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GENEALOGISCH EN BIOGRAFISCH ONDERZOEK
NAAR DE GEZINNEN IN DE KOLONIËN VAN DE

MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Bij een onderzoek naar mijn voorouders belandde ik in de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid. Het bleek namelijk dat een deel van hen
als kolonist in de koloniën van deze Maatschappij was gekomen. Onder-
staand kwartierstaatje laat dat zien.

ABRAHAM
VAN ANKER
(VAN DER
LINDEN)

zn. van Hendrika
van der Linden

* Dordrecht
25.12.1802
kolonist, na

1831 wijkmeester
t Frederiksoord

20.8.1837

MARIA
ELISABETH

PIJPERS

dr. van Petrus Pijpers
en Yda Demans

— Rotterdam
(RK) 1.10.1804

t Frederiksoord
4.8.1885

ODSteenwijkerwold7.10.1826

PETRUS VAN DER LINDEN
* Willemsoord 23.7.1826
t Frederiksoord 3.9.1888

GERARDUS
LUCASSEN

zn. van Lucas Lucasse
en Magtilde Mulder

— Nijmegen
(RK) 21.10.1801

kolonist

t Assen
2.8.1878

GEERTRUI
VAN OS

dr. van Cornelis
van Os en

Johanna van de Logt
* Buren

23.4.1811 ^

t Frederiksoord
25.12.1888

00 Vledder 24.8.1832

JOHANNA
* Diever:

LUCASSEN
4.11.1834

t Frederiksoord 27.12.1905

ODVledder31.8.1855

ABRAHAM VAN DER LINDEN
* Frederiksoord 2.6.1856, kolonist, t Steggerda 9.5.1932

00 Wolvega 8.1.1881 Helena Petronella Kleynee, dr. van Jacobus Nicolaas Kleynee en
Regina Geertruida Bastiaans

De vier grootouders van de probant waren allen bewoners van de kolo-
niën. Zij waren afkomstig uit Holland en Gelderland. Ook de vier groot-
ouders van de echtgenote van de probant waren in de kolonie woonachtig
en afkomstig van 's-Gravenhage, St. Anthonis en Mook. Vele families uit
diverse streken uit het land leerden elkaar hier kennen en onderlinge huwe-
lijken waren de gewoonste zaak. De gezinnen die er verbleven, behoorden
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Graaf Johannes van den Bosch (1780-1844) stich-
ter van de „Maatschappij van Weldadigheid".
Schilderij uit 1829 van Cornelis Kruseman. Rijks-
museum Amsterdam.

tot het behoeftige deel van de bevolking van het Koninkrijk, dat toen uit de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bestond.

In het begin van de vorige eeuw was overal grote armoede in het land. In
die tijd was bijvoorbeeld 50% van de Amsterdamse bevolking armlastig en
moest van de bedeling leven. Pogingen om iets tegen deze ontstellende toe-
standen te doen, resulteerde in 1818 in de oprichting van de Maatschappij
van Weldadigheid. De grondlegger van deze Maatschappij was generaal Jo-
hannes van den Bosch (1780-184.4), een sociaal bewogen man.

De doelstelling van de Maatschappij was het op effectieve wijze bestrij-
den van de armoede. Daartoe wilde zij landbouwkoloniën stichten, waar ar-
me personen bijeen gebracht werden om hen landarbeid te laten verrichten.
Eerst moest geld bijeengebracht worden. Dat kwam onder meer van de
toenmalige koning Willem I, die het idee van Van den Bosch steunde, van
leden, die in het hele land werden geworven, en van leningen.

Daarna werd een geschikt gebied uitgekozen in zuidwest Drenthe in de
omgeving van Vledder. Grote stukken land, voornamelijk heidegrond, wer-
den aangekocht en ontgonnen. In 1818 werden de eerste huisjes gebouwd.

Kolonistenwoning omstreeks 1827.
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Dit gebied heette voortaan de kolonie Frederiksoord (kolonie I), genoemd
naar de tweede zoon van koning Willem I. Deze zoon was de eerste voorzit-
ter van de Maatschappij van Weldadigheid.

De bewoners, in het begin alleen gezinnen, kwamen uit het hele land.
Deze werden via plaatselijke subcommissies uitgekozen. Het dagelijks be-
stuur van de Maatschappij berustte bij de Permanente Commissie, die in 's-
Gravenhage zetelde. In de koloniën aangekomen, moesten de mannen
veldarbeid, de vrouwen met kinderen spinarbeid verrichten.

Later breidde de Maatschappij zich uit met de kolonie Wilhelmina-oord
(kolonie II) in Drenthe en de kolonie Willemsoord (kolonie III), op de
grens van Friesland en Overijssel, welke beiden in 1820 voltooid werden. In
totaal kwamen er ruim 400 huisjes met elk ongeveer 3 ha land. Ze stonden
volgens een vast systematisch patroon langs de weg. Elke woning bestond
uit een stenen woongedeelte en een houten achterdeel voor de berging van
het gereedschap en het kleinvee.

Gezicht op een vrije kolonie.

Met de uitbreiding van 1820 werd het mogelijk om ook weeskinderen,
vondelingen en alleenstaanden op te nemen in kleine gezinnen van kolonis-
ten. Al vanaf het begin werd er in de koloniën onderwijs gegeven. Dat was
uniek, omdat arme mensen in de steden toen nauwelijks onderwijs genoten.
Daarnaast had de Maatschappij een eigen geneesheer en vroedvrouw in
dienst, die moesten waken over de gezondheid van de bewoners.

Het sterftecijfer onder kinderen was hier beduidend lager dan in de rest
van het land.

In de gehele kolonie golden eigen regels. Het toezicht, uitgeoefend door
de onderdirecteur en de wijkmeester, was streng. Er was de verplichte we-
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Het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830. Bron: „Twintig eeuwen geschiedenis van het Neder-
landse Volk", door Dr. J. J.Westendorp Boerma (1947). N.B.: Plaatsen als Nijmegen, Arnhem,
Assen worden niet vermeld, terwijl Veenhuizen, Frederiksoord (als enige plaatsen van Drenthe)

en Ommerschans wel vermeld slaan.

kelijkse kerkgang. Daarnaast kende de Maatschappij eigen munten, die al-
leen in de kolonie geldig waren en als middel tegen drankmisbruik dienden.

Als een persoon zich niet aan de regels hield, kon deze met heel zijn gezin
opgestuurd worden naar de gestichten (de niet-vrije koloniën): Ommer-
schans in Overijssel en Veenhuizen in Drenthe.

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Ommer-
schans en Veenhuizen respectievelijk 1 en 3 gestichten gebouwd voor de op-
vang van bedelaars, landlopers, wezen en vondelingen. De regels waren
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Frederiksoord — Alg. Bureau der Maatschappij van Weldadigheid.

hier nog strakker. Gezinnen zonder trouwboekje — wat vaak voorkwam —
werden van elkaar gescheiden.

Wegens financiële problemen werden deze gestichten in 1859 door het
Rijk overgenomen, die er aanvankelijk rijkswerkinrichtingen van maakte.
Heden ten dage zijn het strafinrichtingen.

In de loop der jaren is veel veranderd. Naast het landbouwwerk kwam de
fabriekmatige arbeid, ondermeer spinnen, weven, touwslagerij, conserven-
fabriek en vele andere werkzaamheden. Aanvankelijk was dit werk bedoeld
voor self-supporting. Nadien werd ook voor de markt geproduceerd, onder-
meer katoen voor Oost-Indië.

Anno 1984 is de Maatschappij een stichting met werkzaamheden op so-
ciaal terrein en op het gebied van het exploiteren van landerijen. Haar ge-
schiedenis is beschreven:
1. In 1872 door de geschiedschrijving van ds. A. F. Eiberts de Haan, geti-

teld „De Noord Nederlandse landbouwkoloniën".
2. In 1927 door de dissertatie van dr. J. J. Westendorp Boerma, getiteld

„Johannes van den Bosch als sociaal hervormer, de Maatschappij van
Weldadigheid". En in 1950 door zijn vervolgstudie.

3. In 1964 door de dissertatie van dr. ir. J. D. Dorgelo, getiteld „De kolo-
niën van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-1859), een landbouw-
kundig en sociaal-economisch experiment".

4. In 1981 door ir. C. A. Kloosterhuis met „De bevolking van de vrije kolo-
niën der Maatschappij van Weldadigheid".
Het archief van de Maatschappij bevat genealogisch en biografisch gezien

interessant materiaal. Er was een eigen schrijver in dienst, die de stamboe-
ken met gegevens over de koloniale bevolking bijhield. De gegevens van
deze boeken werden door wijlen mevrouw ir. C. A. Kloosterhuis overge-
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bracht op een kaartsysteem. Dit kaartsysteem bevat vele bijzonderheden
die in de bevolkingregisters en in de burgerlijke stand ontbreken en nog
nimmer gepubliceerd zijn. Dit was voor mij een reden om dit kaartsysteem,
waarin elk gezin afzonderlijk wordt vermeld, te kopiëren.

Wat een blad van het stamboek omtrent een gezin mededeelt, mag blij-
ken uit het volgende voorbeeld: Het gezin van H. Havermans is door de
subcommissie 's-Gravenhage op 5 mei 1837 geplaatst in kolonie III (Wil-
lemsoord). De laatste woonplaats was 's-Gravenhage. Op 26.10.1841 moest
het gezin naar O.S. (Ommerschans) strafkolonie en later van O.S. naar
Veenhuizen. Op 17.10.1851 kwam het gezin uit Veenhuizen III (derde ge-
sticht) aan de kolonie I (Frederiksoord) en op 18.11.1863 is dit gezin uit de
kolonie verwijderd.

Er is bijgeschreven: „Groot gedeelte van de oogst al te gelde gemaakt,
terwijl deze ingeleverd moest worden in mindering van de pacht".

Na deze algemene gegevens volgt de gezinssamenstelling: Hermanus Ha-
vermans, geb. Gorinchem 15.1.1800, RK; kolonist, 1860 vrijboer,
17.9.1863 weer kolonist, tr. Elisabeth Rabeling, geb. Dordrecht 8.4.1797
(RK), kinderen:
1. JohannaJacobus, geb. 24.4.1832 (RK).
2. Maria, geb. 26.12.1834 (RK); 21.12.1855 gehuwd ontslagen: gehuwd

met de kolonist W. Barning.
3. Anna Elisabeth, geb. Frederiksoord 15.10.1840 (RK); mei 1863 buiten

de kolonie gehuwd met H. Le Loux (later kolonist).

Van alle gezinnen met nazaten die in de koloniën geplaatst werden (in to-
taal 371 familienamen), zijn de gegevens in mijn bezit. In de bijlage zijn ze
allen vermeld met de plaats van herkomst, soms aangevuld met de geboor-
teplaats.

De Maatschappij heeft veel meer gezinnen opgenomen, maar velen ble-
ven zo kort, dat ze geen nazaten in de koloniën kregen. De gegevens over
deze (717) gezinnen zonder nazaten zijn logischer wijze veel beperkter. De
familienamen van deze gezinnen zijn niet opgenomen in de bijlage. Wel ben
ik bereid om bij navraag inlichtingen over deze gezinnen te geven.

