745 met att. naar Casteren.

Ve. Johan(nes) Ente, schoolmeester, koster en voorlezer te St. Oedenro-
de, overl. ald. sept. 1699, tr. (1) 's-Gravenhage (ondertr. 13.10) 1680 Mar-
griet Brascamp, dr.van Wolter Brascamp; tr. (2) 1692 Maria Zijnen, geb.
Maarheeze, overl. 1727, dr.van Nicolaas Zijnen, schoolmeester te Liemp-
de, en Hendriksken Hendriks Danckers. Zij hertr. St. Oedenrode 13.1.1704
Gijsbert Webster.

Uit het eerste huwelijk, geb. St. Oedenrode:
1. Isaac, volgt Vle.
2. Johanna Alida, doopgetuige te Hooge en Lage Mierde 30.12.1725, mis-

schien identiek met Aletta Ente, lidmaat St. Oedenrode 1733, overl. ald.
8.10.1781.

3. Anna, lidmaat St. Oedenrode 1733, overl. ald. 18.8.1756.
4. Hendrik, volgt Vlf.

Uit het eerste of tweede huwelijk:
5. Anna Cornelia Ente, overl. 1727/28, tr. Boxtel 11.9.1718 Simon Tobie,

geb./ged. Boxtel 24/29.1.1696. Hij hertr. 's-Hertogenbosch 31.10.1728
Margaretha Tonnen.
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Uit het tweede huwelijk:
6. Nicolaas, volgt VIg.

Vle. Isaac Ente, geb. St. Oedenrode vóór 1690, schoolmeester te" Stra-
tum, Heeze en Geldrop, begr. Geldrop 29.7.1749, tr. Heeze 18.9.1707 Ca-
tharina Smulders, ged. ald. 12.7.1676, overl. 1735/36, dr. van Claas Willems
Smulders en Lijsken Dirks Engelen.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, ged. Heeze 25.4.1708.
2. Elisabeth, ged. Eindhoven 23.2.1711.
3. Maria, ged. Eindhoven 27.5.1712.
4. Wilhelmina, ged. Heeze 22.12.1715.
5. Willem, ged. Heeze 14.10.1718.
6. Nicolaas, ged. Geldrop 24.3.1721.

Vlf. Hendrik Ente, geb. St. Oedenrode ca. 1690, schoolmeester, koster
en voorzanger te Hooge Mierde, tr. 1717 Lijsbeth Wijnands, dr.van
Adriaan Wijnands, schoolmeester te Reusel, en Elisabeth van Herk.

Uit dit huwelijk, geb. Hooge en Lage Mierde:
1. Johannes, ged. 27.2.1719.
2. Adriaan, tweeling met voorgaande.
3. Isaak Ente, ged. 9.6.1720, tr. 1746 Lammertje Rebekka van Leeuwen.
4. Cornelis Elias Ente, ged. 31.5.1723, tr. 1754 Maria Slagboom.
5. Elisabeth, geb./ged. 30.8/2.9.1724, overl. Hooge Mierde 3.1.1725.
6. Nicolaas, ged. 30.12.1725, overl. Hooge Mierde 15.2.1735.
7. Mathijs Ente, ged. 23.11.1727, tr. 1753 Dirkje (van) Schoonwinkel.
8. Hendrik Ente, geb./ged. 15/21.8.1729, tr. 1758 Anna Fack.
9. Maria Elisabeth Ente, tweeling met voorgaande, tr. 1770 Corstiaan

Groenenberg.
10. Wijnand Ente, geb./ged. 18/24.2.1732, tr. 1755 Gratiana Johanna Tho-

bie.

VIg. Nicolaas Ente, geb. St. Oedenrode kort voor 1700, schoolmeester,
voorzanger en voorlezer te Oosterhout, begr. 's-Hertogenbosch 23.7.1772,
tr. (1) Eindhoven (ondertr. 10.1) 1724 Pieternella Borghouts, indien ged.
Strijp 26.6.1701, dr. van Hendrik Borghouts en Maria van den Hurk, begr.
Oosterhout 6.2.1731; tr. (2) Oosterhout 24.9.1752 Aaltje Bakkeren, ged.
Dongen 17.11.1712, dr. van Thomas Bakkeren en Anneke Jansdr. Pharao.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johan, ged. Eindhoven 25.1.1725.
2. Hendrik, ged. Eindhoven 1.12.1726.
3. Matthijs, ged. Oosterhout 16.1.1729.
4. Kind, begr. Oosterhout 13.6.1735.
5. Kind, begr. Oosterhout 1.3.1746.

IVh. Clement Ente, geb. Leiden ca. 1604, lakenbereider, begr. ald.
5/9.11.1633, tr. ald. (ondertr. 16.1) 1630 Maijcken Kersteman, geb. Leiden
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(zuster van Leo - IVf), dr. van Pieter Kesteman en Maijcken de Heese. Zij
ondertr. Leiden 5.11.1636 Jan van Cralingen, wedr. van Suzanna van der
Voort.

Willem Ente, oud 63 jaar, verklaart 5.8.1624 dat zijn zoon Clement gedurende twee
aaneengesloten jaren het ambacht van lakenbereiden, scheren, friseren en ruwen ge-
leerd heeft.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden:
1. Pieter, ged. 19.10.1632, begr. Leiden 1.11.1635.
2. Rachel Ente, ged. 26.12.1633, begr. Leiden 4.9.1655, tr. ald. (ondertr.

8.12) 1654 Paulus Becude, geb. Calais, greinreder, begr. Leiden
31.8.1655, zn. van Frangois Becude, predikant te Gasselte.

Zij hadden een dochtertje Jakemijntje, ged. Leiden 31.8.1655, begr. ald. 13.10.1655.
Alle drie de leden van dit gezin, dat op de Cellebroedersgracht woonde, stierven in een
tijdsbestek van nog geen twee maanden.
Francois Becude, „dienaar des Goddelijken Woord", te Gasselte, ontving 40 gulden uit
de erfenis van Rachel Kesteman, tante van Rachel Ente. Francois was nl. erfgenaam
van zijn kleindochter Jakemijntje Becude, die nog geen anderhalve maand oud was ge-
worden. Jakemijntje Becude op haar beurt was erfgename van Rachel Kesteman, haar
oud-tante.

Illb. Pieter Ente, geb. Belle 1564, lakendrapier en koopman, poorter
van Leiden 20.12.1589, begr. ald. 3.3.1616, tr. ald. (ondertr. 6.6) 1587 Jo-
rijntje Engelvaert, geb. Nieuwkerke ca. 1563, overl./begr. Leiden
27.2/3.3.1650, dr. van Pieter Engelvaert.

Pieter Ente kwam evenals zijn broers Willem en Francois van Belle via Brugge naar
Leiden. Op 28.12.1589 verklaren zijn broer Willem Ente en Michiel de Haan, dat Pie-
ter Ente het vak van lakenbereider twee achtereenvolgende jaren bij zijn vader Fran-
cois te Belle geleerd heeft, zonder geld te verdienen. Pieter Ente en zijn gezin woonden
in een huis aan de Hooigracht, bij de Kerksteeg. Op 22.1.1650 (een maand voor haar
overlijden), trof Jorijntje Engelvaert, wed. van Pieter Ente, een regeling met haar
schoonzoon Jan de Vogel, waarbij bepaald werd, dat zij voor 300 gulden per jaar, als
vergoeding voor kost en inwoning, bij haar dochter en schoonzoon mocht blijven inwo-
nen. Op diezelfde datum verklaarde zij tot haar erfgenamen:
1. het kind van Hermanus Otten, die zelf weer een zoon was van Maijcken Ente, haar
overleden dochter en 2. Judith Ente, gehuwd met Jan de Vogel, eveneens een dochter
van haar. Aangezien Jorijntje geen verdere erfgenamen benoemde, houdt dit in dat
haar overige kinderen toen al overleden waren en geen nakomelingen hadden. Pieter
Ente en Jorijntje Engelvaert waren niet onbemiddeld. Zij bezaten een huis aan de
Hooigracht, twee huisjes in de Kerksteeg en samen met Willem Ente vier huisjes in de
Paradijssteeg. Drie weken na haar overlijden werden deze huizen getaxeerd op resp.
4150, 3225 en 2750 gulden. De familie had een eigen grafstede in de Hooglandse Kerk,
gelegen bij de zuiddeur.

Uit dit huwelijk, geb. Leiden (volgorde bij benadering):
1. Maijcken Ente, overl. kort na 15.12.1635, tr. Guillaume van Otten, geb.

Londen, lakenbereider, overl. vóór 1631, zn. van Harmen van Otten en
Lowiesken van Damme. Zij tr. (2) Leiden (ondertr. 28.1) 1631 Matthëus
Pietersz Kint, geb. Leiden, schipper. Hij hertr. Leiden 14.5.1636 Elisa-
beth Jansdr.

Maijcken had uit haar eerste huwelijk een zoon Hermanus, van beroep hoedenkramer.
Het weeskind van deze Hermanus was mede-erfgenaam van Jorijntje Engelvaert, zijn
overgrootmoeder.
Maijcken Ente maakte 15.12.1635 voor notaris Pieter Dirks van Leeuwen haar testa-
ment, in haar woning, gelegen op de hoek Hogewoerd/St. Jorissteeg, alwaar zij „zieke-
lijk te bedde lag".
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2. Judith Ente, geb. Leiden, overl. na 1650, tr. Leiden (ondertr. 4.4) 1614
Jan de Vogel, geb. Brugge, vachteploter, koopman, overl. na 1650, zn.
van Jeroen de Vogel.

Judith Ente was veruit de voornaamste ergename van haar moeder.
3. Pieter, lakenbereider, overl. na 1613.

Wordt alleen genoemd in een akte van 14.6.1613. In deze akte verklaart hij dat zijn
zoon Pieter het vak van lakenbereiden, scheren, friseren en ruwen, gedurende twee
achtereenvolgende jaren bij hem heeft geleerd. Aangezien Pieter niet genoemd wordt
onder de erfgenamen van zijn moeder, zal hij zonder nakomelingen, voor 1650, zijn
overleden.

4. Jan, geb. Leiden, lakenbereider, overl. na 1618. Voor hem geldt hetzelf-
de als voor zijn broer Pieter, nl. dat hij alleen genoemd wordt in een ak-
te.

In deze akte van 29.8.1618 verklaren Willem Ente en Guillaume van Otten, dat Jan En-
te, zoon van Pieter Ente en neef van Willem Ente, het vak van lakenbereiden, scheren,
friseren en ruwen bij Pieter Ente heeft geleerd gedurende één jaar en bij Guillaume
van Otten eveneens één jaar. Aangezien Jan ook niet genoemd wordt onder de erfge-
namen van zijn moeder, moet ook hij voor 1650, zonder nakomelingen zijn overleden.

5. Daniël, volgt IVi.
6. Jaquemijntje Ente, geb. Leiden, overl. vóór 1650, tr. Leiden (ondertr.

3.6) 1631 Justus van de Velde, geb. Gent, predikant te Zuiderveld bij
Culemborg.

IVi. Daniël Ente, geb. Leiden, bakker, overl. vóór 1650, tr. Leiden
15.10.1625 Neeltje Adriaans van Heijningen, geb. Leiden ca. 1600, dr. van
Adriaan Sijmons van Heijningen (uit Leiden), schipper op het Amsterdam-
se veer ald., en Marijtje Jansdr. Schuijtendiep (uit Leiden).

Het is niet bewezen, maar wel zeer waarschijnlijk, dat Daniël Ente een zoon was van
Pieter Ente en Jorijntje Engelvaert. Immers, als doopgetuigen van zijn kinderen treffen
we aan: Judith Ente, Maijcken Ente, Jaquemijntje Ente en Jan de Vogel.

Uit dit huwelijk geb. Leiden:
1. Maritgen, ged. 2.9.1626.
2. Daniël, ged. 6.7.1627.

' 3 . Judith, ged. 5.7.1628.
4. Marijtgen, ged. 31.10.1629.

lid. Jan Ente, geb. verm. Belle, lakenbereider, overl. Staden (bij Ham-
burg) ca. 1.602, tr. (1) verm. Belle N.N.; tr. (2) vóór 1584 Proontgen (Piron-
ne) Hauws (Houwe), geb. Belle, begr. Leiden 23.11.1617, dr.van Francois
Hauws.

Op 12.9.1583 wordt een Jan Ente afkomstig van Belle als poorter van de stad Leiden
aangenomen. Bij de ondertrouw van ene Francois van Stracele, eveneens afkomstig
van Belle en Pierona Vroumouts, dd. 10.11.1584 te Leiden, treedt Jan Ente, neef van
Francois als getuige op. Het is niet onmogelijk dat het hier onze Jan Ente (lid) betreft,
die dan echter later naar Staden moet zijn vertrokken.
Proontgen Hauws vertrekt in het eerste decennium van de 17e eeuw met haar acht of
negen kinderen van Staden naar Leiden, alwaar zij op 1.10.1612 een huis koopt aan de
Middelweg aldaar. Dit huis, dat in de direkte omgeving lag van de woningen van haar
vermoedelijk maar iets jongere neven Willem en Pieter Ente, koopt zij voor 3200 gul-
dens van Claes Jansz. Busijn. Zij betaalt met 600 gld. contant en verder jaarlijks in mei
200 gld.
Op 13.11.1617, 's avonds om 8 uur, ontbiedt zij „ziekelijk te bedde leggend", notaris
Craen aan huis, voor het maken van haar testament. Langer dan een week zal zij hierna
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niet meer geleefd hebben, immers op 23.11.1617 wordt zij in de Hooglandse Kerk be-
graven.
Haar nagelaten huisraad en inboedel bevat naast de gebruikelijke meubelen en het tin-
nen servies, ook nog een spinnewiel, spoelwiel, hekels en een vergulde spiegel. Uiter-
aard bezit zij een bijbel. Verder laat zij na: verschillende brieven en missiven geschre-
ven zowel in het Duits, Nederlands als Frans, „van cleijnder importantie, so men
meent, die niettemin voor slapers dienen bewaert". Aan onroerende goederen laat zij
naast haar woonhuis op de Middelweg, nog twee stukken land na, resp. 8 en 4 gemeten
groot, gelegen te Belle in Bellerbrouck. De 8 gemeten land worden te leen gehouden
van de proosdij van St. Donaes te Brugge. Oorspronkelijk had zoon Francois dit land
geërfd van zijn grootvader Francois Houwe (Hauws) of van zijn vermoedelijk jong
overleden broertje Jan. Zoon Francois ziet kennelijk niet veel in het bezit van dat land
in het verre Belle. Hij schenkt het aan zijn moeder, in ruil voor een nieuwe mantel en
de bepaling dat dit land in de gemeenschappelijke na te laten boedel van zijn moeder
moet komen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter, volgt IIIc.