Daarnaast zou ik enkele opmerkingen willen maken inzake de vermeldin-
gen in de stamboeken:
1. De eerste gezinnen werden in 1818 geplaatst.
2. De gegevens gaan steeds over gezinnen van behoeftigen, waaromtrent

elders soms weinig te vinden is.
3. De vermelde data kloppen niet altijd met de werkelijkheid.
4. Indien een gezin niet voortijdig uit de koloniën vertrokken is, lopen de

gegevens van de familie door tot circa 1930.
L. F. VAN DER LINDEN

Ten behoeve van medeleden ben ik gaarne bereid informatie over de gezinnen te verschaf-
fen tegen betaling van ƒ 0,70 per kopie, exclusief porto. Gaarne schriftelijk verzoeken naar
ondergetekende, Heyendaalseweg 71,6524 SG Nijmegen.
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De Kolonie van Weldadigheid te Frederiksoord. Gravure uit 1818 van D. Sluyter.
Foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Familienamen van de gezinshoofden met nazaten in de koloniën van de
Maatschappij van Weldadigheid (sedert 1818)

Achter de geslachtsnaam de plaats van herkomst, eventueel aangevuld met de geboorteplaats
van het gezinshoofd, aangegeven dooreen *.

van Agteren, Hoogeveen
Althoff, Honselaarsdijk
Arsi, Utrecht
Aspe(r)slagh, Middelburg, * Oostende
Atsma, Workum
Attekum, Amsterdam
Augustijn, Bergen op Zoom
Aukes, 's-Gravenhagc

Baas, Goes
Bagchus, Vlaardingen
Bakema, Eenrum
Bakker, Texel
Bakker, Amsterdam
Bakker, Amersfoort
Barning, Rotterdam
Bartels, Bergen op Zoom
Bastiaans, Nijmegen, * St. Anthonis
Beets, Purmerend
Belkum, Leeuwarden
Belt, Amsterdam, * Alphen
van den Berg, Vlaardingen
Beun, Leiden
van Bezuijen, Rotterdam

Biemans, Gorinchem
van der Bil, Schiedam
Bleesie, Amsterdam, * Zwitserland
van Blokland, Amsterdam
Bödeker, Amsterdam
Bodestaf, Oosterbeek
Bolkensteyn, Amsterdam
Bollen, Maastricht
Bongaarts, Amsterdam
Boon, Texel
Bosch, Amsterdam
van den Bosch, Dordrecht
Boswinkel, Goor
Brada, Leeuwarden
Brands, Groningen
Brandsma, Sloten
Braun, Deventer
van Bree, Utrecht
Brcedenbeek, Rotterdam
van den Brink, 's-Gravenhage
Brinksma, * Oldemarkt
Brouwer, Delft
Brouwer, Wieringerwaard
van Bruchem, Zaltbommel
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Brugman, Leiden
Bruyn, Haarlem
van Buiten
B(e)urks, Goes, * Scheulen (B)

Calkhoven, Amsterdam
Capelle, Amsterdam
Carper, Dokkum
van Cleef, 's-Gravenhage
Coenraadts, Amsterdam
Corba, Woerden
van Dalen, Zeeuws Vlaanderen
(van) Dam, Amsterdam
Deerns, Schiedam
Dekker, prov. Zeeland
Dirks, 's-Gravenhage
Donker, Utrecht
Doodhagen, Zaltbommel
Doornbos, Groningen
Droste, Amsterdam
Duiker, Workum
van Duren, Utrecht
Dijkshoorn, Wateringen

Eilders, 's-Gravenhage
van Eisden, Dordrecht
Ekhart, Surhuizum
Ellerbroek, Assen
Elmers, Amsterdam
Elstrodt, Enkhuizen
Elzing, 's-Gravenhage
van Essen, Bolsward
Evers, Arnhem
vanEyk, Rotterdam

Farenkamp, 's-Gravenhage
Favier, Avereest
Flap, Hoogeveen
Franken, Leiden
Frankot, Grave
Fraterman, Heusden
Friess, Amsterdam
Friskes, Zwolle

Gaal, 's-Gravenhage
van Galen, Monnickendam, * Nootdorp
Gerards, Rotterdam, * Meeuwen (L)
Gerritsma, Bolsward
van Geyt, Amsterdam
Geytenbeek, Leiden
van Geytenbeek, Rotterdam
Goblé, Amsterdam
Goossens, Meppel
Gotz, 's-Gravenhage
Groen, Vlaardingen
Groenewoud, Monnickendam
Grollé, Dordrecht
Grooters, * Kampen
Gutzeloe, Rotterdam

Haakmeester, 's-Gravenhage
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van Haften, Edam
Hahn, Zierikzee
van Ham, Breda, * Baarle Nassau
Hameka, Koog a/d Zaan
Harbregt, * Voorburg
Harmeling, Groningen, * Eist
Harmsen, 's-Gravenhage
Havermans, 's-Gravenhage, * Gorinchem
Hazeloop, 's-Gravenhage, * Keppel
Heidentrijk, Groningen
Hentz, Amsterdam, * Boerkeel bij Trier
Henze, Amsterdam
van Herpe(n), Dordrecht
Herskamp, 's-Gravenhage
Hertog, Breda, * Oudenbosch
van der Heyden, Leiden
van Heynsbergen, 's-Gravenhage
Hilkemeyer, Amsterdam
Hillen, Schiedam
van der Hoeff, Amersfoort
Hoek, Broek op Langendijk
Hoekstra, Hennaarderadeel
Hoen, Enkhuizen, * Rustenburg
Hoffman, Amsterdam
Hogenberk, Weesp
Hol, Nijmegen
Holtingh, Bergen op Zoom, * Hoogkerk
Hoogendijk, Vlaardingen
(van) Hoogmoed, Haarlem
Hoomoedt, 's-Gravenhage
Horst, Leeuwarden
Houtman, Vlaardingen
Huis in 't Veld, Deventer
Huisman, Vaassen
van Huizen, Haarlem
ten Hulscher, Deventer

Inpijn, Haarlem

Jacett, Bergen op Zoom
Jacobs, Utrecht, * Wijk bij Duurstede
Jacobs, Beemster
Jager, Groningen
Jans, Amsterdam
Jans(s)en, Amersfoort
Jans(s)en, Wageningen
Jans(s)en, Rotterdam
Jaspers, Leiden
de Jong, Utrecht
Jonker, * Oldemarkt
Jordan, Amsterdam

Kaastra, Leeuwarden
Kamans, Schiedam
Kamstra, Ylst
Keizer, Groningen
Kemper, Amsterdam
Kessen, Maastricht
van Kesteren, Rotterdam, * Delfshaven
Kientz, Delft, * Gorinchem
Kieven, Hoorn



Kinkelaar, Arnhem, * Doesburg
Kist, Hoogeveen
Klaver, Harderwijk
de Klein, Utrecht
Kleinman, Steenwijk
van der Kley, Rotterdam
Kleynee, 's-Gravenhage
Klijzing, Beemster
Koenrades, Utrecht
Kok, Amersfoort
Koop, Amsterdam
van Kooten, Woerden
van der Kooy, Leeuwarden
Kors, Amsterdam
Krabhuis, Almelo
Kragt, Rotterdam
Kramer, Monnickendam, * Purmerend
Kranendonk, Dordrecht
Kremer, Groningen
Krinse, Middelburg
Krol, Groningen
Kruinberg, Monnickendam
de Kruyff, Utrecht
Kuiters, Dordrecht

van der Laan, 's-Gravenhage
Ladru, Amsterdam
Lagcher, Zierikzee
de Lang, Leeuwarden
de Lange, Rotterdam
Lansbach, Amsterdam
Latour, Vlissingen, * Middelburg
Lawende, Rotterdam
Lazoe, Middelburg, * Serooskerke
van Leeuwen, Gouda
Leffef, Utrecht
Lehmbroek, Amsterdam
Leloux, Arnhem, * Alkmaar
Leltz, Harlingen
Lem, 's-Gravenhage
Lensink, Deventer
Leonhardt, 's-Gravenhage, + Leipzig
van Limbeek, Nijmegen
van der Linden, Dordrecht
Lodewijk, Hoogeveen, * Hattem
Lodewijks, Amsterdam
Loenen, Amsterdam, * Oud Loosdrecht
van Loenen, Texel
van Looy, Haarlem
Lucassen, Nijmegen
van der Lugt, Vlaardingen
Lunding, Amsterdam

Maarten(s), Alkmaar
Maatje, Kloosterburen;
Mailly, Mons(B)
Makel, Amsterdam, * Denklage (Dld)
Marinus, Groningen
van Marie, Kampen
Matena, Dordrecht
van der Meer, Leeuwarden

Meere, Utrecht
Mendel, Leeuwarden
Menist, Amsterdam
Mey, Monnickendam
Meyer, * Blokzijl
van Midden, Lisse
Minkman, Arnhem
Molenkamp, 's-Gravenhage
Molewijk, Arnhem
Monnier, 's-Gravenhage
Montanus, Utrecht
Mooy, Texel
Mulder, 's-Gravenhage
Mulder, Haarlem
Mulder, Gorinchem
Muzegaas, Amsterdam

Nak, Harlingen
de Nekker, Sleewijk
Nicola, Utrecht
Nienkemper, Dordrecht, * Tecklenburg
van Nieuwenhoven, Leiden
Nieuwenhuis, Groningen
Nobbe, Amsterdam

van Olphen, 's-Gravenhage
Oly, Alkmaar
Onrust, Koog a/d Zaan
van Oostendorp, Haarlem,
* 's-Gravenhage
Oosterhaar, Deventer, * Bathmen
Oostmeyer, Amsterdam
van Ooyen, Wijk bij Duurstede
van Os, Tiel
den Ouden, Rotterdam
Oukes, Alkmaar, * Bergen
Overhoff, Bergen op Zoom

Peetzold, Dordrecht, * Hannover
Penning, Schiedam
Pennings, Middelburg, * Vlissingen
Perrijn, Vlissingen
van Piggelen, Utrecht
Plomp, Amsterdam
de Plot, Middelburg
Poelstra, Leeuwarden
Pons(s)en, Dordrecht
van der Poort, Dokkum
Postma, Leeuwarden
van Puffelen, Oudewater
Puper, Boertange
van Putten, Kampen
van Putten, Leiden, * Deventer
Pijpers, Rotterdam, * Roermond

Raaphorst, Gouda
Reinbergen, Leeuwarden
Rekveld, Kampen
Remijn, Middelburg
Rietberg, Kampen
Richmond, Vlissingen
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Richter, Haarlem
Rikken, Arnhem
Roffelsen, 's-Gravenhage, * Schalkwijk
Rooseboom, Groningen
van Rooy, Amsterdam
Rossel, 's-Gravenhage
Ruiter, Heerenveen
Rusch, Amsterdam
de Ruyter, Zeeuws Vlaanderen
van Rijp, Zutphen, * Rotterdam

Schaeffer, Amsterdam, * Frankenau in
Hessen
Scheffer, Bergen op Zoom
Schmidt, 's-Gravenhage, * Wiesbaden
Schneyder, 's-Gravenhage
Schnoor, Amsterdam
Scholten, Amsterdam
Scholtens, Groningen
Schoolbroek, Amsterdam
Schouten, Amsterdam
Seelenhorst, 's-Gravenhage
van Sisseren, Leeuwarden, * Heerenveen
van der Sluis, Utrecht
Smies, Heerenveen;
Smit, Texel
Smit, Steenwijk
Snoek, Dordrecht, * Budel
Snoek, Dordrecht, * Zwijndrecht
Souverein, Gorinchem;
Spel, Montfoort
Spoel, Amsterdam
Stahl, Enkhuizen, * Trickhoven bij Nassau
Steenmetz, Amsterdam
Steenstra, Bolsward
Stoffels, 's-Gravenhage, * Zwolle
Stuiver, 's-Gravenhage
Surstedt, Amsterdam

Taatgen, * Delfzijl
Thoss, Amsterdam
Tiemes, Alkmaar
Titsing, Amsterdam
Toepoel, Haarlem
Tucken, Zaltbommel

Uhl, Bergen op Zoom, * Darmstadt

Veeloo, Utrecht
Veen, Zijpe
ter Veen, Steenwijk
van der Veen, Zwolle
Veenman, Utrecht
Veenstra, Harlingen
Veldmeyer, Dordrecht, * Tecklenburg
Venker, Amsterdam, * Alkmaar
Verbeek, Rotterdam, * Delft
Verboom, Dordrecht, * Zegwaard

Verdoner, Amsterdam
Vergeer, Gouda
Verhagen, Rotterdam, * St. Oedenrode
Verhoeks, Zaltbommel
Vermeeren, Amsterdam
Vermeulen, 's-Gravenhage
Verra, Leiden
van Verschie, Delft
Versluys, Amsterdam
Verwer, Leiden
Visser, Amsterdam
Vleugel, Amsterdam, * Groningen
Vogelzang, Rotterdam
Volkering, Rotterdam, * Wateringen
Voogd, Amsterdam
Vormeer, Bolsward
Vossebelt, Deventer
Vreeling, Monnickendam
de Vries, Leeuwarden (2 x)
de Vries, Sneek
de Vries, Meppel
de Vries, Dordrecht
de Vries, Amsterdam
de Vries, Purmerend
de Vries, Medemblik
de Vroeg, Heerenveen

van der Walle, Leiden
Wardenier, Schiedam
Weender, Amsterdam
van Weert, Amsterdam
Weenink, Zaandam, * Frankfort
Weitering, Assen
van Welsum, Dordrecht
Wesseling, Monnickendam
Westerveld, Amsterdam
Westhoff, Amsterdam
Westra, Ternaard
Wibier,Mons(B)
Wiederholt, Amsterdam
de Willigen, Vlaardingen
Winkelhuis, Amsterdam
Winters, Steenwijk
Wolfs, Zutphen
van der Woude, Groningen
Wulfling, 's-Gravenhage
van der Wulp, Dordrecht
Wijl, Amsterdam

Zandwijk, Oudewater
Zeilmaker, Harlingen
Zonnenberg, Deventer
Zorn, Utrecht
Zuidhoorn, Rotterdam
Zwaan, Bovenkarspel
Zwaan, De Rijp
Zwak, Gorinchem, * Leerdam
Zwier, Enkhuizen
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„TEKENEND DE KLEINE LUIDEN...
Een protestactie van 215.000 ingezetenen anno 1797"

Inleiding

Na de ondergang van de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1795
kwam ook de positie van de heersende kerk ter discussie te staan. Deze
kerk was de hervormde, wier leden, hervormden of gereformeerden ge-
naamd, zekere voorrechten genoten boven aanhangers van andere gods-
diensten. Voor het vervullen van bijvoorbeeld openbare ambten was het
lidmaatschap van de hervormde kerk zo niet een voorwaarde dan toch ze-
ker een goede aanbeveling.

Illustratief was ook dat het officieren alsmede burgerlijke ambtenaren in
de zgn. „Generaliteitslanden" (Noord-Brabant, Limburg, Zeeuws-Vlaan-
deren) verboden was om een huwelijk aan te gaan met een rooms-katholie-
ke vrouw. Bovendien waren er octrooien die hervormde hulpbehoevenden
bevoordeelden boven lutherse, remonstrantse, rooms-katholieke, doopsge-
zinde en „overige" armen. Guljé, een rooms-katholieke afgevaardigde in de
Nationale Vergadering (het parlement), gebruikte de volgende beeldspraak
ter illustratie van de verhouding tussen kerk en staat: „Deze staat heet sinds
lang met de religie gehuwd, jawel, een mohamedaansch huwelijk, want de
eene religie is de sultane, de andere zijn maar bijwijven". Het was ook de
staat die zorgdroeg voor het onderhoud van de „sultane" oftewel de her-
vormde kerk. Hiertoe wendde zij de gelden aan die voortvloeiden uit het
beheer van de oude geestelijke goederen die zij aan zich getrokken had. ,

Ook de predikanten der hervormde kerk mochten uit deze „staatsruif"
eten. Maar de „bijvrouwen", de andere kerken dus, moesten zich in finan-
cieel opzicht geheel zelf bedruipen.

Het ontwerp van een Grondwet

Eind 1794, begin 1795 kwamen de Fransen in het land. Het revolutionaire
devies „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" werd in de volgorde „Ge-
lijkheid, Vrijheid en Broederschap" overgenomen door de patriottische be-
stuurders van wat nu heette de „Bataafsche Republiek". Toepassing van
deze zinspreuk in de politieke praktijk maakte een eind aan dé bevoorrech-
ting der hervormden.

Al op 5 augustus 1796 vond bij decreet de officiële scheiding tussen kerk
en staat plaats. Dit was een vooruitlopen op bepalingen hieromtrent in het
ontwerp van een Grondwet, waarmee een Commissie uit de Nationale Ver-
gadering zich bezig hield. Op 10 november 1796 bood deze commissie een
eerste „Plan van Constitutie" aan de Nationale Vergadering aan. Naar de
zin van de Bataafse revolutionairen en „big brother" Frankrijk had het ont-
werp echter een veel te conservatief karakter. Weliswaar werd het in de
loop van 1797 nog in minder behoudende zin bijgesteld, maar dit had alleen
tot resultaat dat aanvankelijke voorstanders zich ook tegen het gewijzigde
ontwerp keerden terwijl de bekering van tegenstanders in voorstanders
nauwelijks voorkwam. Toen het ontwerp-Grondwet dan ook op 8 augustus
1797 aan het volk ter goed- of afkeuring werd voorgelegd, werd het met
108.761 tegen 27.955 stemmen verworpen.
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Twee hervormingen, voorgesteld in het ontwerp, waren vooral aanleiding
voor zowel hervormden als niet-hervormden tot het afwijzen van dit ont-
werp. Om te komen tot een eenheidsstaat heette het absoluut noodzakelijk
te zijn dat de schulden van de verschillende gewesten tot één nationale
schuld werden omgevormd. Holland, dat verreweg de grootste schuld had,
ontpopte zich, hoe kan het ook anders, als een warm voorstander van deze
samensmelting der schulden. Maar de overige gewesten, en met name
Noord-Brabant, stelden zich hiertegen nadrukkelijk te weer. Vele rooms-
katholieken buiten Holland, die in eerste instantie ingenomen waren met
hun gelijkstelling aan de hervormden, ervoeren de financiële achteruitgang
als gevolg van de verdeling der schulden echter als een onoverkomelijk ob-
stakel en stemden tegen het ontwerp. Maar ook de hervormden achtten zich
tekort gedaan ten gevolge van de scheiding van (hun) kerk en staat. Met
name de artikelen 744, 746, 747 en 748 van het ontwerp bezorgden hun een
onbehaaglijk gevoel. Gesteld werd hierin, dat geen kerkgenootschap gelden
van de overheid mocht ontvangen, waardoor b.v. de betaling van de her-
vormde predikanten door de staat na drie jaar zou worden stopgezet. De
kerk zelf zou dan zorg moeten dragen voor de salariëring en ook de kosten
voor het onderhoud der kerken op moeten brengen. Alle kerkgebouwen en
pastorieën, daterend van vóór 1581, werden gemeenschappelijk eigendom
van alle ingezetenen van een stad of dorp. De ingezetenen zelf zouden moe-
ten beslissen over het gebruik ervan. Ook de overige geestelijke goederen
en fondsen, reeds berustend onder „Nationale, Provinciale of Kwartierlijke
Administratiën" werden tot nationaal bezit verklaard. Al deze bepalingen
waren even zovele redenen voor de hervormden om, net als de rooms-ka-
tholieken, het ontwerp van tafel te vegen.

De rekesten
Alle arbeid om een Grondwet tot stand te brengen was voor niets ge-

weest. Op 1 september 1797 werd de tweede Nationale Vergadering geïn-
stalleerd en omdat ook haar belangrijkste opdracht was om een ontwerp
van een Grondwet te maken, benoemde deze Vergadering eveneens een
commissie uit haar midden van 21 leden die zich hiermee diende bezig te
houden. Het moet in deze maand september geweest zijn dat er een „heilig
vuur" ontstond in de harten en hoofden van talloze hervormden. Het volk
had geproefd aan de macht. Het had kennis genomen van een voorstel dat
haar niet beviel en de ontwerpers ervan mogen terugsturen om hun huis-
werk over te doen.

Een tweede ontwerp moest anders, beter, vonden juist ook de hervorm-
den. Het uitoefenen van enige druk op de Commissie kon allicht geen
kwaad. En daarom gingen in vele plaatsen kerkleden om de tafel zitten en
stelden teksten van rekesten op waarin gevraagd, ja soms geëist werd, „dat
bij het aanstaande Plan van Constitutie geene schikkingen zullen worden
voorgedragen, waar door het Hervormd Kerkgenootschap gevaar zou ho-
pen, het nodig onderhoud, en de gelegenheid voor zijne Godsdienstoeffening,
te verliezen". In ieder geval zouden de voor de hervormden nadelige bepa-
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lingen niet vastgesteld mogen worden dan na hen „in hunnen defensie voor
den Competenten Regter gehoort te hebben".