Uit het tweede huwelijk:
2. Jan, geb. vóór 1584, jong overl.

Genoemd als Jan Lenten filius Jan in een notariële akte van 2/7.1584, waarin zijn groot-
vader van moederszijde Francois Hauws, gekomen van Belle en nu wonend te Leiden,
een stuk land in de Zuidhoek van Belle aan hem overdraagt. Vermoedelijk gaat het
hier om hetzelfde stuk land dat later in bezit blijkt te zijn van zijn broer Francois.

3. Sara Ente, geb. Staden, begr. Leiden 15.1.1617, tr. ald. (ondertr. 21.2)
1614 Karel Bernaerd, geb. Leiden ca. 1593, zwartverver, zn. van Mat-
thëus Bernaerd (van Heuten) en Francijntje van den Broucke (van Ron-
se).

Hun dochter Proontgen, geb. Leiden 1614/17, overl. vóór 1668, kreeg 23.7.1625, het
restant van haar grootmoeders erfdeel, groot 131 guldens 3 stuivers en 2 penningen;
eerder heeft zij kennelijk al 475 guldens en 19 stuivers ontvangen. De vijf kinderen van
Proontgen erven 9.3.1668 gezamenlijk 1/4 deel in de ene helft en 1/5 deel in de andere
helft van de nalatenschap van hun oud-tante Lijsbeth Ente; een totaalbedrag van 138
guldens 5 stuivers en 13 penningen.

4. Frangois, geb. Staden ca. 1590, droogscheerder te Amsterdam, overl.
ald. 1622/25.

Hij erfde „naer costume van dier plaetse", vermoedelijk van zijn grootvader van moe-
derszijde, acht gemeten land gelegen in „de Zuijdhouck van den prochie van Belle, in
Bellebrouck, in Flandren". Dit land was een leen van „den hove van prostie van Sinte
Donaes" te Brugge, volgens bezegelde brieven van 21.10.1546.
Waarom Francois dit land aan z'n moeder heeft geschonken in ruil voor een „nieuwe
mantel", is niet duidelijk. Na het overlijden van zijn moeder komt dit leenland in de
gemeenschappelijke boedel terecht.
Van Francois Ente is een brief bekend, geschreven aan zijn „eersame en beminde"
broeder Daniël. Hij schrijft hierin dat hij evenals zijn zusters Annetje en Jannetje erg
blij is dat het ouderlijk huis aan de Middelweg verkocht is. Hij vindt dit beter dan het
langer „aan de hand te houden". Tot slot schrijft hij „. . . . ende weest van harten ghe-
groedt ende doet mijn groetenisse aen ons swaghers ende susters ende aen alle goede
vrinden ende kennisse. Broer Pieter ende sijn husvrouwe en Liesebeth en Jan en suster
Anneken en Janneken doen U seer groeten". Toen de boedel van zijn moeder
23.7.1625 verdeeld werd, was Francois al overleden. Zijn halfbroer Pieter erfde 1/16
deel van zijn nalatenschap, ofwel 33 guldens, 9 stuivers en 4 penningen, terwijl het res-
tant in de gemeenschappelijke boedel afkomstig van zijn moeder bleef.

5. Annetje, geb. Staden, woont Amsterdam, overl. ald. vóór 1668.
23.7.1625 krijgt zij het restant van haar moeders erfdeel, groot ƒ 380-6-12, eerder heeft
zij al ƒ 226-15-6 ontvangen.

6. Maijcken Ente, geb. Staden 1593/94, overl. Leiden 17.1.1665, tr. (1) ald.
(ondertr. 25.10) 1627 Jan Kalff, geb. Waregem 1575/80, saaidrapier,
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begr. Leiden 26.4.1638; tr. (2) ald. (ondertr. 25.11) 1638 Pieter Blanc-
kaert, geb. Leiden, koopman van saaien, overl. vóór 10.7.1645.

Maijcken ontvangt 23.7.1625 het restant van haar deel uit de erfenis van haar moeder,
ƒ 223-4-2. Eerder heeft zij al ƒ 383-8-0 ontvangen.

7. Jannetje Ente, geb. Staden 1595/96, overl. Leiden ca. 1660, tr. ald. (on-
dertr. 27.5) 1628 Hendrik Koerten Hagenbeeck, geb. Munster, lijmzie-
der, overl. Amsterdam ca. 1630.

Zij hadden een dochter Anneke, ged. Amsterdam 10.7.1629. Deze Anneke erft in 1668
van haar blinde tante Lijsbeth 1/4 deel in de ene helft en 1/5 deel in de andere helft uit
diens nalatenschap. Het gaat hier om bedragen van ƒ 76-17-0 en ƒ 61-8-13, tezamen
ƒ 138-5-13. Jannetje Ente, die aanvankelijk te Amsterdam woont, krijgt 23.7.1625 het
restant van haar moeders erfdeel uitgekeerd: ƒ 548-6-2. In een eerder stadium is haar
kennelijk al ƒ 58-16-0 uitgekeerd. In 1659 woont zij in de Heeresteeg te Leiden.

8. Daniël, volgt Illd.
9. Lijsbeth, geb. Staden 1599/1600, overl. verm. Rijnsburg zomer 1667.

Lijsbeth was vanaf haar tweede levensjaar blind. Gelukkig voor haar lieten haar ouders
genoeg geld na, zodat zij, wat dat betreft, zich geen zorgen behoefde te maken. Op
24.11.1617, binnen één week na het overlijden van haar moeder, verklaren haar broers
en zusters voor de Leidse notaris Ewout Hendriks Craen, dat Lijsbeth voorlopig uit de
gemeenschappelijke boedel zal worden onderhouden, totdat zij zal kunnen beschikken
over een jaarlijkse lijfrente van 100 gulden. De jaarlijkse lijfrente van 100 gulden, ge-
voegd bij de 300 gulden die zij van haar vader geërfd had, de 400 gulden prelegatie van
haar moeder en haar normale deel in de erfenis van haar moeder, ruim 600 gulden, is
genoeg om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De weeskamer houdt toezicht
op dit kapitaaltje. Over een reeks van jaren worden de inkomsten en uitgaven bijge-
houden door haar voogden. Op 13.6.1618 wórden de eerste voogden benoemd: Willem
Ente, baaidrapier, neef van vaderszijde en Pieter van Peenen, koopman van wol, neef
van moederszijde; 6.11.1628 wordt een nieuw duo aangesteld: Daniël Ente, haar broer
en Jan Kalff haar zwager. Als Daniël 31.3.1635 naar Amsterdam vertrekt, wordt
14.4.1635 Karel Bernaerd, haar zwager tot voogd benoemd. Tot aan het overlijden in
1667 treden verder nog als voogd op: Pieter Blanchaert, haar zwager, Jan Ente, haar
neef en tenslotte Jan Sistrop, een goede kennis. Lijsbeth woont na het overlijden van
haar moeder tot aan haar dood in Rijnsburg; eerst bij Marijtje Laurensdr. voor 25 gul-
den per kwartaal. Dit bedrag loopt op tot 35 gulden per drie maanden in 1660, als zij in
de kost is bij Jacob Rijckertsz van 't Zand te Rijnsburg. Hiervoor was zij nog jaren in
de kost bij het echtpaar Pieter Pieters Macareel en Wijntje Elias van der Brom. Het is
moeilijk na te gaan wanneer Lijsbeth precies is overleden. Op 4.7.1667 wordt nog drie
maanden kostgeld betaald (vooruit of achteraf?), terwijl op 22 juli van dat zelfde jaar
haar meubelen worden verkocht. Begin maart 1668 worden haar goederen geliqui-
deerd. Voor de erfgenamen valt een bedrag van 614 guldens, 8 stuivers en 7 penningen
te verdelen. De erfenis wordt als volgt verdeeld: de nazaten van haar volle broeders en
zusters erven de ene helft, terwijl de andere helft wordt verdeeld over de nazaten van
diezelfde broeders en zusters, samen met de erfgenamen van haar halfbroer Pieter.

10. Susanna Ente, geb. Staden 1601/02, overl. vóór 1668, tr. (1) Leiden
(ondertr. 10.3) 1622 Willem Claesz van den Teil, boekbinder/boekver-
koper, begr. Leiden 3.10.1635; tr. (2) ald. (ondertr. 12.5) 1637 Hans
Jacobs Gevershagen, kleermaker.

Van de negen kinderen geboren uit beide huwelijken zijn er acht vermoedelijk kort na
de geboorte overleden. Maria, haar enig in leven gebleven kind, tr. Leiden (ondertr.
29.4) 1659 Claes Carlier, fustijnwerker. Deze Maria ontvangt op 9.3.1668 bij de liqui-
datie van de goederen van haar oud-tante Lijsbeth, 138 guldens, 5 stuivers en 13 pen-
ningen. Susanna Ente zelf krijgt 23.7.1625 uit de nalatenschap van haar moeder ƒ 607-
2-2 aanbedeeld. Van dit bedrag heeft zij al ƒ 505-3-0 in een eerder stadium ontvangen.

IHc. Pieter Ente, geb. Belle, lakenbereider, droogscheerder, overl. Am-
sterdam vóór 1640, tr. (1) verm. Staden ca. 1607 Sara de Villiere, overl.
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Amsterdam(?) vóór 1616; tr. (2) Amsterdam (ondertr. 3.12) 1616 Cunichje
Raetkens, geb. Staden 1593, overl. na 1640.

Van Pieter Ente is een briefje, dat hij aan zijn neef Willem Ente schreef, bewaard ge-
bleven. Hierin meldt hij de goede ontvangst van 62 gulden „gisteren voor acht dagen":
20 gulden voor hem zelf en 42 gulden om aan zijn broer Francois te overhandigen. Zelf
schrijft hij „mijn schrijven is niet besonders, alleene dienende tot antwoord". Na de ge-
melde goede ontvangst besluit hij „ende nu geen materie hebbende om scrijven sal u.l.
met nichte u.l. huysvrouwe ende kinderen in de bescherminge des allehoochsten beve-
len ende sijt van herten onsen twegen gegroet met alle goede vrienden ende bekende
aldaer".
Op 22.5.1640 bewees Cunichje Raetkens haar vier kinderen hun vaders erfdeel: 680
guldens tezamen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Ente, geb. Staden ca. 1608, overl. Amsterdam ca. 1642, (ondertr.

1.10) 1633 Matthijs van Gangelt, geb. ca. 1607, droogscheerder.
Op 10.11.1644 bewees Matthijs van Gangelt het moederlijke erfdeel aan zijn kinderen
Sara, Pieter en Heyltje, groot 2100 gulden gezamenlijk, met nog een eerlijke uitzet
„naar zijn staat". Van deze drie kinderen erfde Sara, geb. 1635 en gehuwd met de
koopman Johannes de Rialme in 1668 12 gulden, dat was 1/5 van 1/5 van de helft van de
totale nalatenschap.

Uit het tweede huwelijk, geb. Amsterdam:
2. Anneke, ged. 2.4.1617, jong overl.
3. Grietje, ged. 9.10.1622, jong overl.
4. Jannetje Ente, geb. 1623/24, overl. Amsterdam na 1668, tr. ald. (ondertr.

2.4) 1649 Johannes Fris, geb. Amsterdam, zn. van Gerrit Fris.
Jannetje Ente erfde in 1668 12 gld. van haar tante Lijsbeth Ente.

5. Hester Ente, geb. 1625/26, overl. vóór 1688, tr. Jacob Jacobsz, bakker te
Muiden.

6. Lijsbeth Ente, ged. 28.11.1627, overl. na 1668, tr. ald. (ondertr. 1.4)
1655 Thomas Thomasz, geb. Amsterdam, kuiper, overl. vóór 1688, tr.
(2) Aalbert Gerritsz, schoenmaker.

7. Jan, volgt IVj.
8. Daniël, ged. 22.5.1633, overl. jong.

IVj. Jan Ente, ged. Amsterdam 4.5.1631, zilverdraadtrekker, goudplet-
ter en aanspreker, overl. ald. na 1668, tr. Amsterdam (ondertr. 8.12) 1657
Hester van den Bolck, wed. van Abraham de Weerd.

In 1668 was hij erfgenaam van zijn tante Lijsbeth Ente.
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:

1. Pieter, ged. 20.2.1661.
2. Jan, volgt Vf.
3. Abraham, volgt Vg.

Vf. Jan Ente, geb. Amsterdam ca. 1662, trekwerker, tr. Amsterdam (on-
dertr. 19.1) 1691 Anna Potharst, geb. Amsterdam ca. 1665.

Jan Jansz Ente was bij zijn ondertrouw vergezeld van „zijn vader Jan Jansz Ente". In-
dien dit juist is, is aansluiting met andere Ente's niet mogelijk. Vermoedelijk is bedoeld
Jan Pietersz Ente (IVj), van beroep zilverdraadtrekker, een beroep dat overeenkomt
met trekwerker, dat van de hiergenoemde Jan Ente.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam (tot 1700):
1. Femmetje, ged. 8.10.1692.
2. Hendrik, tweeling met voorgaande.
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3. Johannes, ged. 10.3.1694.
4. Marija, ged. 20.1.1696.
5. Hendrick, ged. 26.12.1697.

Vg. Abraham Ente, ged. Amsterdam 22.7.1663, letterzetter, lettergie-
ter, tr. Amsterdam (ondertr. 2.12) 1689 Geertruid Coetsveld, geb. Amster-
dam 1671.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam (tot 1700):
1. Hester, ged. 11.1.1692.
2. Catrijna, ged. 17.1.1694.
3. Geertruid, ged. 21.12.1695.
4. Johannes, ged. 20.12.1697.
5. Dame/, ged. 5.3.1700.

Ille. Daniël Ente, geb. Staden 1597/1598, velleploter, collecteur, overl.
vóór 1668, tr. (1) Leiden 4.4.1623 Hester van Heule, geb. Delft, overl. Am-
sterdam 1640/51, tr. ald. (ondertr. 21.4) 1650 Geertje Gerrits, geb. Kampen.

Op 14.10.1633 wordt te Leiden een kind Daniël Ente begraven. Daniël ontvangt als
restant uit de nalatenschap van zijn moeder ƒ 92-5-6. Eerder heeft hij al ƒ 514-16-12
ontvangen.