Uitvoerig werd het bange voorgevoel beschreven dat door de voorgestel-
de maatregelen zoniet twee derde, dan toch drie vijfde deel van de ingeze-
tenen van de Republiek schade zou worden berokkend bij de uitoefening
van haar godsdienst en het onderhoud van haar kerken. De teksten werden
gedrukt en verspreid onder de hervormden. Twee versies vooral maakten
opgang, de ene onderdanig-vragend („Geeven met verschuldigden eerbied
te kennen"), de andere zelfbewust-eisend („Geven te kennen"). Nu werden
de hervormde gelovigen allerwegen opgewekt de rekesten te ondertekenen.
De dominees riepen hiertoe op vanaf de kansel, op catechisaties en andere
bijeenkomsten gingen de rekesten rond, terwijl behalve mannen ook vele
niet-stemgerechtigde vrouwen en jongeren van beneden de twintig teken-
den. Zelfs zouden zwangere vrouwen alvast hebben getekend voor de onge-
boren vrucht hunner schoot. Geschat wordt dat zo'n 215.000 handtekenin-
gen in de loop van de maanden september tot en met december 1797 zijn

p ^

Van bladzijde uit rekest van inwoners uit Hengelo (Gld.). „nodigde-men ook (...) uit wat slegts
een naam of, al ware het maar een teken, kon stellen ". (Rogge, Geschiedenis, pag. 452).
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verzameld en naar de Nationale Vergadering zijn opgestuurd, die ze vervol-
gens doorzond naar de Commissie voor het ontwerpen van een Grondwet.
Ruim tien procent van de Nederlandse bevolking plaatste dus zijn of haar
handtekening of wat daarvoor in de plaats kwam. Vaak immers werden te-
kens of merken gezet door degenen die niet konden schrijven. En behalve
kruisjes waren dat ook andere tekens met b.v. landbouwmotieven als die
van een schop, hooivork, karrewiel, enz. Een gigantische hoeveelheid na-
menmateriaal ontstond op deze wijze, dat niet alleen de ondertekeningen
bevatte van vele vooraanstaanden en aanzienlijken uit de maatschappij,
maar juist ook van hen die later door Abraham Kuyper werden aangeduid
als „de kleine luiden", die zo op overtuigd-calvinistische wijze voor hun al
dan niet vreemde rechten opkwamen. Overigens hebben meestal lang niet
alle leden van b.v. een plaatselijke hervormde kerk een rekest onderte-
kend. In andere gevallen is een pro-hervormd rekest ondertekend als uiting
van afkeer tegen de Fransen en als gebaar van aanhankelijkheid ten opzich-
te van Oranje.

Toch, ondanks de massaliteit van het verzoek (of: het protest), veel haal-
de het allemaal niet uit. De Grondwetscommissie, die niet zou toekomen
aan de afronding van haar werkzaamheden legde de rekesten opzij. In ja-
nuari 1798 werd in de Nationale Vergadering overeengekomen dat ze, zon-
der dat er enige notitie van was genomen, opgelegd zouden worden in een
kist of mand. Hetzelfde gebeurde met zgn. „anti-dotale" (tegen de her-
vormden gerichte) rekesten van rooms-katholieke zijde en van aanhangers
van andere godsdiensten. Deze rekesten waren evenwel veel minder in aan-
tal dan die van de hervormden. De gewraakte godsdienstartikelen werden
overigens overgenomen in de „Staatsregeling van 1798", de eerste Neder-
landse grondwet, maar jaren later weer grotendeels ongedaan gemaakt.

Raadpleging van de rekesten
Nadat de rekesten in een mand of kist waren opgelegd, werden ze in de

loop der tijd toegevoegd aan het archievenbestand dat reeds op het Alge-
meen Rijksarchief berustte. Hier bleven zij onaangeroerd totdat zij een
kleine twee eeuwen later in het kader van een herinventarisate van de ar-
chieven der beide Constitutiecommissies toegankelijk werden gemaakt. In
de „Inventaris van de archieven van de eerste en de tweede Commissie tot
het ontwerpen van een Plan van Constitutie, 1796-1798" (inventaris
2.01.39) bestaan de bijlagen I tot en met V uit klappers op de plaatsnamen
van waaruit rekesten die betrekking hebben op de samenstelling der schul-
den, het reglement op de Nationale Vergadering en een geheim rapport. Ze
zijn te raadplegen op de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief in Den
Haag. In de meeste gevallen is het mogelijk om fotokopieën van de rekes-
ten te maken. Soms wordt dit echter belemmerd door de staat waarin een
stuk verkeert of de omvang dat het heeft. De rekesten lenen zich uitstekend
voor genealogisch en lokaal/regionaal onderzoek en illustreren de betrok-
kenheid van velen bij een zaak van nationaal belang.

J. H. KOMPAGNIE
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VOOROUDERS IN DE MIST...

Het pad van de familieonderzoeker — u wist het al — gaat beslist niet over
rozen. Weliswaar wisselen gelukkige vondsten de teleurstellingen af, maar
laatstgenoemden zijn vaak groter in aantal. En daardoor lijkt de mist rond
onze voorouders soms ondoordringbaar. Gelukkig bieden heemkundige,
historische en sociaal-economische facetten nog wel wat mogelijkheden tot
studie en onderzoek. Er blijft dus werk genoeg over, mochten de voor-
ouders in de mist blijven. En daarvan schijnt in mijn geval sprake te zijn.

Zo blijft voor mij het antwoord uit op de vraag waar de man of vrouw zit
(hij of zij moet er zijn, volgens mededelingen...) die beschikt over een Mo-
raal-stamboom welke terug gaat tot medio 1500. Een stamboom die mis-
schien aansluit op de Jean Morael die in het begin van 1500 schepen te Roe-
selare (België) was. Over die Jean Morael vernam ik iets van de heer L.
Gorissen te Ekeren (B.). Hij berichtte mij destijds het volgende:

„Wat Jean Morael betreft kan ik u melden dat hij „échevin de Philippe de
Clèves, seigneur de Ravestein" etc. was; „dans sa seigneurie du métier de
Roulers" (Roeselare). Hij zegelde in 1525 met „une fleur de lis" (cfrt. R.
A. C. Deijnzec.L.)".

De heer Gorissen vond ook nog een Henry Moral, „prévöt des terres,
seigneuris en prévotés de Montmédy et de saint-Mard, comme successeur
de feu son père, Henry de Luz, dit Moral, 1514, Ie 22 mai au chateau de
Beaurepard (toen benoemd door Bonne de Boulay, douairière de Neuf-
chastel, dame de Beaurepart, de Solièvre, Montmédy et de Saint Mardz (St.
Mard) (cfrt Gem. arch. Luxemburg, 2265). Zij gaf „une obligation 1516 (St.
de Trèves) Ie 20 mars (ibid. 2305)".

Deze informatie heb ik in dankbare stemming opgenomen in mijn familie-
archief. Maar ik blijf me voorlopig wel afvragen: Wat moet ik ermee? Als
er een relatie zou zijn, hoe vul ik dan het gat op tussen deze Moraals en
mijn oudst bekende voorvader Jannes Jans Moraal (Morael). Hij was in
1732 turfboer te Wanneperveen, waarvan het kerkelijk archief helaas be-
langrijke missers kent; zo ontbreken doop- en trouwregisters van voor 1740,
omdat deze in de 19e eeuw in het gemeentehuis van Wanneperveen zijn
zoek geraakt...

Bevestiging over het aanvankelijke vermoeden van Jannes' turfboerschap
kreeg ik dankzij het roedengeld-archief (Statenarchief Overijssel, inv. 2521-
2540; inv. 2535-2539: register van aangifte van veenland, afgegraven voor
het maken van turf). Het is een omvangrijk archief, verband houdende met
de in 1732 ingevoerde belasting op het aantal gestoken roeden turf; het be-
vat lijsten tot 1804 en andere stukken, waaronder rekeningen van collec-
teurs van het roedengeld. Het is een belangrijke bron; een verrassende bron
mag ik wel zeggen. Men kan er precies in nagaan hoeveel turf de turfboeren
in het Land van Vollenhove in de loop der jaren hebben gewonnen. Boven-
dien kan men nagaan wie of welke familieleden in een bepaald jaar het
werk hadden overgenomen van in de eerdere jaren geregistreerde (en in
sommige gevallen overleden) turfboeren. Ik heb zodoende kunnen vaststel-
len dat Jannes Jans Moraal is overleden tussen 10.12.1743 (toen hij een per-
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Deel van de eerste pagina's uit het roedengeldregister (Statenarchief Overijssel) van het Schout-
ambt Wanneperveen. Vermeld zijn het aantal gemaakte roeden en voeten turf.

ceel land verkocht) en juli 1744, toen de wed. Jannes Jans Moraal in het
roedengeldregister werd geregistreerd. Niet duidelijk is de omvang van een
roede. In „Een samenleving onder spanning — Geschiedenis van het platte-
land van Overijssel" (Assen 1957), schrijft dr. Slicher van Bath: „De om-
vang van de Overijsselse roede turf is mij niet bekend; voor Delfland en
Schieland komt Diepeveen (De vervening in Delfland en Schieland tot het
einde der zestiende eeuw) tot een berekening, dat een roede uitgespreide
veenspecie 4 a 5 ton turf oplevert. De Hollandse turfton bevatte in de 16e
eeuw bijna 250 turven. In Holland leverde dus 1 roede turf ruim 1000 tur-
ven op. Indien men deze getallen ook voor Overijssel mag aannemen, dan
wisselde de produktie van 124 tot 173 miljoen turven per jaar. Hieruit wordt
wel bijzonder duidelijk de zeer grote economische betekenis van de turfgra-
verijen voor de Noordwesthoek van Overijssel in de 18e eeuw".

De vrouw van Jannes Jans Moraal heette Aagtje Hendriks Mattemaker,
die wellicht uit Genemuiden afkomstig is. Giethoorn zou ook kunnen, want
ook daar werden meen ik matten gemaakt... Maar er is niets te vinden, ter-
wijl vooral wat Genemuiden betreft belangrijke archiefstukken gewoon niet
voorhanden zijn. „Alles is verloren gegaan in 1868 en 1882" lees ik in het
Repertorium DTB van het Centraal Bureau voor Genealogie. Wat de
schoondochter van Jannes Jans (Neeltje Hendriks Roeper) betreft: van het-
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zelfde laken een pak. Er staan Roepers genoteerd als turfboeren, maar de
afstamming is onduidelijk. Ik heb alleen maar kunnen gissen dat haar over-
grootvader Ludolph Harms Roeper zou kunnen zijn. Hij was „soldaat van
Cap(itein) Donge" en huwde op 8.3.1690 te Coevorden met Swaenthijn Eg-
berts van Degencamp. Ik gokte wat en maakte de volgende stamreeks,
daarbij onder meer uitgaande van het feit dat een Swaantje Jans Roeper —
tante van Neeltje Hendriks Roeper — op 12.8.1764 optrad als getuige bij de
doop van Jacob Jans Moraal, zoon van Jan Jannes Moraal en Neeltje Hen-
driks Roeper (geh. te Wanneperveen op 27.4.1760):

Ludolph Harms Roeper x Swaenthijn Egberts van Degencamp

Jan Roeper
XN.N.

1
I

Swaantje(n) Jans Roeper Hendrik Jans Roeper
x

Jentjen Filips

r i
Jan Hendriks Roeper Neeltjen Hendriks Roeper

x Jan Jannes Moraal
x x Hilbert Harms Ten Hoeve

De vader van Jannes Jans (een Jan dus) zou ongeveer 1680 moeten zijn
geboren. De vraag is: waar? In de Kop van Overijssel, 's-Gravenhage, of de
Hollandse middenpolders (Leiden en omgeving)? Hij en zijn ouders zijn
niet te vinden, ook niet in de naamlijsten van lidmaten van Wanneperveen
(van 1625-1644 en van 1662-1740). De naam Moraal komt er vóór 1740 niet
in voor. Wel is diverse malen het patroniem Jans of Jansen gebruikt, waar-
mee onze Jan Moraal zou kunnen zijn bedoeld. Helaas is de naam van de
echtgenote ook niet bekend; dus ga er maar aanstaan: er zijn zoveel Jansen
en Jansens, dat je door de bomen het bos niet meer ziet...