Op 16.7.1620 schrijft Daniël aan zijn voogd en neef Willem Ente vanuit Amsterdam:
„. . . lek ben guster avent te seyl gegaen, maar onse maest intween gheseylt en ben
heuden morghen vrouch hier weder comen, maer moet t'avent weder wech met de hulp
Godts". Het slot van de brief is interessant. Er blijkt uit dat Daniël een mislukte liefde
achter de rug heeft. Hij besluit namelijk met broers ende susters en lek danck U
van alles goets, adieu, maer groet mijn oude vriester van herten zeer ende vermaent
haer hoe dat lek om heurentwil in sulcken disperaetheijt gevallen ben. Godt betert".
In het weeskamerarchief te Leiden berust een notitieboekje van Daniël. Op de voor-
kant staat geschreven. „Memorie van mij suster Lijsebeth van wegen de voogdie ghe-
daen ter weeskamer der stadt Leijden. Actum den de november 1628. Daniël Ente".
Hij heeft dit boekje bijgehouden tot aan zijn vertrek naar Amsterdam, de 31e maart
1635. Hij woont daar op de Bloemgracht.

Uit het eerste huwelijk:
1. Susanna, ged. Leiden 20.6.1627, begr. ald. 28.9.1627.
2. Jan, ged. Leiden 28.10.1628, verm. jong overl.
3. Susanna Ente, ged. Leiden 28.1.1632, woonde 1668 te Hamburg, tr.

Frans Breda.
Suzanna erfde van haar tante Lijsbcth 1/4 van de ene helft en 1/5 van de andere helft, in
totaal 138 gulden 5 stuivers en 13 penningen.

4. Jaquemijntje, ged. Leiden 7.8.1633, jong overl.
5. Pieter, ged. Leiden 5.12.1634, verm. jong overl.
6. Jacomijntje, ged. Amsterdam 25.3.1636, verm. jong overl.
7. Christiaan, ged. Amsterdam 31.10.1638, verm. jong overl.
8. Jacobus, ged. Amsterdam 22.10.1641, verm. jong overl.

J .VANEGMOND

Noten
1 Dr. J. Briels, De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
2 De Brabantse Leeuw, Jaarg. 30, pag. 37 e.v.
1 P. Ente, Six siècles Ente, eigen uitgave 1981 Oostende (België).
4 Les troubles religieux du 16e siècle dans la Flandre Maritime par Ed. de Coussemaecker

1876.
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„GENEALOGISCHE" ADVERTENTIE

In de „Amsterdamsche Courant" van 13 maart 1783 staat de volgende ad-
vertentie:

„Word geadverteerd, dat uit krachte van het veilig en boetschuldig by de
Ed. Achtb. Heeren Schepenen der Stad Amsterdam, ter Vierschaar van
den 11, 13 en 14 February deezes Jaars, ter requisitie van Maria Jacoba
Macky, eenig nagelaaten Kind van Jacobus Macky en Maria Elisabeth Vic-
ke, in leven Echte Lieden, welke Maria Elisabeth Vicke, met en benevens
haar Broeder Christiaan Vicke, (die Kinderloos overleeden is) zyn geweest
de eenige nagelaatene Kinderen van Christiaan Vicke en Maria Craght van
Amstel, in leven Echte Lieden, en welke Maria Craght van Amstel, bene-
vens haare Broeders Baltus en Cornelis Craght van Amstel, (die mede Kin-
derloos overleeden zyn) mitsgaders haare Zuster Cornelia Craght van Am-
stel, in leven Huisvrouw van Daniel Kerkhoven, zyn geweest de eenige na-
geblevene Kinderen van Egbert Cornelis Craght van Amstel en. Neeltje
Balthus de Leeuw, Echte Lieden, zynde zy Maria Jacoba Macky, alzo uit
dien hoofde en vermits 't Kinderloos vooroverlyden van Jan Woel en Catha-
rina Woel, die de Broeder en Zuster zyn geweest van Cornelia Woel nate-
melden, de naastbestaande Erfgenaam (ab Intestato) van dezelve Cornelia
Woel,.die een Dochter is geweest van Hendrik Woel en Cornelia Kerkho-
ven, welke Cornelia Kerkhoven een Dochter was van Cornelia Craght van
Amstel en Daniel Kerkhoven voornt., Arrestante en Eisschersse op en je-
gens allen en een iegelyk, welken zouden willen sustineeren (het zy van Va-
ders of Moeders zyde) te zyn naastbestaande Vrienden en Erfgenaamen of
mede Erfgenaamen (ab Intestato) van Cornelia Woel voornt., mitsgaders
alzo met en benevens haar Arrestante en Eisscherse tot de Nalaatenschap
van dezelve Cornelia Woel (ab Intestato) gerechtigd, ( . . . ) "

Uit de klappers op ondertrouw en doop zijn enige data nagezocht:
Ondertr. 9.6.1647 Egbert Cornelis en Cornelia de Leew. Egbert Cornelis-

se, chirurgijn, zn. van Cornelis Egbertse, huistimmerman, werd poorter
10.2.1661. Kinderen van dit echtpaar: Cornelia, ged. 30.8.1663, Cornelia,
ged. 17.3.1665, Maria, ged. 29.2.1668, Baltaser, ged. 23.3.1670 en Corne-
lis, ged. 27.5.1672. Bij de doopinschrijvingen wordt de man éénmaal als chi-
rurgijn vermeld, de vrouw ook als Neeltien Baltus (de Leeuw).

Ondertr. 11.2.1689 Johannis van Bieselingh en Maria van Amstel; Onder-
tr. 30.11.1696 Christiaan Vicke en Maria van Amstel, wed. van Johannes
Bieselingh.

Ondertr. 20.2.1682 Daniel Kerkhoven en Cornelia van Amstel.
Ondertr. 3.1.1721 Jacobys Makkij en Maria Vicke.
Ondertr. 29.7.1707 Hendrik Woelen Cornelia Kerckhoven.
Op 27.7.1700 wordt als poorter ingeschreven Baltus Egbertsz Kracht, chi-

rurgijn, zn. van Egbert Cornelisz, chirurgijn.
P. C. J. VANDERKROGT
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KWARTIERSTAAT HENNINK

i
la. Mr. Egberdina Helena Hennink, geb. Zandvoort 23.7.1946, jurist 1971, tot 1980 ambte-

naar Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1984 ambtenaar ministerie van
Financiën, tr. Zandvoort 24.9.1971 mr. Peter Ariton Willem van Buren, geb. Haarlem
30.7.1942, kandidaat-notaris, zn. van Martinus Jan van Buren en Wilhelmina van Olden-
borgh.

lb. Hendrik Egberünus Hennink, geb. Zandvoort 15.3.1948, tandarts 1976, tr. Zutphen
27.8.1977 Janene Francisca Klazina van Douwe, geb. Zutphen 2.9.1956, kandidaat En-
gelse taal en letterkunde, dr. van Nicolaas Comelis van Douwe en Gerarda Margaretha
Elisabeth van Kleef.

Uit dit huwelijk:
a. Annette Elizabelh, geb. Haarlem 13.12.1981

lc. Dirk Jan Hennink, geb. Zandvoort 17.4.1953, tandarts 1976, tr. Heemstede 5.3.1977 Inge
Kruiten, tandarts 1981, dr. van Jacob Jan Kruiten en Wilhelmina Plasberg.

Uit dit huwelijk:
a. Jan Willem, geb. Heemstede 2.3.1982.

II
2. Ir. Hendrik Hennink, geb. Deventer 4.5.1913, civiel-ingenieur 1937, 1938 ambtenaar Pro-

vinciale Waterstaat van Overijssel, 1942 leraar M.T.S. Groningen, 1946 ambtenaar Pro-
vinciale Waterstaat van Noord-Holland, 1968-1978 adjunct-directeur, tr. Amsterdam
27.8.1942

3. Anna Helena Tjalkens, geb. Amsterdam 20.1.1919.

III
4. Hendrik Egberünus Hennink, geb. Deventer 26.5.1872, hoofdonderwijzer, overl. ald.

17.5.1955, tr. ald. 5.8.1903
5. Egberdina Tijenk, geb. Deventer 16.11.1873, overl. ald. 21.7.1959.
6. Tjalke Tjalkens, geb. Morra (Oostdongeradeel) 2.6.1865, onderwijzer, overl. Amsterdam

14.7.1945, tr. ald. 29.7.1897
7. Sara Helena Schuss, geb. Nieuwer-Amstel 4.1.1877, overl. Zandvoort 5.8.1950.

Ca. 1900. Hendrik Hennink (8) en Geertje van Leeuwen (9) met hun kinderen. V.l.n.r.: Johan-
na Hendrika (1862-1916), Cerritje (1876-1952), Egberüna Tijenk en Hendrik Egberünus

Hennink (4).
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De erve Hennink te Markvelde (Diepenheim) ca. 1960.

IV
Hendrik Hennink, geb. Markvelde (Diepenheim) 31.8.1829, timmerman, overl. Deventer
3.2.1901, tr.ald. 10.5.1860
Geertje van Leeuwen, geb. Heerde 5.9.1834, winkelicrster, overl. Deventer 26.10.1910.

Het huis in de Polstraat te Deventer, waarin
het gezin H. Hennink (8) zich eind 19e eeuw
vestigde. Volgens overlevering is de gevel een
geschenk van Koning Willem III aan de vorige
eigenaar J. H. Triebert, uit erkentelijkheid
voor de oprichting van een .Jongelingsver-
eniging tot Vrijwillige oefening in den Wapen-
handel" na de oorlog 1870-1871, waarmee hij
bij Het Loo geparadeerd had. De Deventer-
naar C. A. Brandts Buijs componeerde hier-
voor het lied „'t Is plicht dat ieder jongen". De
gevel heet van Elzasser steen te zijn, als herin-
nering aan de daar gevoerde oorlog.
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Hendrik Jan Tijenk (10). Hendrika Johanna Griezen (11).

10. Hendrik Jan Tijenk, geb. Deventer 10.9.1833, bakker, overl. ald. 31.1.1911, tr. ald.
30.4.1863

11. Hendrika Johanna Griezen, geb. Deventer 23.9.1839, overl. ald. 21.11.1917.

Woning met winkel van het gezin Tijenk in de
lange Bisschopstraat te Deventer. Na het over-
lijden van H. J. Tijenk (10) werd de zaak in
dit pand nog een tiental jaren voortgezet door
zijn zoon Gerhard (1870-1938).
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Dirk Tjalkens (12). Atlje Bierma (13).

12. Dirk Tjalkens, geb. Grouw (Idaarderadeel) 7.2.1834, hoofdonderwijzer, overl. Midlum
(Franekeradeel) 1.5.1924, tr. (2) Barradeel 7.6.1877 Fetje Wijnalda, geb. Harlingen
1.7.1841, overl. Midlum (Franekeradeel) 26.4.1926; tr. (1) Ternaard (Westdongeradeel)
10.10.1861

13. Atlje Bierma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 4.12.1838, overl. Almenum (Barradeel)
18.9.1871.

J. E. Diferee (15). 3. H.A.Schuss(N).

14. Johannes Hendrik Adolf Schuss, geb. Amsterdam 28.10.1846, onderwijzer, overl. ald.
22.5.1885, tr. ald. 30.7.1874

15. Jansje Elisabeth Diferee, geb. Amsterdam 26.11.1849, hoofd van een kleuterschool, overl.
ald. 23.3.1915.
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16. Hendrik Egbertinus Hennink, geb. Ruurlo 17.5.1798, molenaar, overl. Neede 10.8.1852,
tr. Goor 23.9.1819

17. Maria ten Duis, ged. ald. 17.3.1797, overl. Diepenheim 18.4.1844.
18. Jan Maas van Leeuwen, ged. Heerde 4.11.1789, bakker, tolgaarder, overl. ald. 20.9.1869,

tr. Deventer 24.9.1821
19. Johanna Hendrika van Hengel, ged. ald. 3.11.1793, overl. Heerde 23.3.1859.
20. Willem Tijenk, ged. Deventer 22.2.1799, bakker, overl. ald. 13.12.1869, tr. ald. 30.7.1829
21. Gerritjen Paalman, ged. Deventer 17.3.1793, overl. ald. 21.1.1857.
22. Hermanus Griezen, geb. Deventer 13.6.1813, stoelenmaker, wagenmaker, overl. ald.

4.3.1841, tr. ald. 2.11.1837
23. BerendinaWeslenberg, geb. Wijhe 26.6.1813, overl. Deventer 25.11.1879.
24. Tjalke Tjalkens, ged. Grouw 28.9.1800, zeilmaker, overl. ald. 24.3.1838, tr. ald. 15.5.1830
25. Nieske Wyma, geb. Grouw ca. 1806, naaister, overl. ald. 28.4.1866.
26. Gerlof Bierma, geb. Holwerd 7.5.1802, landbouwer, overl. ald. 31.12.1866, tr. Ternaard

21.5.1830
27. Swopkje Ypma, geb. Marssum 22.4.1810, overl. Holwerd 9.3.1883.

H. A. Schuss (28). G. de Groot (29).

28. Hendrik Adolf Schuss, geb. Haaksbergen 7.11.1815, koffiehuisbediende, overl. Baarn
25.3.1916, tr. Amsterdam 16.7.1845

29. Geertrui de Groot, geb. Hilversum 25.11.1818, overl. Amsterdam 5.8.1905.
30. Hendrik Carel Diferee, geb. Amsterdam 25.1.1821, behanger, overl. ald. 13.2.1904, tr.

ald. 12.3.1845
31. SaraHelenaLubsen, geb. Amsterdam 18.2.1817, overl. ald. 13.8.1887.

De verdere generaties worden hierna in 16 afzonderlijke deelkwartier-
staten uitgewerkt.
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De buurtschap Markvelde (gemeente Diepenheim) met de zeven erven. Ontleend aan de
topografische kaart.

Deelkwartierstaat Hendrik Egbertinus Hennink (16)
Het geslacht Hennink is afkomstig uit de buurtschap Markvelde in de gemeente Diepenheim

(O.). De ned. hervormden die er wonen behoren kerkelijk tot Neede. De naam Hennink
wordt voor het eerst vermeld in 1188 als een van de 7 erven, die zich in Markvelde bevonden.
Er stond een watermolen bij de erve Ripinck (later Boevink). De boeren droegen in de middel-
eeuwen in de regel de naam van de erven die zij bewoonden. Gelijkheid van naam behoeft
daarom niet op familieverwantschap te wijzen. Hoewel deze gewoonte in Twente tot in de te-
genwoordige tijd onofficieel nog in zwang is, was het bij het begin van de doop- en trouwboe-
ken van de hervormde gemeente van Ncede toch reeds zo, dat er familienamen bestonden, die
wel van vader op zoon overgingen.

Wij vinden op 16.12.1632 het huwelijk van Hendrick Assink, muller tot Markvelde
(waarschijnlijk eerder getrouwd met Fenna te Giffele) en Metta Bunckink. Op 20.10.1633
werd hun zoon Arent Mullers gedoopt. Na het overlijden van Hendrick Assink trouwde Metta
met Joan ter Weme, uit welk huwelijk Gerrit werd geboren, later molenaar te Mallem onder
Eibergen. Arent Mullers trouwde 26.3.1671 met Jenneken Jansdr. Lankheet, uit Haaksber-
gen. Jenneken Lankheet hertrouwde in 1676 met Jan Boevinck, muller tot Markvelde. Het
molenaarschap ging van Hendrick Assink via diens weduwe en haar tweede man, Joan ter We-
me, over op zijn zoon Arerlt en vervolgens via diens weduwe op haar tweede man. Jan Boe-
vinck. De erve Ripinck is verder Boevink blijven heten.

Op 15.11.1657 trouwde Berentien Mullers, Hendrik Mullersdochter (kennelijk een zuster
van Arent), met Geert Lankheet, gen. Hennink. Deze benaming geeft grond aan de mening
dat toentertijd reeds familienamen bestonden. Geert Lankheet was waarschijnlijk de zoon van
Hendrik Lankheet en Grete Hennink, die op 25.9.1631 trouwden. Hendrik Lankheet, oom van
evengenoemde Jan Lankheet, is blijkbaar ingetrouwd op de erve Hennink, waarvan Gretc de
erfdochter was. Andere Henninks, die voor de erfopvolging in aanmerking zouden komen, zijn
niet gevonden. Geert Lankheet heeft met de erve ook de naam overgenomen. Zijn zoon Hen-
drik voerde de naam Hennink en is 6.5.1694 getrouwd met Hendrikjen Mullers, mogelijk een
dochter van Arent Mullers en Jenneken Lankheet. Hij was weer muller tot Markvelde. Alle
latere Henninks stammen af van dit echtpaar, zijn althans niet tot andere stamouders terug te
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De Markveldse watermolen (afgebroken in 1911). Ontleend aan „Hagens - Molens, Mulders,
Meesters".

brengen. De elders voorkomende naam Henning is van Duitse oorsprong en heeft niets met
het Markveldse geslacht te maken. Zowel de molen als de erve Hennink zijn de jaren door in
handen van afstammelingen van dit echtpaar gebleven. Er kan dus gevoeglijk worden aange-
nomen dat Hendrik Hennink (256) en Hendrikjen Mullers (257) de stamouders zijn van het
gehele latere geslacht Hennink, dat eigenlijk Lankheet had moeten heten, en dat het oude ge-
slacht Hennink met Grete, de vrouw van Hendrik Lankheet, is uitgestorven. Merkwaardig is
dat het echte geslacht Lankheet in Haaksbergen eveneens is uitgestorven; zij die thans deze
naam voeren stammen af van de bewoner van het Lankheet, die deze naam heeft aangenomen
nadat zijn voorganger, een echte Lankheet, kinderloos was gebleven.

De opvolgers van Hendrik Hennink als molenaar te Markvelde waren Garrit (128), daarna
Jan Berent Maas (de tweede echtgenoot van Garrits weduwe, Eva Lankheet) en vervolgens
Roelof (64), diens oudste zoon Jan en daarna de schoonzoon van deze, de uit Mallem afkom-
stige molenaarszoon Gerrit Jan Hartgerink. Voor een jongere broer van Jan, Reint (32), was
op de molen te Markvelde blijkbaar geen plaats; deze week uit naar Zelhem, waarschijnlijk als
molenaarsknecht, trouwde te Neede met de Zelhemse molenaarsdochter Hendrietta Koops en
was later oliemolenaar in Goor. Na het overlijden van Gerrit Jan Hartgerink in 1828 volgde de
zoon van Reint, Hendrik Egbertinus (16), hem op als molenaar in Markvelde. Deze bleef dit
tot 1.11.1848. Jan Hartgerink, die van zijn vader, Gerrit Jan, de eigendom van de molen had
geërfd, verkocht deze in 1849.

De erve kwam in handen van een andere zoon van Hendrik Hennink en is nog steeds
eigendom van diens afstammelingen.

Opgemerkt wordt dat genoemde personen tot 1811 geen eigenaren waren maar pachters van
het Stift Ter Hunnepe bij Deventer. In de praktijk had de pacht echter wel een erfelijk karak-
ter.

Over andere nog levende Henninks kan worden vermeld dat Garrit Hennink (128) behalve
Roelof (64) nog twee zoons had, van wie afstammelingen bestaan. Deze zijn:

1. Harmannus, getrouwd met Trientje Bispinck. Een tak van dit geslacht kwam in Voorscho-
ten terecht, een andere in Delft en Rotterdam. Tot de laatste tak behoren o.a. de kolonel Wil-
helm Frederik Hennink, commandant van de Nederlandse troepen op de Grebbeberg in 1940,
en de journaliste Ina Hennink;
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2. Arent, getrouwd met Christina te Goorhuis. Hiervan bestaat nog een uitgebreid nage-
slacht, voornamelijk in Borculo en omgeving. Een tak kwam in de provincie Utrecht (Leer-
sum) terecht en heeft daar wortel geschoten, daartoe behoort o.a. Dirk Hennink, die als ver-
zetsstrijder op 5.5.1945 bij Leimuiden sneuvelde.

Omtrent een en ander zij verwezen naar de volgende literatuur.
J. van der Veen — De Diepenheimse erven uit de jaren 1188, 1578 en 1601, opgenomen in

Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Ge-
schiedenis, 75e stuk, 1960.

J. Vredenberg — Markvelde, een merkwaardig uithoekje van Twente, opgenomen in Jaar-
boek Twente 1968.

H. W. Heuvel — Van Neede naar den Markveldschen watermolen, opgenomen in Almanak
voor den Achterhoek en het Schipbeekdal, 1930.

H. Hagens — Molens, Mulders, Meesters, 1979, waarin verwerkt mr. G. J. ter Kuile — De
Twentsche Watermolens.

W. E. ten Asbroek en J. G. L. Overbeeke — De erven Lankheet, opgenomen in „Aold
Hoksebarge", aug./nov. 1981.

In 1982 verscheen van de hand van C. Coops een genealogie van diens geslacht, getiteld
„Vierhonderd jaar molenaars". Dankzij deze publikatie, waarvan de gegevens mochten wor-
den overgenomen, kon de helft van deze deelkwartierstaat, nl. via Hendrietta Coops, aanzien-
lijk worden uitgebreid.

VI
32. Reint Hennink, ged. Neede 7.3.1762, bouwman, olijmolenaar, overl. Goor 2.3.1838, tr.

Neede 29.3.1796
33. Hendrietta Coops, ged. Zelhem 17.11.1776, overl. Goor 31.7.1844.

VII
64. Roelof Hennink, ged. Neede 25.2.1725, molenaar, tr. ald. 24.2.1748
65. Engele Overbekking (Overbeek).
66. Hendrik Coops, ged. Doetinchem 7.9.1738, molenaar, koopman, overl. ald. 4.12.1819,

tr. ald. 17.11.1765
67. E(n)gberdina Kolenbrander, ged. Doetinchem 9.8.1744, overl. Zelhem 1.6.1790.

VIII
128. Garrit Hennink, ged. Neede 26.9.1697, molenaar, tr. ald. 10.5.1722
129. Eva Lankheet, tr. (2) Neede 17.11.1736 Jan Berent Maas.
130. Jan Overbekking, uit Haarlo, tr. Eibergen 1726
131. Reintjen Scholten, uit Haarlo.
132. Jan Coops, ged. Doetinchem 15.1.1702, waegemester, begr. ald. 20.12.1779, tr. (2) Doe-

tinchem 21.3.1756 Hendrika Sagtleven, ged. Doetinchem 16.5.1706, begr. ald.
6.11.1788, dr. van Tomas Sagtleven en Johanna Vogelsanck; tr. (1) ald. ca. 1735

133. Willemyna Nienhuis (Nyenhuis).
134. Antoni Colenbrander, van Varsseveld, tr. Doetinchem 16.6.1743
135. Gesina Sprenkel, wed. van Engelbert Osewolds (Osenwald).

IX
256. Hendrik Hennink, ged. Neede 16.10.1672, muller tot Markvelde, tr. ald. 6.5.1694
257. Hendrikjen Muiters.
258. Roelof Lankheet, lidm. Haaksbergen 1677, overl. 1720/22, tr. ald. 10.10.1697
259. Harmken Jaasink, overl. 1722/23.
260. Jan Overbekking, uit Haarlo, tr. 1690
261. Jenneken Bruining, uit Hupsel.
264. Derck Coops, geb. Zelhem ca. 1674, molenaar, begr. Doetinchem 5.6.1735, tr. (2) ald.

ca. 1718 Anna van Dingen, ged. Doetinchem 28.11.1669, begr. ald. 16.7.1741, wed. van
Jan Ossewolts, begr. Doetinchem 15.7.1716, dr. van Derck van Dingen en Willemken
Veldincks; tr. (l)ald. ca. 1700

265. Anna Catharina ten Ham, ged. Doetinchem 10.6.1677, begr. ald. 15.2.1718.
266. Harmen Nijenhuis.
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X
512. Geert Lankheet, gen. Hannink, tr. Neede 15.11.1657
513. Berennen Mullers.
514. verm. Arent Muiters, ged. Neede 20.10.1633, begr. ald. 6.8.1673, tr. ald. 26.3.1671
515. Jenneken Lankheet, lidm. Ger. Kerk Haaksbergen 1667, tr. (2) Neede 1676 Jan Boe-

vinck, muller tot Markvelde.
516. Jan Lankheet, kerkmeester te Haaksbergen, overl. 1702/05, tr. ca. 1649
517. Eefse Wargerink.
518. JanJaasink.
520. Hendric Overbekking.
522. Aelbert Bruining.
528. Jan Coops, geb. ca. 1635, molenaar te Zelhem, overl. ald. 1685, tr. ald. 1663
529. Jannetje Dimmendaal, geb. ca. 1643, overl. Zelhem ca. 1724; tr. (2) ald. 1689 ds. David

Vos, predikant ald., wedr. van Essela van Bronckhorst.
530. Berntten Ham, ged. Doetinchem 28.5.1648, overl. ald. 6.3.1698, tr. ald. ca. 1676
531. Margaretha van Juchem, ged. Doetinchem 22.5.1653, overl. ald. 12.4.1695.
532. Luytiens Schemmelinck, op Nijenhuis.

XI
1024., Hendrik Lankheet, tr. Neede 25.9.1631
1025. Grete Henninck, tr. (2) 20.3.1642 Gerd ten Negberink.
1026. Hendrick Assink, muller tot Markvelde, tr. (1) Fenna te Giffele, dr. van Egbert Schulte

enChristinateGiffele;tr. (2) Neede 16.12.1632
1027. Metta Bunckink; tr. (2) 1648 Joan ter Weme. (Berentien Mullers is mogelijk een doch-

ter uit het eerste huwelijk van Hendrick Assink met Fenna te Giffele.)
1028-1029 = 1026-1027.
1030-1031 = 516-517.
1032. Geert Lankheet, tr. ca. 1620
1033. Hendrikje Schuiten.
1034. Arend Wargerink, te Buurse.
1056. Hendrik Coops, geb. ca. 1610, molenaar te Zelhem, overl. ald. ca. 1669, tr. ca. 1635
1057. Wendela Egginck, geb. ca. 1615, overl. voor 1688.
1058. Bernt Dimmendaal, tr.
1059. Hilleken van TUI.
1060. Jan ten Ham, geb. Doetinchem ca. 1610, overl. ald. ca. 1670, lidm. 1634, tr. ald. ca.

1637
1061. Catharina Coenders, geb. Doesburg maart 1620, overl. Doetinchem 21.10.1659.
1062. Fredrik van Juchem, overl. Doetinchem 30.5.1674, tr. ald. (ondertr. 30.4) 1648
1063. Enneke Cremers, overl. Doetinchem 1.10.1678.
1064. Garrit Schemmelinck.

XII
2048. Hendrik Lankheet, tr. ca. 1590
2049. Fenna Mollers.
2064-2065 = 2048-2049.
2066. Jan Schuiten.
2112. Coop Muller de Jonge, geb. verm. Zelhem, 1588 burger te Doetinchem, 1601 molenaar

te Hengelo (G.), tr. (1) ald. Janneke Elgers; tr. (2)
2113. Berntien.
2114. Johan Egginck, te Zelhem, tr.
2115. Hendersken Huetinck, te Doetinchem.
2116. Derck Dimmendaal, tr.
2117. Willemken Heyncks.
2120. Bernt ten Ham, die Olde, geb. Doetinchem ca. 1545, overl. ald. ca. 1620, lidm. Doe-

tinchem 1614, schepen van de stad Doetinchem 1590-1604, vervolgens Raad, tr. (2) ca.
1605

2121. Eeffse, lidm. Doetinchem 1609, overl. ald. 2.2.1636.
2122. Claes Coenders, geb. Doetinchem ca. 1585, overl. 1628/37, tr.
2123. Harmken Bomers, geb. Doetinchem ca. 1590, lidm. ald. ca. 1614.
2124. Coenraet van Juchem, luitenant onder ritmeester Ketzken.
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2126. Gerrit Cremer, geb. 1592, lidm. 1619, overl. 5.3.1670, tr. voor okt. 1620
2127. Geertruyd ten Poll, geb. Doetinchem ca. 1600, lidm. 1620, overl. Doetinchem 1635

(pestepidemie).

XIII
4224. Coop Muller, de Oude, geb. Vorden ca. 1520, 1546 molenaar en brouwer te Zelhcm,

overl. na 1611.
4230. Goessen Huelinck, geb. Doetinchem ca. 1552, overl. Doetinchem 1585, schepen ald.

1582-1585, tr. 1572
4231. Wendelken tho Borcken, geb. Doetinchem ca. 1555.
4240. Jan ten Ham, die Olde, geb. Doetinchem ca. 1500, overl. ald. 1572, tr. verm. (2) ald.

ca. 1530
4241. Guede sGreven (die Greven).
4244. Coendert van Duren, burger Doetinchem in 1585, overl. in of voor 1593, tr.
4245. Judith (Jutte) Vogelsanck, geb. ca. 1560 (onecht), overl. na 1618.
4246. Derick Bomer, geb. ca. 1560, lidm. Doetinchem 1600, overl. na 1623, tr.
4247. Griete, overl. Doetinchem na 1615.
4252. Herman Cremer, geb. Doetinchem ca. 1564, lidm. ald. 1600, tr.
4253. Arntien, geb. Doetinchem ca. 1568, lidm. ald. 1600.
4254. Johannes ten Poll, geb. ca. 1565, overl. Doetinchem 1610, burgemeester ald. 1600-

1610, tr. ca. 1600
4255. Aeltien Wessels, geb. ca. 1565, lidm. Doetinchem 1601.