Het is en blijft dus mistig rond die Jan Moraal (Morael). Een relatie tus-
sen hem, een Thijs Moraal uit Hazerswoude en een Leendert Moraal, ook
uit de Hollandse middenpolders vermoed ik (ongeveer tussen 1660 en 1680
geboren), is ook niet te ontdekken, evenmin als een aansluiting op de Mo-
raals die volgens het fichier van de Bibliothèque Wallone in het begin van
1600 te Middelburg en Den Haag woonden. Kennelijk kwamen deze men-
sen of hun ouders, als vluchtelingen of door economische omstandigheden
gedreven, uit België of Frankrijk.

Moraals in de mist dus. Een mist die misschien (?) nog te doordringen is
door de kerkelijke en/of overdrachtsregisters van 's-Gravenhage, Leiden en
omgeving als het ware „uit te vlooien". Pogingen om in Middelburg iets te
vinden waren (tot nu toe) tevergeefs.

Voorts hangt er een schijnbaar ondoordringbare mist rond mijn grootva-
der van moeders zijde: Willem Lodewijk, geboren te Ommen op 20.4.1855.
Hij groeide op in een kolonistengezin (Maatschappij van Weldadigheid) en
hield zich later (1878) op in Amsterdam (waar hij trouwde met Antje Mor-
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tel, van wie hij later scheidde), Antwerpen (1891) en Rotterdam (1893).
Zijn beroep was timmerman-koffiehuishouder en herbergier (te Antwer-
pen). Alle pogingen om een foto en/of andere documenten van hem te vin-
den — mijn moeder groeide op in pleeggezinnen — zijn tot nu toe tever-
geefs geweest. Enkele van de nakomelingen van de twee weduwen, met wie
hij — na het overlijden in 1903 van mijn grootmoeder (Maria de Man) —
gehuwd is geweest (families Wolffers, Knies en Kloot, naderhand Kloos ge-
noemd) konden mij ook niet helpen. Zeker is dat er zich nogal tragische ge-
beurtenissen hebben afgespeeld rond die Willem Lodewijk en Maria de
Man (gescheiden echtgenote van Coenraad Roelof Jager), als gevolg waar-
van mijn moeder en haar broer moesten worden uitbesteed aan pleeggezin-
nen in de Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar dat is een
verhaal apart.

Willem Lodewijk overleed in 1927 te Amsterdam als echtgenoot van
Margaretha Kok, weduwe Hein Kloot. Mijn moeder heeft niet meer dan
een heel vage herinnering aan hem. Nakomelingen van de families Knies en
Kloos herinneren zich hem als een voortreffelijk (zelfstandig) timmerman,
als een bedaarde, knappe, donkere man met bruine ogen, een man van wat
patriarchaal type, streng maar rechtvaardig en weinig spraakzaam. Het
evenbeeld van mijn moeders broer, constateer ik nu. Dat is eigenlijk alles
wat ik van hem weet, afgezien dan van een zeer eigenaardige informatie die
mij uit Antwerpen bereikte. Het stadsarchief berichtte mij namelijk dat
Willem Lodewijk als volgt staat ingeschreven: „Lodewijk, Willem, geboren
te Ommen (Holl.) op 20 april 1855. Weduwnaar van De Man, Maria, echt-
genoot van Mortel, Antje. Ingeschreven te Antwerpen op 14 juli 1891, ko-
mend van Amsterdam. Beroep herbergier. Nationaliteit niet vermeld. Af-
geschreven naar Rotterdam (Holl.) op 2 februari 1893". Het eigenaardige
zit in de mededeling „weduwnaar van Maria de Man", want die Maria over-
leed pas op 30.4.1903...

Het stadsarchief van Antwerpen, om een oplossing gevraagd, antwoord-
de: „Wij hebben u de inlichtingen gegeven die wij gevonden hebben in de
Bevolkingsregisters: Uw raadsel kunnen wij niet oplossen". En je vraagt je
dan wel af: wie kan dat dan wel? Misschien de nakomelingen van een Jos
Waegenaere (geb. 11.7.1867) die tegelijkertijd met Willem aan de St. Ka-
thelijnevest 1 te Antwerpen woonde?

De oudst bekende voorvader van de Lodewijks is de linnenwever Lode-
wijk Jans(en) die in 1679 grootburger van Hattem werd. Diens zoons was de
in 1678 te Hattem geboren Jan Berent Lodewijks, ook grootburger van
Hattem en linnenwever. Een van de nakomelingen (Romke Lodewijk te
Apeldoorn, medelid van de N.G.V. aan wie ik veel te danken heb) veron-
derstelt dat de Lodewijks afstammen van de papiermaker Lodewijk van
Aelst. Dit vooral vanwege het feit dat in het RA Arnhem stukken over
rechtszaken van Lodewijk van Aelst — ondertekend met Lodewijk Jansen
van Aelst — zijn gevonden. Theoretisch gezien zou de voorvader dan Hans
(Jan of Johannes) van Aelst kunnen zijn. In „De papiermolens in de provin-
cie Zuid Holland, alsmede in Zeeland enz." (Wormerveer 1973) lees ik:
„Onder de vluchtelingen uit Antwerpen, die zich tussen 1582 en 1586 in
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Dordrecht vestigden, was ook Hans van Aelst, die nog in 1582 als koopman
in het Antwerpse schepenregister voorkomt. Hij was omstreeks 1551 gebo-
ren uit het huwelijk van Vranchois van Aelst, goudsmid en juwelier in Ant-
werpen en Kataryne de Colosy (ook genoemd: Lyncken de Colegiero), op
27 april 1542 in de St. Walburgiskerk gesloten. Hans trouwde zelf op 13 mei
1576 in Onze Lieve-Vrouwenkerk te Antwerpen met Godelieve Ingenraem,
die in latere akten meestal Godeline de la Rame wordt genoemd"...

„Hans van Aelst is onze eerste papiermaker geweest. Hij stichtte de eer-
ste Hollandse papiermolen in 1586 in Zwijndrecht".

Al met al kan ik nu dus wel concluderen dat zich zoekproblemen van de
eerste orde voordoen. En ik spreek dan nog maar niet van de mist die ook
hangt rond de voorouders van mijn vrouw: de Hilvers en de Kalters, die res-
pectievelijk stammen uit het Oldenburgse en Koninkrijk Hannover (1700-
1760). De „Suchanzeige" die ik plaatste in Familienkundliche Nachrichten
(8530 Neustadt/Aisch, Postfach 1340) leverde niets op en ook het Nieder-
sachsisches Stadsarchiv zowel als de Evangelisch-Lutherischer Oberkir-
chenrat konden mij niet helpen. Een van de Hilvers-voorouders (Johannes
of Jan) diende als ruiter in het lijfregiment Oranje Friesland (1777) maar...
in het algemeen rijksarchief te Den Haag zijn alleen sterktestaten van het
regiment over de jaren 1791, 1792 en 1793 te vinden. „Gegevens over voor-
gaande jaren waarschijnlijk niet meer leesbaar en daarna vernietigd". Al-
dus de laconieke mededeling die ik ontving van de Sectie Militaire Geschie-
denis van de Koninklijke Landmacht (van de Burchtlaan 31, 's-Gravenha-

ge)-
Alweer zo'n ondoordringbare mistbank dus. Maar wij blijven moed hou-

den. Moed ook in verband met het vinden van de juiste geboortedatum van
een Trijntje Alberts Meijlof, de vrouw van mijn oud-overgrootvader Koop
Jans Moraal (1766-1804). Zij zou in Bolsward (Bolswert) moeten zijn gebo-
ren in 1771, maar Trijntje is nergens te vinden. Toch werd haar vader Al-
bert Harmens Meijlof op 3 april 1768 lidmaat van de hervormde kerk met
attestatie naar... Bolswert, terwijl hij in 1773 nog niet terug was in Beulake
waar hij in 1774 en 1777 dochters liet dopen. (In verband met een waters-
noodramp in 1776, als gevolg waarvan het veendorp Beulake in de golven
verdween en het Beulaker wijde ontstond, vond laatstgenoemde doop
plaats op het hoogadellijke huis de Bonkenhave). Kennelijk heeft Albert
Harmens Meijlof dus nog een tijdje elders gewoond, maar waar?

Doch nogmaals: we blijven moed houden, ook met het oog op het vinden
van vele andere in de mist verdwenen voorouders. Een moed die wordt ver-
sterkt door de adviezen en hulp van mede-N.G.V.-leden; ook dat is geluk-
kig een van mijn ervaringen en dat mag hier wel eens gezegd worden, vind
ik.

En zoals ik al schreef: er zitten meer kanten aan de zaak. Interessante
speurwerkzaamheden zijn te verrichten als het gaat om de historie van land
en streek, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen die onze voor-
ouders meemaakten. Maar dan moet men de weg in bibliotheken en archie-
ven wel goed weten te vinden. Wellicht zal de voorlichtende taak van de
Nederlandse Genealogische Vereniging in dit verband ook iets moeten wor-
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Het (schippers)echtpaar Alben Koops Moraal (1799-1883) en Diena Veldkamp (1810-1883),
gehuwd Wanneperveen 10.1.1834 en later wonend te Meppel. Foto's gemaakt van zgn. „cartes

visites" die destijds in zwang waren.

den aangevuld. Er wordt nogal veel aandacht besteed aan stambomen en
kwartierstaten, waardoor bijdragen of andere activiteiten op het gebied van
familie- en streekgeschiedenis wat in het verdomhoekje zitten. Niet dat ik
de kwartierstaten zou willen missen, maar misschien is toch een bepaalde
accentverschuiving gewenst. We varen dan ook wat dit betreft wat minder
in de mist... En misschien kunnen we dan ook daardoor onze genealogieën
nog wat aanvullen.

A. MORAAL Dzn.

Lamoraal van Egmond...
Op één van de brieven die ik aan Nederlandse Moraals zond, werd telefonisch gereageerd.

Het gesprek tussen de Moraal en mijn vrouw was ongeveer als volgt:
M. „U moet eens met vakantie gaan naar Zottegem in België..."!
Vr. „O ja, waarom dan eigenlijk"!
M. „Er is daar een graf van een Moraal die niet zo'n beste was, want ze hebben hem destijds

een kopje kleiner gemaakt".
Vr. „Ik zal het aan mijn man doorgeven...".
Thuiskomend hoorde ik een en ander aan en mijn glimlach werd steeds breder totdat er een

schaterlach op volgde. De Moraal doelde namelijk, zonder het te weten, op het standbeeld van
de onthoofde Graaf Lamoraal van Egmond, wiens stoffelijke resten immers in Zottegem zijn
bijgezet...

Toch zijn er nog Moraals — wel en niet aanwijsbaar tot de familie behorend — die denken
dat ze afstammen van Lamoraal van Egmond. „Aardig verzonnen, maar waarschijnlijk is het
niet. Of het moest gaan om een bastaard natuurlijk...", zei een beroepsgenealoog terecht.