XIV
8460. Goessen Huetinck, geb. Doetinchem ca. 1525, overl. ald. 1557/62, tr. 1551
8461. Henrica Horstinck, geb. Doetinchem ca. 1528.
8462. Derck tho Borcken, overl. Doetinchem 1557, tr.
8463. Swene van Huessen, geb. Doetinchem, overl. ald. ca. 1576, tr. (2) Marten Tanckinck.
8480. Jacob ten Ham, geb. ca. 1470 (op 't goed De Ham in de Beekermarck), overl. Doe-

tinchem 1536.
8490. Heer Sweer Vogelsanck, geb. Doetinchem ca. 1522, priester, pastoor en vicaris te Doe-

tinchem, overl. Emmerik na 1584.
8504. Gerrit Cremer, geb. ca. 1530, overl. in of voor 1589.

XV
16920. Goessen Huetinck, geb. Doetinchem ca. 1490, overl. ald. voor 1542, tr.
16921. Eeffse Hoevemans, overl. Doetinchem na 1565.
16922. Bernt Horstinck, tr. Doetinchem 1523
16923. Lutgera Lebbincks, wed. van Johan van Hagen.
16924. Hendrick tho Borken, geb. ca. 1470, overl. voor 1521, tr.
16925. Anthonia, geb. ca. 1475, overl. voor 1521.
16926. Derck van Huessen, beleend in 1512, bij overgifte van Lambert Lonys met een slag in

de Loenhorst, in 1553 (als erfgen. van zijn nicht Fijke Lonys, huisvrouw van Otto Key)
met het goed Lansinck te Hengelo, overl. 1560, tr.

16927. Trude.
16980. Andries Vogelsanck, geb. Doetinchem ca. 1495, schepen te Doetinchem 1544-1560,

overl. na 1562, tr. 1520
16981. Judith Huetinck.

XVI
33840. Willem Huetinck, tr.
33841. Elisabeth.
33842. Bernt Hoeveman, overl. voor 1521, tr.
33843. Wendel.
33848. Derick tho Borken, vermeld 1485.
33852. Bernt van Huessen, vermeld 1479, 1480, 1481, 1486, 1501, 1505, 1512, 1521, tr.
33853. Swene (Loenys).
33960. Sweder Vogelsanck, geb. ca. 1460, overl. voor 1514.
33962-33963 = 33840-33841.
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XVII
67680. Goessen Huetinck, vermeld 1488, 1492, tr.
67681. Nenne.
67684. Arm Hoefman, tr.
67685. Hitte Rentinck.
67712. Derck van Huessen, vermeld 1467, 1468, 1488, tr.
67713. Tye.
67920. Gerrit Vogelsanck, geb. 1430, beleend 1441, mondig 1455, overl. voor 1515 schepen

van Doetinchem 1483-1507, tr.
67921. Alyt.
67922. MeisterAndries.
67924-67925 = 67680-67681.

XVIII
135370. Bernt Rentinck (alias Leyendecker).
135840. Herman Vogelsanck, geb. ca. 1400, beleend 1435, overl. voor 1442.

XIX
271680. Jan to Vogelsanck, geb. 1370, beleend in 1417 met de Tiddeken mait te Didam (Leen-

reg. van Bergh), overl. voor 1436.

Deelkwartierstaat Ten Duis (17)

Voor de afkomst en betekenis van de naam Duis, ook wel Dues of Does, wordt verwezen
naar B. J. Hekket — Oostnederlandse familienamen (hun ontstaan en hun betekenis).

Deze naam, ook in de vorm van Doeschate, komt reeds in de middeleeuwen in en nabij
Goor voor. Toch kon de kwartierstaat niet ver worden teruggevoerd.

VI
34. Jan ten Duis, ged. Goor 2.11.1774, dagloner, overl. ald. 27.11.1840, tr. ald. 22.8.1795
35. Aaltjen Tangena,ged. Goor 24.11.1771, vroedvrouw, overl. na 1844.

VII
68. Christian ten Duis, ged. Goor 13.12.1736, overl. ald. 30.11.1812, tr. (2) ald. 10.12.1797

Harmina Hilverink, wed. van Albert Baltink; tr. (1) Goor 4.6.1763
69. Harmina (Willemina) Meulenkolk, ged. Rijssen 4.2.1742, overl. vóór 10.12.1797.
70. Jan Roelof Tang'ena, ged. Goor 8.12.1735, tr. ald. 24.9.1761
71. Maria Scholten, ged. Rijssen 26.12.1736.

VIII
136. Jan ten Duis, tr.
137. Fenne Peessen.
138. Jan Meulenkolk, ged. Rijssen 25.5.1704, tr. ald. 20.2.1741
139. Aeltje Smeijers.
140. Harmen Tangena, tr.
141. Anna.
142. Jan Scholten,». Rijssen 21.1.1728
143. Geesken Lubbers (Lubberink), ged. ald. 12.10.1710.

IX
276. Wilm Meulenkolk, tr.
277. Jenneken.
286. Jan Lubberink, tr.
287. Maria Wessels.

(Wordt voorgezet) H. HENNINK

BOEKEN

De op de volgende pagina's vermelde en besproken boeken zijn ter lezing
aanwezig in de bibliotheek N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC
Naarden. Er worden geen boeken uitgeleend.
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Kwartierstatenboeken

Kwartierstatenboek, Verzameling kwarlierstalen, uitg. Stichting De Nederlandse Leeuw,
's-Gravenhage 1983.

De herdenking van het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde in juni 1983 werd niet enkel gevierd in een bijzondere bijeenkomst van
haar leden in de plaats van oprichting, maar ook, en niet minder, door uitgave van een kloek
boek met bijna 500 kwartierstaten. Dit boekwerk is een lust voor het oog en een sieraad in de
boekenkast, al zat dit bij velen liggend zijn plaats hebben gekregen op zijn voorganger van
1958, evenzo een van formaat.

Vooral in andere zin is het een werk van formaat, dat — al heeft het liggend zijn plaats ge-
kregen — een „standaard"-werk genoemd mag worden, dat voor veel genealogen, demografen
en andere beoefenaars van wetenschap, alsook voor journalisten en publicisten een bron van
kennis is geworden.

Het kan niet anders dan dat veel reeds eerder gepubliceerd „materiaal" opnieuw werd opge-
nomen, nu echter niet naar geslacht gerangschikt, maar meer in de „natuurlijke" samenhang
geordend. Het geheel van voorouders te plaatsen in hun familieverband door ook steeds broers
en zusters, en vooral ook zwagers, van de „kwartieren" te vermelden met hun beroepen en
'maatschappelijke functies, zou het zicht op de voorouders van de probant en kennis van het
milieu ongetwijfeld vergroten. Daarvoor echter is nog nimmer een goed overzichtelijk en
deugdelijk systeem gevonden. Ook toelichtende andere vormen zoals geneagrammen e.d. zou-
den, zeker voor leken, onleesbare stof bieden. Overigens zou bij doorvoering van dit idee de
doelstelling van het werk voorbij geschoten zijn.

De overzichtelijkheid en leesbaarheid zijn, dank zij de normen die de redactie heeft aange-
legd bijzonder goed: beroepen en maatschappelijke functies en posities zijn zo veel mogelijk
vermeld. Opname van hypothetische voorouders is vermeden, zoals een dergelijk werk past.
(In tijdschriften daarentegen is dit soms gewenst om zodoende discussie en grondig onderzoek
op gang te brengen.) De wijze van publikatie in staatyorm maakt het niet mogelijk bij de oudst
vermelde voorouders bronnen aan te geven waaruit de verwantschap verklaard wordt, hetgeen
toch wel jammer is. Misschien had de redactie een of meer pagina's mogen inruimen voor der-
gelijke bewijsvoeringen en bronnen. Het aantal zou in verhouding tot alle staten beslist niet
groot zijn geweest daar het merendeel der gegevens voor 1811 ontleend werden aan de DTB-
boeken. Wel geeft de uitgave op enkele pagina's (496-498) de verbeteringen t.o.v. vroeger ver-
schenen publikaties en we zijn met de redactie van oordeel dat deze zeker niet hadden mogen
ontbreken.

Komen we nu toe aan de staten zelf. Het bespreken van alle, zelfs van een aantal, zou onbe-
gonnen werk zijn. We volstaan met enkele opmerkingen en kanttekeningen.

Als Koninklijk Genootschap ligt het voor de hand dat de serie staten aanvangt met twee ko-
ningen uit het Oranjehuis in chronologische volgorde: Willcm III, Prins van Oranje, na verloop
van tijd stadhouder van de meeste gewesten binnen de Republiek en tenslotte ook Koning Wil-
lem III van Engeland. De redactie heeft hier, waarschijnlijk om bepaalde redenen de chrono-
logie verlaten en hem de laatste titel onmiddellijk achter zijn naam meegegeven. Als tweede
staat volgt die van Koning Willem I. Beide staten bevatten enige aanvullingen en correcties (en
helaas ook weglatingen) op eerdere publikaties en op de kwartieren zoals die indertijd in Gens
Nostra gepubliceerd zijn. Na deze volgen de staten van de ministers-president uit de naoorlog-
se periode te weten van Schermerhorn af tot en met Lubbers. Twee van deze staten verschenen
ook in ons tijdschrift nl. Cals en Drees, waarbij ten opzichte van de eerste enige correcties zijn
verwerkt. Deze 12 kwartierstaten zijn samengesteld door de redactie. Daarna volgt het grote
aantal dat door de leden werd ingebracht. Begrijpelijk is dat een aantal inzenders een staat
inzond van zichzelf als probant (of van zijn kinderen) waardoor de vijfde parentatie rond 1800
kwam te liggen. Deze zullen dan ook waarschijnlijk voorouders vermelden die in de literatuur
nog niet vastlagen. Interessanter nog zijn de staten waarbij de probant in de 18e, 17e of zelfs
16e eeuw geboren is. Dat de samenstellers van deze kwartieren doorgewinterde genealogen
zijn, behoeft niet betwijfeld te worden. Zo heeft ons oud-hoofdbestuurslid en redacteur van
ons tijdschrift een dertigtal staten ingezonden waarin de jongste probanten in begin 19e eeuw
en de oudste in de 16c eeuw geboren zijn.

Het is niet duidelijk welk standpunt de redactie heeft ingenomen ten aanzien van de vermel-
ding van kerkgenootschappen. Op het eerste gezicht lijkt het dat de algemene regel luidde:
Voor 1811 geen vermelding als het gereformeerde dopen of huwelijken, wel vermelding als het
r.k. of andere kerkgenootschappen betreft, hetgeen vreemd overkomt. Een andere regel zou
hebben kunnen luiden: opgave van de kerk indien in een betreffende plaats meer kerken (of
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kerkgenootschappen) waren die dan nader genoemd moeten worden. Deze regels zijn ofwel
niet gegeven, hetgeen het meest voor de hand ligt, ofwel de inzenders hebben zich hieraan niet
gehouden. Er is hierdoor geen eenvormigheid te ontdekken binnen het gehele werk, wel meer
binnen de onderscheidene staten en die der afzonderlijke inzenders. Uit de redactionele kwar-
tierstaten enkele voorbeelden. Drees, kw. 24, 25, wel de betreffende kerken in Amsterdam,
kw. 26, bij Doetinchem niet; De Quay, kw. 16, 17 wel r.k. maar niet welke r.k.-kerk, terwijl in
de kwartieren 18 t/m 31 nergens de r.k. religie wordt vermeld. Zo had bijv. bij Cals, met ge-
heel katholiek voorgeslacht, toch bijv. bij kw. 24 de doopkerk moeten staan daar er in Gulpen
ook een geref. kerk stond en evenzo bij het huwelijk van kw. 30/31. Zo had ook bij De Jong,
kw. 17 geen r.k. behoeven te staan omdat er in Blauwhuis enkel een r.k. parochie was. Voor-
beelden als deze, toevallig genomen uit de eerste staten van het boek, zouden evengoed in an-
dere staten gevonden kunnen worden. Toch willen we hieraan niet zwaar tillen. Een genealoog
die serieus van de gepubliceerde gegevens gebruikmaakt zal de inschrijvingen in de kerken on-
getwijfeld vinden, tenzij bijv. een huwelijksinschrijving enkel voorkomt in het gerechtsproto-
col of gaardersarchief. Dit moet zeker vermeld worden.

Door bovengenoemde onduidelijkheden heeft uw recensent moeten afzien van het maken
van de opgave van de procentuele verhoudingen naar religie in de voorkomende kwartier-
staten. Hij meende hieruit dan enkele verrassende conclusies te kunnen trekken.

Dit alles doet allerminst af aan deze voortreffelijke uitgave, waarbij de redactie alle lof toe-
komt. Mr. A. Snethlage met zijn team heeft ongetwijfeld onder hoogspanning door de druk
van tijd en met uiterste accuratesse moeten werken; alleen insiders in redactioneel-genealogi-
sche aangelegenheden beseffen welke immense arbeid verricht moet zijn om zo'n boekwerk
persklaar te maken en te corrigeren. Deze willen we allereerst lof toezwaaien. Zeker ook ini-
tiatiefnemers, bestuur en inzenders van de waardevolle kwartierstaten die zij beschikbaar stel-
den. Heel de genealogische wereld heeft profijt van deze uitgave. Ze zet een kroon op het 100-
jarig bestaan van het Genootschap.

In het voorwoord wordt gesproken van een begonnen traditie in 1958: het uitgeven van een
kwartierstatenboek. Dit is de tweede in de rij. Het doet ondanks de problemen van de tijd de
hoop leven dat het Genootschap over 25 jaar in staat zal zijn wederom een dergelijke uitgave
het licht te laten zien.

In de toekomst zal het werk vele malen in allerlei literatuur worden geciteerd. De redactie
gaf het boek als citeertitel mee: Kwartierstatenboek 1983, alsof dit het enige kwartierstaten-
boek zou zijn dat in dat jaar verscheen. Nog voor juni, maar ook na deze maand zagen van
afdelingen van de N.G.V., en van een andere zustervereniging en ook van werkgroepen een
kwartierstatenboek het licht, maar we moeten onderschrijven dat het kwartierstatenboek van
het jaar dat van de Stichting Nederlandsche Leeuw is. Toch hadden wij liever als citeertitel ge-
zien: Kwartierstatenboek N.L. 1983, zodat geen verwarring zou kunnen ontstaan.