A.M.
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GENEALOGIE VAN ROOSENDAAL
(vervolg van G.N. XL (1985) pag. 250)

Vllh. Jacobus Simon van Roosendaal, geb. Wezel (Dld.) 25.10.1874, con-
structie-bankwerker en ketelmaker, overl. Rotterdam 27.6.1961, tr. ald.
9.8.1899 Catharina Kop, geb. Dordrecht 30.1.1870, overl. Rotterdam
5.8.1959, dr. van Corstiaan Kop en Elisabeth Johanna Spoel.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Catharina Louisa van Roosendaal, geb. 16.3.1900, overl. Rotterdam

3.8.1965, tr. ald. 14.3.1923 Johannes Groeneweg, geb. ald. 24.3.1896,
onderchef gemeentewerken, overl. ald. 20.5.1969, zn. van Jacob Groe-
neweg en Maria Christina Apon.

2. Elisabeth Johanna van Roosendaal, geb. 13.8.1901, tr. Rotterdam
13.12.1922 Machiel van Atten, geb. ald. 26.3.1899, metaalbewerker, zn.
van Antoon van Atten en Adriana de Bruin.

3. Johannes van Roosendaal, geb. 25.2.1903, koopman en antiquair, overl.
Rotterdam 19.1.1951, tr. ald. 17.9.1924 Regina Geertruida Johanna On-
stenk, geb. ald. 19.8.1904, handelaarster in kleding, dr. van Petrus Wil-
helm Bernard Onstenk en Maria Johanna Jensen.

Uit dit huwelijk:
a. Catharina van Roosendaal, geb. Rotterdam 25.3.1925, tr. ald.

2.11.1944 Arie Willem Droge, geb. Amersfoort 13.4.1921, diploma
HTS werktuigbouw, verkoopleider warmte-techniek, zn. van ir. Wil-
lem Hendrik Droge en Johanna Timmermans.

b. Johannes van Roosendaal, geb. Rotterdam 16.4.1944, galeriehouder
te Rotterdam, tr. ald. 4.2.1966 Frederika Maria Koudijs, mode-ont-
werpster, dr. van Hendrik Johannes Koudijs en Elisabeth Spruijt. Uit
dit huwelijk drie kinderen.

4. Corstiaan van Roosendaal, geb. 7.12.1905, magazijn-beheerder, overl.
Rotterdam 9.5.1951, tr. ald. 22.2.1928 Sophia Roodenburg, geb. ald.
23.7.1905, dr. van Jan Corneille Roodenburg en Gerritje van Beest.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Jacobus Simon van Roosendaal, geb. 6.8.1928, expeditie-chef, tr.

Rotterdam 11.3.1953 Maria Johanna van Veen, geb. ald. 3.3.1934,
dr. van Jodocus Frederikus van Veen en Johanna Maria van der
Zwet.

Uit dit huwelijk één dochter.
b. Jean Corneille, geb. 15.7.1931, chauffeur.
c. Corstiaan van Roosendaal, geb. 27.7.1934, chef van een bakkerij, la-

ter stuwer in de Rotterdamse haven, tr. Rotterdam 30.10.1963 Chris-
tiana Jansje van Esvelt, geb. ald. 13.4.1941, dr. van Christiaan Marti-
nus van Esvelt en Jansje Slinger. Uit dit huwelijk één zoon.

5. Margrieta Pieternella van Roosendaal, geb. 1.3.1907, tr. Rotterdam
19.6.1935 Pieter de Jonge, geb. ald. 7.2.1908, verkoper, zn. van Maarten
de Jonge en Maartje Maria Speelman.

6. Johanna Judith, geb. 26.7.1908, overl. Rotterdam 29.1.1909.
7. Jacobus Simon van Roosendaal, geb. 15.8.1910, ambtenaar posterijen,
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overl. Rotterdam 2.4.1969, tr. (1) ald. 31.5.1933 Hendrina Wilhelmina
van der Heijden, geb. ald. 31.1.1910, overl. Hilversum 5.6.1966, dr. van
Willem van der Heijden en Adriana Espen; tr. (2) Rotterdam
23.12.1966 Johanna Fredrika Mercey, geb. ald. 12.12.1913, dr. van
Adrianus Mercey en Maria Petronella Agnes Jacoba van der Meulen.

Uit het eerste huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Catharina van Roosendaal, geb. 18.11.1933, tr. Hilversum 11.4.1959

Robert Marin van der Lee, geb. ald. 3.6.1935, carrosseriebouwer, zn.
van Marinus Cornelis van der Lee en Maria Margareta van de Kogel.

b. Adriana van Roosendaal, geb. 23.2.1940, tr. Hilversum 26.8.1965
Cornelis van der Kemp, geb. Nederhorst den Berg 2.7.1941, kraan-
machinist, zn. van Albert van der Kemp en Cornelia Versluis.

8. Johanna Judith, geb. 25.8.1914, overl. Rotterdam 22.1.1918.

Vlli. Korstiaan Laurens van Roosendaal, geb. Rotterdam 31.8.1878, me-
taalbewerker, overl. ald. 8.4.1958, tr. ald. 11.10.1899 Trijntje Meijer, geb.
Nieuwerkerk a/d IJssel 12.4.1878, overl. Rotterdam 2.9.1971, dr. van Cas-
per Johan Hendrik Meijer en Neeltje van Pelt.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Johannes van Roosendaal, geb. 21.1.1900, metaaltechnicus, overl. Rot-

terdam 31.8.1961, tr. ald. 12.2.1930 Lena van Hoewijk, geb. ald.
23.11.1894, overl. Poortugaal 21.3.1970, dr. van Marinus Adrianus van
Hoewijk en Gerritje Wilschut.

Uit dit huwelijk:
a. Korstiaan Lourens van Roosendaal, geb. Rotterdam 31.1.1931, la-

dingcontroleur, tr. ald. 19.6.1953 Johanna Lagerwaard, geb. ald.
1.5.1933, dr. van Bart Lagerwaard en Neeltje Wuijster. Uit dit huwe-
lijk drie kinderen.

2. Casper Johan Hendrik, geb. 17.11.1901, metaaltechnicus, overl. Rotter-
dam 29.4.1975, tr. ald. 29.10.1924 Wilhelmina Johanna Theodora Kuis,
geb. 's-Hertogenbosch 6.11.1904, overl. Rotterdam 4.7.1968, dr. van
Adrianus Kuis en Maria Anna Eerhardt.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Catharina Lousia van Roosendaal, geb. 26.2.1925, tr. Rotterdam

12.3.1952 Eduard den Boef, geb. Alblasserdam 28.12.1923, stelling-
bouwer, zn. van Willem den Boef en Jannetje Burgstede.

b. Adrianus van Roosendaal, geb. 4.12.1926, kraanmachinist, tr. Rot-
terdam 28.4.1948 Maria Rond, geb. ald. 8.10.1928, dr. van Jaap
Rond en Maria Johanna Posthoorn. Uit dit huwelijk twee kinderen.

c. Korstiaan Laurens van Roosendaal, geb. 4.2.1929, huisschilder, tr.
Rotterdam 8.11.1950 Maria Knulst, geb. ald. 7.8.1929, dr. van Jan
Karel Knulst en Maria Priem. Uit dit huwelijk vier kinderen.

d. Caspar Johan Hendrik van Roosendaal, geb. 18.12.1947, boekhou-
der, tr. Rotterdam 21.2.1968 Josina Elisabeth Mooi, geb. ald.
24.8.1949, dr. van Pieter Mooi en Josina Elisabeth van Esch. Uit dit
huwelijk twee kinderen.

3. Catharina Louise van Roosendaal, geb. 16.9.1903, overl. Rotterdam
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3.1.1925, tr. ald. 5.11.1924 Willem van Leeuwen, geb. ald. 5.3.1900,
beambte bij de gemeentelijke credietbank, overl. ald. 7.6.1978, zn. van
Willem van Leeuwen en Johanna Koffijberg.

4. Korstiaan Laurens van Roosendaal, geb. 18.3.1907, metaaltechnicus, tr.
Rotterdam 23.12.1931 Alida Goossen, geb. ald. 16.2.1908, dr, van Wil-
lem Pieter Goossen en Petronella Cornelia Visser.

Uit dit huwelijk:
a. Trijntje van Roosendaal, geb. Rotterdam 26.12.1933, tr. ald.
18.4.1957 Gijsbertus van den Berg, geb. ald. 7.7.1930, timmerman, zn.
van Pieter van den Berg en Maria Gerritsen.

5. Cornelia van Roosendaal, geb. 24.2.1910, tr. Rotterdam 2.9.1931 Theo-
dorus Jozephus Brunia, geb. ald. 16.10.1907, expediteur, zn. van Henri
Andries Brunia en Theodora Hendrika Maria Verberck.

Vlij. Matthijs Willem Bastiaan van Roosendaal, geb. Rotterdam
16.1.1882, smid, metaalbewerker, overl. ald. 27.5.1965, tr. (1) ald.
7.9.1904 (echtsch. 10.7.1908) Adriana de Jong, geb. Gouderak 31.1.1882,
dr. van Willem de Jong en Elisabeth Pons; tr. (2) Rotterdam 2.6.1909 Jea-
netta Doejaren, geb. ald. 16.11.1889, overl. ald. 2.4.1966, dr. van Arnold
Doejaren en Jeanetta Schenk.

Uit het tweede huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Johannes van Roosendaal, geb. 16.8.1909, electrisch lasser, tr. Rotter-

dam 8.2.1933 Johanna Everdina Schumer, geb. ald. 1.9.1911, dr. van
Evert Jan Schumer en Margje Winters.

Uit dit huwelijk:
a. Evert Jan van Roosendaal, geb. Rotterdam 21.12.1933, kraanmachi-

nist, tr. ald. 15.10.1958 Johanna Hendrika van Gijzen, geb. ald.
26.1.1938, dr. van Jan van Gijzen en Geertruida Stuijfzand. Uit dit
huwelijk twee zonen.

2. Jeanetta van Roosendaal, geb. 31.1.1911, tr. Rotterdam 2.9.1936 Dirk
Schippers, geb. ald. 31.10.1908, koopman, zn. van Teunis Schippers en
Bastiaantje van Berghen.

3. Catharina Louisa van Roosendaal, geb. 25.5.1913, tr. Rotterdam
8.9.1937 Thomas van Zwieten, geb. ald. 8.9.1911, bouwkundig opzich-
ter, zn. van Nicolaas Cornelis van Zwieten en Maria Johanna Glisman.

4. Matthijs Willem Bastiaan van Roosendaal, geb. 23.2.1919, directeur-
eigenaar van een stoffeerderij te Sliedrecht, tr. Rotterdam 14.2.1945
Hilletje van der Poel, geb. ald. 24.7.1922, dr. van Leendert van der Poel
en Jacomina van der Met.

Uit dit huwelijk:
a. Matthijs Willem Bastiaan van Roosendaal, geb. Rotterdam 15.5.1946,

stoffeerder, tr. Sliedrecht 29.10.1970 Adriana Ariaantje Groenewe-
gen, geb. ald. 29.1.1950, dr. van Jacob Groenewegen en Jannigje Ot-
terlander. Uit dit huwelijk twee kinderen.

b. Leendert van Roosendaal, geb. Rotterdam 28.4.1948, electrotechni-
cus, tr. Papendrecht 20.8.1970 Anna Roomer, geb. ald. 25.9.1949, dr.
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van Bastiaan Roomer en Martha van Dalen. Uit dit huwelijk twee zo-
nen.

c. £nc, geb. Utrecht 26.4.1958.
5. Alida Pieternella, geb. 18.5.1922, overl. Rotterdam 19.2.1925.

Illb. Johannes van Roosendaal, ged. Dordrecht 25.3.1716, schipper-
scheepseigenaar, overl. ald. 30.4.1763, tr. Dordrecht 9.10.1946 Seija
Knogh, ged. ald. 1.1.1727, overl. ald. 19.4.1801, dr. van Arij Knogh en An-
nigje Labeen.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Johannes, volgt IVc.
2. Arije, ged. 10.7.1749, overl. 4.8.1781.
3. Pieter, volgt IVd.
4. Cornelis, volgt IVe.
5. Cornelia van Roosendaal, ged. 16.10.1756, overl. 9.2.1829, tr. Dor-

drecht 10.5.1778 Pieter Plaisier, ged. ald. 19.10.1746, overl. ald.
18.12.1789, zn. van Frederik Pieter Ariëns Plaisier en Maijke Hendriks
Verhoeven.

6. Jannigje, ged. 2.11.1759, overl. 9.7.1777.
7. Adriana van Roosendaal, ged. 2.5.1762, overl. 7.8.1833, tr. (1) Dor-

drecht 17.12.1786 Huijbert van Asperen, ged. ald. 17.2.1743, overl. ald.
vóór 1804, zn. van Cornelis van Asperen en Elisabeth Schuijten; tr. (2)
ald. 4.8.1804 Arij Vink, wedr. van Antoniadu Hen.

IVc. Johannes van Roosendaal, ged. Dordrecht 19.11.1747, schipper,
waarschijnlijk poort-, sluis- en brugwachter, overl. Dordrecht 20.4.1807, tr.
ald. 13.5.1781 Willemijna de Klerk;, ged. ald. 22.9.1754, overl. ald.
30.3.1831, dr. van Pieter de Klerk en Willemina Hooglander.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Seija, ged. 13.2.1782, overl. 7.6.1858.
2. Willemijna van Roosendaal, ged. 6.1.1784, overl. 26.3.1838, tr. Dor-

drecht 14.12.1831 Jacob Vogel, ged. Papendrecht 19.2.1775, mr. smid,
overl. Dordrecht 24.1.1861, wedr. van Geertruy Hendriks Kuipers, zn.
van Jan Vogel en Goveryna Valk.

3. Jan, ged. 25.3.1786, overl. 19.1.1864.
4. Elisabeth, ged. 19.3.1788, overl. 14.9.1847.
5. Kornelia van Roosendaal, ged. 17.10.1790, overl. 30.12.1861, tr. Dor-

drecht 22.10.1823 Pieter de Klerck Ophorst, geb. Gorinchem 6.5.1794,
grutter, overl. ald. 20.3.1838, zn. van Cornelis Ophorst en Elisabeth de
Klerck.

6. Pieternella Hendrika, geb. 6.3.1793, overl. 12.4.1825.
7. Jannigje Adriana, geb. 13.11.1795, overl. 1.11.1819.
8. Hendrika Maria, geb. 6.12.1797, jong overl.
9. Hendrika Maria van Roosendaal, geb. 4.12.1799, overl. 24.4.1869, tr.

Dordrecht 21.11.1832 Johannes de Mandt, geb. ald. 21.3.1792, commis-
sionair en makelaar in effecten, overl. ald. 18.3.1863, zn. van Augusti-
nus de Mandt en Cornelia Egth.
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, IVd. Pieter van Roosendaal, ged. Dordrecht 27.11.1751, schipper, begr.
ald. 16.10.1807, tr. ald. 11.8.1776 Bastiana Plaisier, ged. ald. 4.4.1754,
overl. ald. 12.2.1825, dr. van Frederik Plaisier en Maijke Verhoeven.

Uit dit huwelijk, geb. Dordrecht:
1. Jan, ged. 15.6.1777, begr. Dordrecht 28.2.1784.
2. Maijke, ged. 31.10.1779, overl. Dordrecht 26.2.1784.
3. Pieter, volgt Ve.
4. Sija van Roosendaal, ged. 29.9.1784, overl. Rotterdam 15.5.1830, tr.

Dordrecht 25.5.1805 Jacobus Tabbernal, ged. ald. 21.12.1783, in dienst
bij de koopvaardij, overl. tussen 1830 en 1842, zn. van Pieter Tabbernal
en Elisabeth de Visser.

5. Frederik, ged. 31.1.1787, jong overl.
6. Jan, volgt Vf.
7. Jacobus, ged. 27.5.1792, begr. Dordrecht 1.6.1796.
8. Cornelis, geb. 30.11.1794, begr. Dordrecht 12.1.1797.

Ve. Pieter van Roosendaal, ged. Dordrecht 20.1.1782, meester timmer-
man, overl. ald. 30.3.1824, tr. ald. 19.5.1804 Adriana Freen, ged. Budel
5.12.1779, overl. Dordrecht 6.10.1849, dr. van Baltex Willem Freen en
Adriana Wouters.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Bastiana van Roosendaal, geb. 23.11.1804, overl. 23.2.1844, tr. Dor-

drecht 20.10.1830 Antonie 't Hoen, geb. ald. 18.6.1807, schipper, overl.
ald. 3.1.1880, zn. van Abraham 't Hoen en Anna Bleijenburg.

2. Pieter, volgt Vlg.
3. Adriana van Roosendaal, geb. 20.4.1810, overl. 22.4.1884, tr. Dordrecht

13.1.1836 George Koenraad Böger, geb. ald. 23.2.1802, scheepsbouwer,
overl. ald. 12.6.1876, wedr. van Anna den Boer, zn. van Johannes Böger
en Johanna Ponsen.

4. Johannes, geb. 8.8.1813, overl. 28.4.1819.
5. Johanna Wilhelmina Paulina van Roosendaal, geb. 28.5.1816, overl.

9.3.1875, tr. Dordrecht 3.11.1847 Pieter van Wijk, geb. ald. 28.9.1819,
scheepssloper, overl. Rotterdam 11.8.1877, zn. van Anthonie van Wijk
en Christina Dooren.

Vlg. Pieter van Roosendaal, geb. Dordrecht 2.3.1807, timmerman, overl.
ald. 18.3.1858, tr. (1) ald. 30.1.1833 Jannetje de Vries, geb. ald. 25.2.1804,
overl. ald. 6.10.1845, dr. van Jan de Vries en Jannetje de Vijver; tr. (2)
Dordrecht 5.5.1847 Helena Maria Waris, geb. ald. 14.4.1801, overl. ald.
22.4.1895, dr. van Jeremias Waris en Jannetje de Heer.

Uit het eerste huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Adriana Pieternella, geb. 7.5.1833, overl. 16.7.1834.
2. Pieter, volgt VII k.
3. Jan, geb. 10.2.1837, overl. 15.5.1837.
4. Jannetje, geb. 4.10.1838, overl. 11.11.1839.
5. Jannetje, geb. 21.8.1840, overl. 5.2.1844.
6. Jan, geb. 24.11.1842, overl. 8.10.1844.
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Vllk. Pieter van Roosendaal, geb. Dordrecht 18.3.1835, boekbinder ald.
en te Schiedam en Rotterdam, overl. ald. 26.10.1880, tr. Dordrecht
17.6.1857 Geertje Jacoba Kleton, geb. ald. 27.7.1833, overl. ald. 24.2.1910,
dr. van Jan Kleton en Adriana de Graaf.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Pieter, geb. 28.8.1857, overl. 4.3.1862.
2. Adrianus, geb. 18.11.1865, overl. 3.3.1866.

Vf. Jan van Roosendaal, geb. Dordrecht 12.2.1790, eigenaar van het lo-
gement „Het Witte Paard", begr. ald. 3.6.1831, tr. ald. 8.12.1810 Wilhelmi-
na Waanders, geb. ald. 5.3.1876, overl. ald. 8.4.1880, dr. van Gerrit Waan-
ders en Sophia Roosendaal.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Pieter, volgt Vlh.
2. Gerard, geb. 15.7.1813, overl. 22.4.1815.
3. Bastiana van Roosendaal, geb. 21.10.1820, overl. 10.4.1891, tr. Dor-

drecht 17.2.1858 Gerrit Kunst, geb. Heerewaarden 6.2.1826, assistent
loods en bakenmeester, overl. Dordrecht 9.1.1867, wedr. van Hendrika
van Loon, zn. van Cornelis Kunst en Adriana Margaretha Spiering.

4. Gerrit, geb. 24.6.1825, overl. 11.6.1826.

Vlh. Pieter van Roosendaal, geb. Dordrecht 14.10.1811, timmerman en
eigenaar van het logement „Het Witte Paard", overl. ald. 20.11.1866, tr.
ald. 29.4.1835 Cornelia Catharina Dooren, geb. ald. 10.11.1812, overl.
16.12.1883, dr. van Willem van Dooren en Helena Grollé.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Levenloze zoon, geb. 15.2.1836.
2. Levenloze dochter, geb. 20.6.1839.
3. Jan van Roosendaal, geb. 21.7.1840, eigenaar van het logement „Het

Witte Paard", overl. 12.6.1883, tr. Dordrecht 9.12.1874 Alida van Loon,
geb. ald. 4.9.1840, overl. ald. 12.6.1913, dr. van Matthijs van Loon en
Adriana Louwman.

4. Willem, volgt VIII.
5. Engelina Cornelia, geb. 29.6.1842, overl. 22.7.1843.
6. Pieter, geb. 25.5.1847, overl. 27.11.1865.
7. Wilhelmina, geb. 22.8.1852, overl. 26.2.1860.
8. Cornelis, geb. 9.7.1853, overl. 1.10.1853.

VII-1. Willem van Roosendaal, geb. Dordrecht 29.12.1844, eigenaar-ex-
ploitant van het „Zuid Hollandsch Koffiehuis", overl. Dordrecht 15.1.1906,
tr. ald. 29.5.1879 Jacoba Jacomina Brandt, geb. ald. 10.1.1853, overl. ald.
6.4.1907, dr. van Johannes Brandt en Gardina van Suijlichem.

Uit dit huwelijk: <
1. Pieter van Roosendaal, geb. Oostendam (gem. Ridderkerk) 13.5.1881,

oprichter en directeur van een scheepsreparatiebedrijf en machinefa-
briek te Rotterdam, overl. ald. 1.5.1953, tr. (1) Rotterdam 5.6.1913
(echtsch. 14.1.1934) Berta Antonette Notebos, geb. Velp (gem. Rheden)
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11.10.1881, overl. Apeldoorn 21.11.1961, dr. van Hendrik Jacob Note-
bos en Derkje Kortlang; tr. (2) Rotterdam 3.3.1936 Lucie Wilhelmine
Karoline Schenkemeyer, geb. Sarstedt (D.) 20.1.1901, huishoudster en
-bewaarster, dr. van Wilhelm Schenkemeyer en Sophie Maas.

Uit het eerste huwelijk:
a. Willem Pieter van Roosendaal, géb. Rotterdam 24.4.1915, directeur
van het familiebedrijf, tr. Sittard 8.10.1942 Maria Catharina de Heer,
geb. Heerlen 22.8.1915, verpleegkundige, dr. van Rudolf Jacobus de
Heer en Geertruida Hartsuiker. Uit dit huwelijk drie kinderen.