Nogmaals, wij zijn onze zustervereniging bijzonder dankbaar dat zij genealogisch geïnteres-
seerd Nederland met een „standaardwerk" verrijkt heeft.

N. A. HAMERS

Kwartieren van Her en Der, deel II, Zoetermeer/Nijmegen, november 1983, onder redactie
van P. M. op den Brouw, J. op den Brouw-van de Poll, A. M. Aben en H. M. Aben-Neder-
peld.

Binnen enkele jaren verrast de afdeling Kwartier van Nijmegen de genealogisch geïnteres-
seerden met een tweede uitgave van Kwartieren van Her en Der. Ook ditmaal dekt de titel de
inhoud volledig; de opgenomen staten voeren ons naar vele delen van het land, hoewel deze
keer toch opvallend veel Zuid-Holland en Noord-Brabant vertegenwoordigd zijn. Met de re-
dactie van dit boek zijn wij van oordeel, dat sommige van de thans verschenen staten voor op-
name in een landelijk tijdschrift nog niet voldoende zouden zijn uitgewerkt. Maar evenzo de-
len wij haar mening, dat het vastleggen van de gegevens die nu dan reeds voor ons liggen, zijn
onmiskenbare waarde heeft. Overigens munt zeker een kwartierstaat als die van Klok-Huijser
(inzender: P. F. Klok te Nijmegen) uit door een behoorlijke mate van volledigheid. Achterin
zijn nog enkele aanvullingen en verbeteringen opgenomen m.b.t. tot in deel I verschenen pu-
blikaties. Enkele aardige illustraties ontbreken niet, een naamregister evenmin. Alles bijeen
een boek om eens rustig in te bladeren en te speuren naar mogelijke aanknopingspunten met
eigen onderzoek.

De prijs bedraagt ƒ 27,50 (afgehaald) of ƒ 35,— (per post) op gironummer 3506714 t.n.v. H.
M. Aben-Nederpeld, Malvert 24-16, 6538 AP Nijmegen. De oplage is beperkt.
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Kwartierstaten

Familieboek Derks-van Hout, door Elly Derks en Nico Hamers, Schaijk, 1982. Dit familie-
boek werd aangeboden door de kinderen van het zilveren bruidspaar Wilhelmus Albertus
Derks en Elisabeth Maria van Hout op 21 mei 1982. Het boek bestaat uit twee delen en bevat
de stamreeksen van de acht overgrootouders van zowel de bruidegom als de bruid. Hun res-
pectievelijke namen luiden: Derks, Meeuwisscn, Van der Zanden, Spanjers, Zwaans, Van
Gaal, Henst, De Wit, Van Hout, Van der Ven, Verhofstadt, Van de Laar, Gecrtst, Coenen,
Van Casteren en Van Duren. De deeltjes zijn rijkelijk verlucht met afbeeldingen van akten,
bidprentjes, foto's, topografische kaartjes en een enkel wapen.

Diverse hulp-kwartierstaten geven een beeld van verderop gelegen voorouders. Veel van
het geboden materiaal heeft betrekking op Schaijk, Zeeland, Gemert, Wijchen, waarmede het
gebied waarin de kwartieren te vinden zijn, enigszins is aangegeven. Alles bijeengenomen
twee aardige deeltjes die elke worden afgesloten door eenzelfde register op patronimica en fa-
milienaam, dat dus op de beide delen betrekking heeft.

Kwarlierslaal van Everdina Wilhelmina Kuyvenhoven-Hendriks, geb. Westervoort
28.12.1920. Getypt, beperkt van opzet; gegevens vooral te Arnhem en Veluwe.

En compareerde voor mij... Van Tongeren, kwartierstaat 1983, 2c druk. Kwartierstaat van
Gwendolyn Pauline (geb. 1976) en Jorg Lars (geb. 1977) van Tongeren, kinderen van ons lid,
dhr. J. van Tongeren te Den Helder. Een aardig begin, maar een volgende druk zal
waarschijnlijk veel meer gegevens gaan bevatten, want het onderzoek is nog lang niet afge-
rond.

Kwarlierstaat Van der Meer, door M. W. M. van der Meer, Rotterdam 1983. Aanvankelijk
lijkt de staat nogal Zuid-Hollands, maar al gauw waaiert hij uit naar verschillende richtingen.
Totaal 24 pagina's. Achterin een naamregister.

Genealogieën

Gerda Erkamp-Opdam, Bijdrage lol de genealogie van het geslacht Er(d)kamp(s), Heiloo,
1983. Een zeer welycrzorgde uitgave, dik papier, goed ingebonden in fraaie band. Diverse
schema's en veel illustratiemateriaal, zoals portretfoto's, akten, bidprentjes, stadsgezichten
etc. De eerste generatie is Godefridus Erdkamp (alias Peters), geb. ca. 1630/40, landbouwer,
grondeigenaar, schepen en burgemeester van Melick in Limburg. Een aantal generaties blijft
in Melick en omgeving maar om onbekende redenen komt Cornelius Erkamp (1761-1812) naar
Alkmaar, in welke Noordhollandse stad nadien heel wat Erkamp's het levenslicht zullen aan-
schouwen. De schrijfster, nog niet zo lang bestuurslid van onze afdeling Hollands Noorder-
kwartier, heeft met de uitgave van dit familieboek een mooi resultaat geboekt.

J. A. Vliegenthart en M. J. Vlicgenthart, De schakelketting van het huis van Dirk Vlie-
genthart 1736-1819. Dit werkje vormt een onderdeel van de totale genealogie Vliegenthart, die
de beide auteurs bezig zijn te doen verschijnen. Op eenvoudige wijze is de nakomelingschap
van genoemde Dirk Vliegenthart weergegeven. Het betreft hier de tak van de familie Vliegent-
hart, die is beschreven in Nederland's Patriciaat, jg. 51. Ten opzichte daarvan zijn enkele aan-
vullingen en verbeteringen toegepast. Wij zien met belangstelling de volgende deeltjes tege-
moet.

Genealogie Pesman (Scharmer). Van de heer H. Kloosterhuis te Uithuizen ontvingen wij
een handgeschreven aanvulling op zijn eerder in Gens Nostra (1980) gepubliceerde genealogie
Pesman (Scharmer). Het betreft de jongste generaties, die destijds wegens plaatsgebrek niet in
het blad konden worden opgenomen.

C. Maat, Stamreeks Maat, „een oud Delflands geslacht" (Wateringen). 1983. De titel van dit
werk is wat te bescheiden. De samensteller geeft niet één stamreeks, maar verschillende. Hij
laat ze voorafgaan door een uitvoerige inleiding, o.a. over het ontstaan van Delfland en besluit
met een naamregister en een aantal schematische afbeeldingen van de opgenomen stammen.
De stamvader is Joris Jansz. Maat, geb. 1600/10, bouwman te Noord-Kethel. Voor wie op eni-
gerlei wijze interesse voor de naam en familie Maat heeft is dit een aardig boekje.

W. H. G. Brok, Stamboom van het Geslacht Brok 1620-1983. Een eenvoudig, maar prettig
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werkje over een familie, oorspronkelijk te vinden in Delden en omgeving. Er zijn familieleden
die de naam als Broek spellen. Veel illustraties, 40 pagina's, klein formaat. Een kleine opmer-
king: lila, Berend Brok wordt vermeld als te zijn geboren uit een verhouding van zijn vader en
diens stiefdochter. Maar dan mag Berend niet enkele regels eerder worden ondergebracht on-
der de kinderen, geboren uit het huwelijk van zijn vader!

Geïnteresseerden kunnen het boekje kopen door overmaking van ƒ 27,80 (incl. porto) op
rekening 47.46.11.345 van Amro-bank te Borne met vermelding „Stamboom-Brok".

H. van Kooten, Familierelatie van Clara van Sparwoude te Delft in 1600 naar familie Van
Kooten te Hillegom in 1982 volgens legaat de Bont (Hillegom), 1982. Dit werkstuk beschrijft
het interessante onderzoek van de heer Van Kooten naar zijn familierelatie met Clara .van
Sparwoude. Een aanwijzing voor die relatie vormde de huwelijksgift van ƒ 25,— die zijn
ouders bij hun echtverbintenis op 6 mei 1920 mochten ontvangen. Allengs verzamelde de sa-
mensteller meer en meer informatie, waarna het hem tenslotte gelukte de lijn naar de rijke
erflaatster te trekken. De op zichzelf eenvoudige uitgave is ruim gedocumenteerd; voor al de-
genen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de nalatenschap van Clara van Spar-
woude zeker aanbevolen lectuur.

Frans van Geldrop en Fred Hoek, Alfabetisch naamregister op de geslachten Molenkamp,
Rijswijk/De Rijp, 1983. Dit is een genealogie in de gewone zin van het woord, maar een op
voornamen alfabetisch gerangschikte opgave van personen met de namen Molenkamp, Meule-
kamp, Moolecam, Muelkamp, Molenkampf en vele andere variaties op deze namen. Steeds
zijn zoveel mogelijk de normale genealogische gegevens vermeld.en de namen van de ouders,
zodat men — zo men dat wil — toch de nodige stamreeksen kan opzetten. Hier en daar wordt
de tekst onderbroken door enig illustratiemateriaal. Helemaal compleet is het werk niet, zo
bleek me bij raadpleging. Enige mij bekende naamgenoten kon ik niet vinden, maar de auteurs
hebben dat ook al gesignaleerd. Er zijn nog hiaten. Al met al toch een aardige manier om ge-
gevens te verwerken.

W. A. Herweijer, De vruchtbare dorre boom • het geslacht Herweijer, voorlopige uitgave,
1983. In 1962 en 1963 verschenen van de hand van dr. ir. J. Mac Lean in resp. Ons Voorge-
slacht en De Nederlandsche Leeuw bijdragen over het geslacht Herweijer. Uitgangspunt daar-
bij was de stamvader mr. Jacob Herweijer, procureur te 's-Gravenhage, overl. vóór 1571, tr.
(huw. voorw. Delft sept. 1538) Gaasje Pieters. Over dit zelfde geslacht en over de nakome-
lingschap van de hieraan vermoedelijk verwante Anthonis Herweijer, geb. verm. te Delft
1485/95, heeft de heer dr. ir. W. A. Herweijer te Brugg (Zwitserland) thans veel uitvoeriger
geschreven, hetgeen geresulteerd is in vier kloeke banden. Interessant is dat nader onderzoek
nog heeft geleid tot twee oudere generaties. Mr. Jacob was de zoon van Jan Herweijer en Lijs-
beth Ka(e)rrenbroeck, Jan op zijn beurt de zoon van Gillis Herweijer, geb. verm. Hemiksen in
Waasland (België), overl. vóór 1492/96 en Katline van Doerne, overl. vóór 1496.

Van dit boek zijn slechts 10 exemplaren vervaardigd, hoofdzakelijk voor enige bibliotheken.
De samensteller hoopt tot een toekomstige definitieve uitgave te komen. Wij wensen hem
daarbij succes. Als we nog een suggestie zouden mogen doen dan is het deze: een register op
de voornamen van de vele genoemde Herwcijers zou het zoeken misschien vereenvoudigen.
Een wat strakkere opzet zou de duidelijkheid ook ten goede komen. Maar voor het goede be-
grip: lof overschaduwt de kritiek in dit geval in hoge mate!

P. G. M. van Egmond en A. van Egmond-van Rookhuizen, Overzicht van de familie Castri-
cumlKastercum, Velsen-Noord, 1983. Een genealogie van een omvangrijke familie, die voor
een aanzienlijk deel in de buurt is gebleven van de plaats, waarvan zij de naam draagt. Lim-
men, Egmond, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Alkmaar en ook Castricum zijn plaatsen die
veelvuldig in de stamboom voorkomen. De kinderen van de als stamvader gekozen, naar het
lijkt niet „oorkondelijk bewezen", Willem (Castricum) laten kinderen dopen te Uitgeest resp.
Castricum in de jaren tussen 1672 en 1690. Het boek telt ruim 100 bladzijden A4 en besluit met
een register op de voorkomende achternamen. Hier en daar zijn afstammingsoverzichtcn opge-
nomen. Correspondentie over dit bock met de samenstellers: Stratingplantsoen 60 zw.,
1951 EW Velsen-Noord, post Beverwijk.

K. Schraa en R. Schraa, Het geslacht Schraa van Giethoorn — de schema's, Nijmegen/IJIst,
1984. Een stamboom in schema's, voorafgegaan door een hoofdstuk over de historie van Giet-
hoorn, in het bijzonder over de groepen van de bevolking aldaar, en een over de betekenis van
de naam Schra(a).
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Genealogie Fiedeld(e)ij. De bibliotheek ontving een type-script over de familie Fiedeldij,
afk. van Holte in Osnabrück. De familie is in Amsterdam terechtgekomen en heeft zich daar
uitgebreid. Toegevoegd zijn o.a. enkele bladzijden met afdrukken van familieadvertenties uit
de vorige eeuw.

Jan Hofstee, Hofstede/Hofstee. Familie oorspronkelijk te Zoetermeer, uitgewerkt voor wat
betreft de 17e en 18e eeuw. Een bijgevoegde schematische stamboom geeft globale informatie
ook voor latere tijd. De samensteller woont 425 Boyne Avenue, Listowel, Ontario, Canada
N4W 3K5.

W. C. Tettero, Genealogie Teitero — Van Telrode. Een Westlandse tak ca. 1600-1900, Voor-
burg 1983. Een niet omvangrijk, maar keurig verzorgd boekje, dat begint met een inleiding
betreffende de verklaring, het voorkomen en de spreiding van de familienaam. De schrijfwijze
kent nogal wat varianten. Enkele illustraties en een schema zijn mede opgenomen.

J. E. Wiegel, De glasblazersfamilie Wiegel en hun nakomelingen (Hillegom), 1983. Een ring-
band met een in vier stammen verdeelde genealogie, welke teruggaat op Christian Wiegel
„Glasmeister" in Bocklenhagen, tr. (Anna) Catherina Thön, overl. Delligsen 13.2.1721, oud
86 jaar. Een inleiding over de glasblazers in Duitsland en over mogelijke oudere familieleden
Wiegel gaat aan de genealogie vooraf. De auteur bekent zelf dat het werk nog niet compleet is,
en dat uitbreiding mogelijk zou zijn met aanwending van veel tijd. Het lijkt erop dat vooral de
laatste generaties niet geheel aan bod zijn gekomen. Zo vinden we de Commissaris van de Ko-
ningin in Friesland nog wel terug met geboorteplaats en datum, als kind uit het huwelijk van
zijn ouders, maar verder gaat het niet. Ook ons lid, oud-voorzitter van de afdeling Kennemer-
land, de heer C. Wiegel kwamen we tegen. Het werk eindigt met diverse overzichten en een
namenindex.

Voor belangstellenden zijn exemplaren te verkrijgen tegen de kostende prijs van ƒ 30,—
incl. ringband en verzendkosten of ƒ 20,— zonder ringband, een en ander over te maken op
postgirorekeningno. 190083 t.n.v. J. E. Wiegel, Vincent van Goghsingel 38, 2182 LP Hille-
gom.

Rebecca Steenhoff-Schoonbeek, Schoon schrift, Beschrijving van verschillende families
Schoonbeek, Zetten 1983. In dit bijzonder aardig geïllustreerde werkstuk worden vijf ge-
slachten Schoonbeek beschreven, alle afkomstig van en voornamelijk gehuisvest op Groningse
en Drentse bodem. Na iedere behandelde familie volgen enige tabellen die het overzicht ver-
duidelijken. Een register zowel op voornamen als op geslachtsnamen sluit het werk af. De sa-
menstelster is niet alleen geslaagd in het in vermoedelijk vele archiefuren bijeenbrengen van
de gegevens, maar heeft ook kans gezien om van vele naamgenoten een prettig leesbare ge-
schiedenis op papier te zetten. Voor liefhebers zijn eventueel nog exemplaren aanwezig ad
ƒ 47,50 incl. porto, over te maken op postgirorek. 3457491 t.n.v. R. Steenhoff-Schoonbeek,
Damstraat3,6671 AD Zetten.

R. Loenen, Parenteel-Staat Loenen, 2e uitgave (Austerlitz), 1983. Waar in deze overzichte-
lijke uitgave uitsluitend afstammelingen in de manslijn worden weergegeven, is het woord pa-
renteelstaat in de titel onjuist. Het is een stamboom van het zuiverste water, zij het dat — in
afwijking van het gebruik — de dochters nog apart genummerd en onder „eigen hoofd" ver-
meld worden. De familie komt uit Loosdrecht en verspreidt zich aanvankelijk over de Vecht-
streek en later ook ver daarbuiten. Een index op de aangehuwden is toegevoegd. Het totaal
beslaat 58 blz. A4.

L. Hoitingh-Teunissen en J. H. Hoitingh, Familie Stutlerheim (voorlopige genealogie), Naar-
den 1982. De stamvader van dit geslacht, Frederik Johan Stutterheim, geb. Anhalt Dessau
1705, overleden 's-Gravenhage 13.8.1767, trad te Scheveningen tweemaal in het huwelijk. Uit
zijn eerste huwelijk stamt hier te lande een vrij uitgebreid nageslacht hetgeen, voorzover al-
thans in de manslijn hiertoe behoort, in dit boek is samengebracht. Aansluiting bij een bekend
Duits geslacht van deze naam is (nog) niet aangetoond. Een beperkt aantal exemplaren van
deze uitgave is nog verkrijgbaar bij de samenstellers, Beethovenlaan 72 te Bussum. De kosten
zijn ƒ 30,—.

J. van Tongeren, Van Z.W. Drenthe Hielken, Den Helder 1983. Het gaat hier om het ge-
slacht Hielken uit Zuidwest-Drente; de eerste generaties zijn gevestigd te Meppel. Verschillen-
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de familieleden zijn werkzaam bij de ontginning,van het gebied in beroepen als veenarbeider,
turf-praamschipper e.d. De schrijver, wonende Pieter Straatlaan 41, 1785 GW Den Helder,
zoekt nog contact met naamdragers Hielken of zij die informatie hieromtrent kunnen verschaf-
fen.

R. F. VULSMA

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 CK Monnickendam.

ANTWOORDEN

742. ZUIDERWEG, KOERTS (XXXVIII (1983) p. 43)
Uit ontvangen inlichtingen van de fam. Zuiderweg zelf (te Nijmegen en Musselkanaal), mevr.
P. J. C. Elema te Groningen en dr. P. Bos te Mijdrecht blijkt het volgende. Koert Hindriks,
van Ladbergen, was 2 maal gehuwd:
(1) Veendam aug. 1747 met Marrigje Hindriks, wed. Willem Hindriks (haar eerste huw. ws.
Anloo2.11.1727; de doop vermeld bij vraag 742 was onjuist),
(2) Nieuwe Pekela 18.11.1753 met Grietje Alberts (het bij de vraag vermelde 2e huw. was on-
juist, alsook de familienaam Koerts). Uit het eerste huw. twee kinderen, ged. te Veendam:
1. Hindrik, ged. 3.11.1748, tr. 1778 Annigjen Tiessens Grooten; hij neemt de familienaam

Bouwman aan.
2. Jacob, ged. 21.8.1750, tr. 1777 Wemeitje Alberts Kater; neemt de familienaam Zuiderweg

aan.
Uit het 2e huw., eveneens te Veendam:
3. Niessien, ged. 29.6.1755.
4. Albert, ged. 30.4.1758, tr. Hinderkien Hindriks Sap.
5. Lysabeth,ged. 1.3.1761.
6. Jan, ged. 17.7.1763, tr. 1802 Pietertje Jans Manuel.
De nrs. 3 en 4 en de kinderen van nr. 6 nemen de familienaam Haarlemmer aan; deze naam zal
afkomstig zijn van een boerderij Haerlambert, die reeds in 1577 in Ladbergen wordt genoemd.

850. BASSELEUR (XXXVIII (1983) p. 360)
Aanvullingen op antwoord op pag. 41/43.

15. Anna Christina Grauwijck, geb. Vollenhove ca. 1635, otr. (1) Groningen (procl.) 28.3/10
en 18.4.1657 dr. Arnold(us) (van)' Benthe(i)m, theolog. dr. (prom. Groningen
16.2.1660), predikant te Groningen sinds 8.7.1655, overl. 9 of 10.4.1666. Zij was inder-
daad dr. van Theodorus Christoffer Grauwijck, commissaris (van de monstering?) en
Gelmer de Mepsche, wed. Embda. Zie voor De Mepsche o.a. Coll. Van Spaen bij de Ho-
ge Raad van Adel. no. 182, torn. 1926, p. 50.

24. Winandus Alstorffius D. van Munster, overgekomen uit een klooster, verzoekt op
5.6.1614 aan het Consistorie te Groningen te mogen prediken; het verzoek wordt afgewe-
zen. Hij moet eerst lidmaat van de kerk zijn en ook anderszins aan de Kerkorde voldoen.
Op 25.9.1614 ontvangt hij van het Consistorie testimonium doctrinae (Handel, kerkeraad
Gron.). Op 5.6.1617 legt hij aan de classis Westerkwartier als beroepen predikant te Saa-
xum zijn bescheiden over; op 23 juni laat de classis hem, na gedane propositie, als lid toe.
Van het (verplichte) plenarie examen werd hij vrijgesteld, zijnde dr. theol. (Acta classis
Westerkwartier). Bij zijn ondertrouw heet hij afkomstig van Keulen; in 1614 echter van
Munster (zie boven).

56. Martin Zaunschliffer, overl. Braunfels 9.10.1624.
59. Rachel Motte, hertr. niet met Willem Bruijn.
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60. Christopher Henricks, geb. 1561, eigenaar van het goed Grauweijck in de Beulake, bur-
gemeester van Kampen, gecomm. ten Landdage, sinds 1615 ontvanger (van het Drost-
ambt) Vollenhove. Zie J. van Doorninck, Gcslachtkundige Aanteekeningen t.a.v. de Ge-
committeerden ten Landdage van Overijssel, Deventer 1871, blz. 415, 416; en J. Don,
Archieven Gemeente Kampen.

113. Erngart Munch,geb. ca. 1546.
224. Gerhard Zaunschliffer, Schultheis te Braunfels.
226. Otto Munch, overl. voor 1561, Schultheis van Villingen van 1545 af, tr. 1545
227. Juliana von Solms, geb. ca. 1520/25, leeft 20.3.1592, hertr. voor 20.4.1563 Antoni Mul-

ler, Schultheis van Villingen, overl. voor maart 1582. Zij ontvangt op 20.4.1563 drie
Tienden als „dotale" (bruidschat) van Philip graaf zu Solms. Vermdl. is zij een bastaard-
dochter van genoemde Philip van Solms-Braunfels (1494-1581); naar nadere bewijzen
hiervoor is momenteel nog onderzoek gaande.

452. Mathes Munch, Schultheis van Villingen tot 1545, overl. voor 1549, tr.
453. GertrautN., overl. voor 1549.
Bovenstaande aanvullingen op mijn eerder ingezonden antwoord werden ontvangen van de zij-
de van de heren jhr. mr. R. C. C. de Savornin Lohman (Grauwijck), ir. G. L. Meesters (Grau-
wijck), J. A. C. Riel (Munch-von Solms) en drs. O. D. J. Roemeling (Alstorffius).

M. VULSMA-KAPPERS, Amsterdam

879. NIEUWBURG-MARTINI (XXXIX (1984) p. 88)
I. Rijkert, kinderen o.a.
1. Wubke Rijkerts, tr. Harbert Faikes.
2. Wijntie Rijkerts, tr. NN.
3. Otto Rijkerts, volgt II.
II. Otto Rijkerts, tr. (1) Swaentie Faikes (Feikes) (broers Harbert en Berent), tr. (2) Belling-
wolde22.5.1716 (h.c.) Aaltje Jans, wed. van Mennen Garrels;
Kinderen, uit (1):
1. Feike Ottes, tr. Bellingwolde 18.3.1711 (h.c.) Aaltje Pieters.
2. Swaantje Ottes, tr. Wijmeer (Dld) 7.4.1728 Frerik Addes (Mulder).
3. Grietje Ottes, tr. Thede Berents, volgt III.
4. Rijkwert Ottes, tr. Bellingwolde 20.5.1725 Aaltje Addes.
III. Thede Berends (heeft zuster Jantien), overl. voor maart 1734, tr. Grietje Ottes, overl. na
1747.
Kinderen:
1. Swaentie Tiedes, tr. (1) Bellingwolde 19.3.1734 (h.c.) Jacob Berends, tr. (2) ald.

25.11.1738 Cirtie Aaldriks.
2. Otto Tiedes, tr. Bellingwolde 30.5.1738 (h.c.) Trijntje Roelofs.
3. Berent Tiedes, tr. Bellingwolde 4.11.1735 (h.c.) Frouwe Hindriks.
4. Tietie Tiedes, tr. Bellingwolde 26.5.1747 (h.c.) Geerhardus Geerts Nieuwburgh.
5. Trijntie Tiedes, overl. na 1734.
Geerhardus Geerts Nieuwburgh, genoemd Bellingwolde 27.5.1768. Als zijn zusters worden bij
zijn huw. genoemd Lammertie en Wibbina Geerts. Hun namen zijn in de akte echter doorge-
haald en zij tekenen ook niet. Broers van Lijsbeth Martine zijn Evcrt en Marten Martini.
Bronnen: R.A. Groningen, C.B.G. 's-Gravenhage, DTB's Bellingwolde en Wijmeer (Dld).
Recht. Arch. Bellingwolde VIzz deel 1 f. 10/11, f. 28/29, f. 127/128. Idem deel 2 f. 25/26, f.
89/90, f. X, f. RR, f. WW. Idem deel 3 f. 158/159.

E. W. TREFFERS, Blaricum

VRAGEN

891. HOORN
Gevr. gegevens van het geslacht Hoorn. Leden van deze familie leefden voornamelijk in
voorm. Ned. Indiè. Stamvader tot nu toe is Jan Antonie Hoorn, geb. Mijdrecht 1786/89, ven-
dumeester en notaris op Ambon, overl. Kampen 1882.

C. E. KUIPERS, Drachten

892. KLAISS
In mijn familie bevindt zich een wapen — waarvan de herkomst onbekend is — met de volgen-
de tekst: „Familie KLAISS von Aufhofen hat 1476 einen Wappenbrief und 1545 in der Person
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des JOH. EV. KLAISS Besitzer des Landtagfahigen Gutes Aufhofen eincn Adelsbrief erhal-
ten".
Wie weel iets over Aufhofen en/of zijn bewoners. Ook verwijzingen naar literatuur over Land-
tagfahigen Güter in het algemeen zijn welkom.

H. KLEISS, Amstelveen

893. COOPMAN
Contact gezocht met degenen die gegevens van voor 1725 bezitten over de geslachtsnaam
Coopman, of varianten hiervan.

J. J. M. KOOPMANS, Berkel-Enschot

894. VAN DER LINDE
Jan van der Linde, geb. Breda ca. 1763 (ald. niet gevonden), overl. militair hospitaal te Veere
18.6.1811, vestigt zich ca. 1795 te Renesse, tr. tussen 1795 en 1805 Willemijntje Vis en woont
in 1810 in Looperskapelle, bij Renesse. Gevr. nadere gegevens van Jan.

K. B. HOGERLAND, Renesse

895. OTTENHOF-
Gevr. de doopgegevens (RK) van
1. Lambertus Ottenhof, tr. Hoogland 28.4.1772 Maria Jans.
2. Cornelia Ottenhof, geb. Amersfoort ca. 1752, ovcrl. Nijkerk 7.11.1845.
3. Gerrit Ottenhof, tr. Amersfoort 9.5.1777 Gijsberta Speekhoven.
De verm. ouders zijn Evert Ottenhof (Everhardus Ottinghoff), ged. Diemermeer 6.10.1721,
tr. Sloten (NH) 21.4.1747 Lijsbeth Claase Bom, geb. Maarsenbroek ca. 1721.

R. G. BAKKER, Wassenaar

896. PRUISSCHER-HINDRIKS
Harm Geertz. Pruisscher en Trijntien Hindriks laten te Hijkersmilde 30.9.1787 een zoon Geert
dopen. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

F. REGTOP, Egmond a/Zee

897. BORNECA(A)TE
Rijk Bornecaate tr. tussen 1804-1815 Catharina Elisabeth Cooke, overl. 5.8.1848. Hij koopt
en verkoopt onroerend goed te Rotterdam tussen 1821-1832. In een not. acte dd. 11.9.1815
wordt hij genoemd als „Rijk Bornecaate, onderwijzer der jeugd te Zwolle", doch ald. is niets
van hem bekend. Gevr. nadere gegevens van Rijk.

M. J. IJZERMAN, Den Ham

898. GREEUWERD (GRAUWER)
a. Ged. De Rijp 25.8.1715 Trijntje, dr. van Dirk Jacobs Greeuwerd en Maartje Garmens,

beiden van Groot-Schermer. Gevr. nadere gegevens van deze personen.
b. Begr. Graft 10.6.1725 Klaas Jansz. Greeuwert. Gevr. zijn gegevens.
c. Aangenomen Urscm 31.3.1760 Klaas Jacobs Grauwer. Gevr. nadere gegevens van Klaas.
d. Klaas Sijmons Greeuwerd, geb. Schermerhorn 18.12.1735, tr. Oterleek 10.7.1767 Lijsbet

Pieters Oterleek, wed. onder Wijk aan Duin. Gevr. nadere gegevens van dit echtpaar.
e. In het O.R. Schermerhorn, inv. nr. 6320 van 25.3.1705 worden als weeskinderen van zali-

ger Sijbet Claas Greuwert en Lijsbeth Klaes genoemd: Claes Pieters en Evert Sijbets. wel-
ke is overl. voor 1728, dan is Marij Frans zijn weduwe en boedelhoudster. Gevr. nadere
gegevens van deze personen en kan Claes Pieters een zoon zijn uit een eerder huwelijk van
Lijsbeth Klaes?

H. A. J. DE GREEUW, Andijk

899. OOSTERLING-DE VOS
Jacobus Oosterling en Aartje de Vos laten 7.5.1775 te Willige-Langerak een zoon Willem do-
pen, geb. te Sevender. (Ald. geen gegevens gevonden). Gevr. nadere gegevens en beider
voorgeslacht; ook andere gegevens Oosterling in ZH. en N.Br.
BOOMS-BOGAARS-HENDRICKS
Van het echtpaar Matthijs Booms en Heijlken Hendricks zijn 8 kinderen bekend, waarvan
Hendrik vóór 1669 tr. Neeske Frans Bogaars, beiden overl. Geldrop voor 1694. Zij laten tus-
sen 1669-1683 vier kinderen te Geldrop dopen. Hendriks zuster Maria test. Heeze 7.5.1701 sa-
men met broer Aert. Gevr. aanvullende gegevens van genoemde personen en voorgeslacht van
Matthijs en Heijlken.

Mevr. J. CH. JANSEN-VAN DER WAALS. Vlissingen
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900. BROUWER-AAN DE DIJK
Willem Jansz. en Giertje Claas a/d Dijk hebben te Oostzaan de volgende kinderen: Rijckje,
geb. 10.9.1684; Jan geb. 23.6.1686; Claas geb. 8.8.1688 bij aangifte als enige met de naam
Brouwer, en Aechje geb. 25.11.1692, geh. met Cornelis Roos, burgemeester van Oostzaan. Is
Willem Jansz. een Brouwer en is Giertje Claas a/d Dijk de dochter van Claas Claasz. en Aech-
je Jans a/d Dijk en geb. 21.1.1653?

O. BROUWER, Hoorn

901. HIDDEMA/HIBMA
Gevr. voorgeslacht van Abe Pieters (Hiddema) (DG), landbouwer op Groot-Tania te Blija, tr.
ald. 12.5.1737 Trijntje Pieters (Jaarsma) van Holwerd. Van hun kinderen noemen twee zich
Hiddema en wonen in Holwerd, de andere twee noemen zich Hibma en wonen in Sexbierum.
Abe heeft twee zusters Tjeerdje en Tietje.
RENSKEDURKS
Gevr. geboorte en voorgeslacht van Renske Durks (DG), tr. Holwerd 3.8.1800 Abe Pieters
Hiddema.

D. HIDDEMA, Sappemeer

902. HEEMSBERG(EN). VAN HEEMSBERGH
a. Aart Peters (Heemsbergen), overl. Veenendaal 1712, tr. voor 1672 Henrichje Remme, dr.

van Rem Remmertsen (Buil), overl. 1694 en Gijsbertjen Wouters. Gevr. ouders,
broers/zusters van Aart.

b. Willem Dirx van Heembergh, metselaar, jm. van Vechel, geb. ca. 1646. overl. Amsterdam
1713, tr. (1) ald. 1683 Geertruyd Jans van Kleef, tr. (2) ald. Jannetje Robbers.
Gerrit Dirksz Heembergh, jm. van Vechel, geb. ca. 1653, tr. Amsterdam 1686 Hendrikje
Jans van Kleef. Gevr. voorgeslacht van de gebroeders Willem en Gerrit.

c. Johannes van Heemsberh, jm. van Baal (Dld?), kleermaker, tr. Amsterdam 1699 Johanna
Kooke. Gevr. voorgeslacht van Johannes.

d. Jan Aartz (Heemsbergen), jm. van Veenendaal, tr. ald. 1709 Jannigje Geurts, jd. van Vee-
nendaal. Gevr. beider voorgeslacht.

A. HEEMSBERGEN, Sneek

903. HENDRIK DERKS
Laat tussen 1714-1730 acht kinderen dopen te Rouveen. In het doopboek wordt Hendrik
Derks op verschillende manieren genoemd: Hendrik Dirks op de Landscheidingc, Hendrik
Dirks of Frans Hendrix, en één keer Hendrik Dirks of Frans op de Landscheidingc Gevr. huw.
van Hendrik en zijn voorgeslacht.
LUWE ALBERTS en ANNIGJE LOURENS
Laten 7.9.1777 te Noorddijk (Gr.) een zoon Laurens dopen. Annigje is gedoopt Leegkerk
25.4.1745 als dr. van Lourens Geerts en Liesbeth Ebels. Luwe en Annigje zijn overl. vóór
1807. Gevr. aanvullende gegevens.
KOELMAN-ZICHMANS
Klaas Koelman, overl. Beverwijk 3.4.1818 oud 66 jr. en Elisabeth Zichmans laten ald.
18.6.1777 Hendrik (RK) dopen. Gevr. aanvullende gegevens van dit echtpaar.

S. J. STAPHORST, Almere

904. VERHAGEN-BOERS
Hendrik Jansen Verhagen en Joanna Boers laten 26.1.1751 te Medemblik (RK) een zoon Cor-
nelius dopen. Gevr. herkomst van dit echtpaar.

W. VERHAGEN, Beverwijk

905. RIDDERIKHOF(RIDDERINGSHOF)
In de jaren 1700-1800 komen in de DTB's van Heemstede en Haarlem vele personen voor met
de naam Ridderikhof en Ridderingshof. Deze personen kan ik nog niet inpassen in mijn stam-
reeks in Overijssel. Gevr. contact met degenen die deze naam in genoemde gebieden zijn te-
gengekomen.

J. W. RIDDERIKHOFF, Amersfoort

906. DAAMS-EVERAERDS
Pieter Daams tr. Haarlem 7.8.1734 Catje Everaerds, Gevr. nadere gegevens en beider voorge-
slacht.
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VAN EEDE-VAN DIJK
Jan van Eede, geneverbrander te Deventer, tr. ald. 30.4.1786 Angenes van Dijk. Zij komen
resp. uit Bathmen en Olst. Gevr. beider voorgeslacht.
WOLFF
Gevr. voorouders van Gerard Wolff, notaris te Leiden van 1702-1739, doch verm. afkomstig
uit Woerden.

Dr. J. H. A. RINGELING, Amsterdam

907. GONGGRIJP
Jan Harmens Gonggrijp, tr. Harlingen 9.11.1788 Grietje Claasen Overdijk, overl. ald.
31.7.1810 in de Bildstraat, oud 49 jaar.
Vlg. G. F. E. Gonggrijp in zijn „Het Regeringsgeslacht Gonggrijp in Harlingen, Sneek en Fra-
neker" zou er in de Bildstraat te Harlingen een Jan Harmens Gonggrijp hebben gewoond, die
op 16.3.1803 trouw en onderwerping aan de wet beloofde (p. 14). Daarbij wordt het vermoe-
den uitgesproken dat hij een zoon is van Harmen Jans Gonggrijp en Aafke Wytzes de Kok,
welke tr. Harlingen 1.5.1774. Uit dit huw. inderdaad een zoon Jan, geb. Harlingen 6.6.1775.
Deze Jan kan toch moeilijk identiek zijn aan eerstgenoemde Jan. Gevr. ouders en verdere ge-
gevens van Jan.

M. VAN WIJK, Ontario (Canada)

908. MOLLINK
Derk Mollink, geb. ca. 1650 op de „Olde Mullinck" te Daarle, Overijssel als zn. van Jan Mol-
linck, geb. ca. 1620. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Jan. Is van dit geslacht een
familiewapen bekend?

L. MUELINK, Haren

909. OORTWIJN
Jan Oortwijn, van Vries (Dr.) tr. Oude Pekela 30.5.1717 Remke Molanus. Jan is brouwer en
verm. zn. van Jan Oortwijn, herbergier te Vries en Gebbegien Lamberts. Gevr. nader voorge-
slacht.
VAN DE LEVANT (VAN DE LAVAND, LA VAN)
Jan Heykamp, van Utrecht, otr. Amsterdam 11.4.1760 Jacoba van de Levant, dr. van Nicolaas
van de Levant en Johanna de Lange, overl. ald. 1764. Gevr. nadere gegevens van de familie
Van de Levant.

P. M. KERNKAMP, Groningen

910. LAUTENSLAGER
Constantinus Lautenslager, geb. ca. 1744 te Mens (waarsch. DDR) mr. smid en proefmeester
van kurasmakers, otr. Amsterdam (RK) 14.4.1780 Barendina Barentsen, van Cleef. Zij ver-
trekken na het huw. naar Utrecht. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Constantinus en
verdere gegevens van deze familie.

F. J. M. LAUTENSLAGER, Amsterdam

911. HUYBOOM
Joannis Huyboom, ged. Heumen 7.3.1747 als zn. van Peter Jansz., tr. ald. 2.5.1773 Clara Hen-
drix Verbeeth, van Ottersum. Gevr. voorgeslacht van Joannis. Is er een relatie met de familie
Huyboom die in de 17e eeuw in Gouda woont?

T. P. HOIBOOM, Wünnenberg(Dld.)

912. RIDDERS (DE RIDDER)-VAN RIETVELD
Gerrit Theunis Ridders (de Ridder) jm. tot Nieuwpoort, otr. ald. 7.5.1645 Maria Ewouts van
Rietveld, jd. tot Lopik. Na 1657 woont dit echtpaar in Amerongen. Gevr. beider voorgeslacht.

J. DE RIDDER, Zeist

913. TENGENHORST-BORNINCKHOF/SEVINCK
Derck Tengenhorst, tr. Aalten/Bredevoort ca. 1630 Lotte Borninckhof, alias Sevinck. Derck
wordt scholte op de Borninckhof. Gevr. voorgeslacht van Derck en gegevens van de drie ge-
noemde namen.
METHORST
Willem Methorst, van Nijburgh te Renswoude, mr. koperslagcr, overl. Apeldoorn 15.11.1783,
tr. Vaassen 10.3.1742 Berentje Teunis. Gevr. voorgeslacht van Willem.

H. J. HOORNENBORG, Apeldoorn
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914. EB(E)LING
Everwijn Beerents en Jantijn, woonachtig te Haren, hebben twee kinderen:
1. Arent Everwijns, tr. Groningen 27.3.1721 Trijntje Cornellis, wed. Geert Coens; •
2. Aaltje Everwijns, tr. Groningen 26.4.1735 Johan Conraad Hofman.
Gevr. nadere gegevens en afkomst van het eerste echtpaar. Hun nageslacht gaat Eb(e)ling he-
ten.
KUITHAAN
Gevr. gegevens over Gerrit Kuithaan, die te Groningen tussen 1742-1746 processen voert. Is
hij verwant met Everhard Koythaen, van Emden, tr. 20.5.1696 Catharina Ottens, uit welk
huw. twee dochters te Groningen gedoopt: Magdalena 15.12.1696 en Geertruid31.12.1697.

D.F. KUIKEN, Groningen

915. COLUMBA
Joannes Hermanszn. Columba, mogelijk geb. Harlingen ca. 1675, predikant Aalsum 1717-
1737, overl. ald. 7.7.1737, tr. (1) Akkerwoude 29.8.1706 Lucia Aestwarda, dr. van Dr. Allar-
dus Aestwarda en Alegunda de Neeff, tr. (2) Aalsum 5.7.1722 Fettje Ynja. Gevr. nadere gege-
vens en voorgeslacht van Joannes Hermanszn. Is hij verwant aan de Willem Columba die in
1720 op Curacao als getuige optreedt?

R. MURRAY BAKKER ALBACH, Locarno

916. GLUN(GLOEN)
Jan Jansen Glun (Gloen) tr. Coevorden 21.1.1659 Anneke Hendrick Edelink. Gevr. beider
voorgeslacht.
HANNINCK
Jantien Hannincks, tr. Coevorden voor mei 1654 Hendrik ter Poorten. Zij is een dochter van
Jan Hanninck en Hendrickien Jansdr. en kleindochter van Jan Luitgens en Lamme Luyties.
Deze Jan is een zoon van Luitge Jans en Hilligje Brummers, eveneens van Coevorden. Wie
kan mij verder helpen?

J. VAN WEEZEP, North Salt Lake. USA

917. PETERSEN-VAN STERKENBURG
, Teunis Petersen, van Tiel, tr. Echteld 11.4.1759 Maria van Sterkenburg, van Tiel. Gevr. nade-

re gegevens en beider voorgeslacht.
J. E. OVERDUIN, Amstelveen

918. VAN DER VOORT
Joannes van der Voort, militair, ged. (RK) Deventer 20.10.1749 als zn. van Jan en Berendina
Scholte, tr. Maria Helena Libert, ged. Rekem31.1.1753. Gevr. huwelijken voorgeslacht.

M. VAN DER VOORD, Leiden

JAN HENDRIKS EN FOEKJEN WABES
Tr. Drachten 22.5.1757, laten ald. 4.5.1758 Sjoukjen dopen. Zij wonen dan in de Noorder
Drachten. Gevr. beider voorgeslacht.
VERCLAEREN
Petrus Verclaeren (Verklaren) en Joanna van de Waeter(e) laten te Hedikhuizen 26.8.1767
Elizabeth (RK) dopen. (Joanna was ged. Den Dungen 22.10.1745). Gevr. hun huwelijk en
voorgeslacht van Petrus.

A. A. G. TEDERS, Amsterdam

920. VAN SCHAFTEN-VROLIJK
Hendrik van Schaften, militair, en Anna Elisabeth Vrolijk laten te Zwartsluis 24.7.1786 Catha-
rina (RK) dopen. Gevr. aanvullende gegevens, beider voorgeslacht en hun andere kinderen.

A. H. A. KERKHOF, Maarssen

Aan dit nummer werkten mee:

J. van Egmond, Klaverwijdcnstraat5, 2381 VX Zoeterwoude.
Ir. H. Hennink, Julianaweg 1, 2042 NZ Zantvoort.
Drs. P. C. J. van der Krogt, Meijerstraat 20, 2613 XM Delft.
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