2. Gerardina Cornella van Roosendaal, geb. Dordrecht 2.8.1882 ontwerp-
ster van kunstzinnige naaldwerken, overl. ald. 22.4.1924, tr. Dsselmon-
de 4.9.1908 Dirk Kooijman, geb. Dordrecht 30.4.1882, bedrijfsingenieur
van een machinefabriek, later gedelegeerd commissaris van dit bedrijf,
overl. Ridderkerk 15.6.1972, zn. van Jacob Kooijman en Anna Maria
Degens; hij hertr. Utrecht 21.12.1932 Johanna Koelman, geb. ald.
16.2.1902, wed. van Johannes van der Straten, dr. van Johannes Theo-
dorus Koelman en Grietje Boverhoff.

3. Cornelia Catharina, geb. Dordrecht 7.4.1884, huishoudkundige te
Baarn, overl. ald. 1.4.1964.

4. Jacoba Jacomina van Roosendaal, geb. Dordrecht 8.10.1885, telefoniste
telefoonkantoor, overl. Bussum 20.4.1950, tr. Rotterdam 25.5.1910 M-
co van Dolder, geb. Maarssen 25.1.1886, telegrafist, leraar radiotelegra-
fie te Vlissingen, overl. ald. 21.12.1926, zn van Willem van Dolder en
Maria Wijnen.

5. Jan, geb. Dordrecht 20.5.1887, overl. ald.18.11.1887.
6. Willem, geb. Dordrecht 2.2.1889, overl. ald. 13.3.1890.

IVe. Cornelis van Roosendaal, geb. Dordrecht 17.4.1754, timmerman te
Amsterdam en Zwolle, klein-burger ald. (1791), later particulier te Dor-

IVe. Cornelis van Roosendaal, 1754-1816. ._ .
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IVe2. Marrigje van Roosendaal.
IVe3. Seija van Roosendaal.

drecht, overl. ald. 27.11.1816, tr. Amsterdam 9.5.1790 Judith Pothoff, geb.
Zwolle 23.4.1761, overl. ald. 25.3.1844, dr. van Wessel Pothoff en Marrigje
Schutte.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Jan, volgt Vg.
2. Marrigje van Roosendaal, geb. 12.12.1792, overl. Zwolle 28.12.1872, tr.

ald. 26.10.1815 Hendrik Krooneman, geb. ald. 9.12.1792, geëmployeer-
de bij de onbeschrevene middelen, zoutzieder en houthandelaar, overl.
ald. 4.23.1861, zn. van Jan Krooneman en Hendrika Nieuwbroek.

3. Seija van Roosendaal, geb. 18.10.1796, overl. Zwolle 17.10.1877, tr. ald.
3.11.1831 Jannes Bartels, geb. ald. 10.5.1803, grutter, overl. ald.
11.5.1883, zn. van Jan Willem Bartels en Paulina Pothoff.

Vg. Jan van Roosendaal, geb. Zwolle 31.1.1791, kolonel der artillerie,
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. 's-Gravenhage
7.2.1867, tr. Delft 24.12.1821 Helena Geertruida Fernandina Huguenin,
geb. Sevenum, huize Steenhagen 24.4.1796, overl. 's-Gravenhage 1.1.1881,
dr. van Pieter Huguenin en Maria Agnes Herlin (voor genealogie Huguenin
zie Vorsterman van Oyen „Stam- en wapenboek van aanzienlijke Neder-
landsche Familiën").

Uit dit huwelijk
1. Judith Maria Agnes, geb. Vrijenban 1.12.1822, overl. 's-Gravenhage

22.10.1914.
2. Jan Cornelis Abraham, volgt Vli.
3. Ferdinand Pieter Hendrik, volgt VIj.
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Vg. H. G. F. Huegenin x Jan van Roosendaal.

4. Willem Jacobus Ulrich, volgt VIk.
5. Pieter Cornelis Wilhelmus, geb. Delft 26.8.1830, depothouder, overl. 's-

Gravenhage 28.3.1862.

Vli. Jan Cornelis Abraham van Roosendaal, geb. Vrijenban 11.7.1824,
aanvankelijk bierbrouwer en azijnfabrikant, later hoofdopzichter bij de
aanleg der Staatsspoorwegen, werd in 1876 door de Groothertog van Ol-
denburg onderscheiden in verband met zijn verrichtingen bij de aanleg en
exploitatie van de spoorlijn Groningen-Nieuwe Schans-Oldenburg, overl.
's-Gravenhage 16.5.1909, tr. Zwolle 20.12.1860 Judith Marrigje Kroone-
man, geb. ald. 2.6.1826, overl. 's-Gravenhage 24.2.1908, dr. van Hendrik
Krooneman en Marrigje van Roosendaal (IVe-2).

Uit dit huwelijk, geb. 's-Gravenhage:
1. Johanna, geb. 24.11.1861, overl. Hilversum 15.12.1916.
2. Henriëtte, geb. 4.7.1863, overl. 's-Gravenhage 26.3.1929.
3. Ferdinand, geb. 9.2.1866, overl. 's-Gravenhage 30.11.1866.
4. Maria, geb. 20.3.1867, tekenlerares, tekenares en kunstschilderes,

overl. 's-Gravenhage 13.3.1944.

VIj. Ferdinand Pieter Hendrik van Roosendaal, geb. Delft 10.5.1825,
bierbrouwer, van 1872 af burgemeester van Kockengen en Laag-Nieuw-
koop, overl. Kockengen 4.7.1896, tr. Gorinchem 24.3.1854 Johanna Catha-
rina Boonzajer, geb. ald. 8.10.1825, overl. Kockengen 26.7.1891, dr. van
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Cornelis Gerardus Boonzajer en Helena Sophia Bernadina Andres.
Uit dit huwelijk, geb. Kockengen:

Vijl, Helena Sophia Bernadina Geertuida
van Roosendaal.

1. Helena Sophia Bernadina Geertruida, geb. 22.12.1854, lerares huishoud-
school te 's-Gravenhage, later gouvernante te Arnhem, overl. ald.
18.9.1913.

2. Jan Cornelis Gerardus, geb. 16.7.1856, overl. Kockengen 8.8.1859.
3. Johanna Cornelia Gerardina, geb. 15.10.1858, overl. Kockengen

8.8.1859.
4. Hendrik Pieter Ferdinand, volgt Vllm.

Vllm. H. P. F. van Roosendaal x F. W. J. Habermehl.

Vllm. Hendrik Pieter Ferdinand van Roosendaal, geb. Kockengen
8.12.1861, burgemeester van Kockengen en burgemeester-secretaris van
Laag Nieuwkoop, overl. Kockengen 12.8.1915, tr. Nieuwveen 13.4.1890
Frederika Wilhelmina Janette Habermehl, geb. Mijdrecht 15.2.1867, overl.
Kockengen 9.12.1916, dr. van Jan Habermehl en Christina Bunschoten.

Uit dit huwelijk:
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1. Johanna Catharina van Roosendaal, geb. Kockengen 21.11.1902, tr. 's-
Gravenhage 30.6.1937 (echtsch. ald. 7.3.1944) Louis Adrianus Zagwijn,
geb. Rotterdam 23.5.1908, organist, docent aan de Rotterdamse Mu-
ziekschool, zn. van Julius Adrianus Zagwijn en Carolina Hoff.

Vlk. J. E. Noorduijn x W. J. U. van Roosendaal.

VIk. Willem Jacobus Ulrich van Roosendaal, geb. Delft 30.6.1826, nota-
ris te Gorinchem, overl. ald. 18.6.1895, tr. Nijmegen 6.8.1860 Jacoba Elisa-
beth Noorduijn, geb. Gorinchem 12.4.1829, overl. Arnhem 16.8.1900, dr.
van Jacobus Noorduijn en Elisabeth Koek.

Uit dit huwelijk, geb. Gorinchem:
1. Helene Wilhelmina, geb. 17.4.1861, overl. Amsterdam 28.5.1930.
2. Wilhelmina Maria van Roosendaal, geb. Gorinchem 3.5.1864, studeerde

zang aan conservatoria in Nederland en Heidelberg, overl. Haarlem
19.9.1938, tr. Gorinchem 16.5.1889 Henri Etienne van Swinden Koop-
mans, geb. Amsterdam 16.2.1861, majoor tit. der artillerie, overl. Haar-
lem 24.2.1941, zn. van Gerbrand Koopmans en Catharina Wijnanda Sa-
ra van Swinden.

IIIc. Gerrit van Roosendaal, geb. Dordrecht 3.4.1726, schipper, overl.
ald. 26.4.1815, tr. Zierikzee 6.11.1776 Johanna Verhoek {Van Hoek), geb.
ald. 12.9.1755, overl. Dordrecht 29.8.1814, dr. van Jacob Verhoek en Ra-
chel Huyssoon.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt IVf.

IVf. Jacobus van Roosendaal, geb. Zierikzee 13.9.1778, loods, overl.
Dordrecht 11.1.1831, tr. ald. 9.2.1805 Cornelis van Prooijen, geb. Dor-
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drecht'9.12.1785, overl. ald. 22.8.1859, dr. van Aart van Prooijen en Pieter-
nella Wassenaar.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Johannes, geb. 25.7.1811, overl. 7.8.1811.
2. Arie, geb. 9.8.1812, overl. 5.1.1813.
3. Aart, volgt Vh.
4. Gerrit, geb. 5.6.1816, overl. 11.6.1826.
5. Pieternella, geb. 13.11.1817, overl. 30.11.1817.
5. Johanna Pieternella, geb. 5.1.1821, overl. 29.9.1821.
7. Pieternella Adriana, geb. 13.1.1827, overl. 29.4.1887.

Vh. Aart van Roosendaal, geb. Dordrecht 5.1.1814, zeilmaker, overl.
ald. 7.12.1893, tr. ald. 12.9.1838 Johanna van Berkel, geb. ald. 24.2.1816,
overl. ald. 7.6.1880, dr. van Jan van Berkel en Sibelia Weber.

Uit dit huwelijk, geb. en overl. Dordrecht:
1. Elisabeth, geb. 17.12.1841, overl. 20.10.1903.
2. Jacoba, geb. 19.1.1844, jong overl.

L. VAN ROOSENDAAL t

EEN HEIJDEN EN EEN BAGIJN

In Trouwen Nederd. Geref. Eindhoven (inv. nr. 16) lezen we de volgende
aankondiging:

Philippus Del Four, geboortig van Antwerpen gewesene Monnick int
Carmeliten Clooster aldaer, verclaerende voor ons Kerkenraet hier pre-
sent, te sijn een vrije persoon (het woord heijden is hier doorgehaald) son-
der aen imant verbonden te sijn in den Huwelijx Bant en Barbara van Ra-
vesteijn, geboortigh van Antwerpen dogh laets geweest sijnde Bagijn op den
Bagijnhoff tot Hoogstraeten, mede verclaerende op eede aen nimant ter
werelt verbonden te sijn in wettigh ondertrouw opgenomen den 4 februarij
1706 in presentie van den ouderlingh van Gennip. De Diakens Willem de
With en Johannis Scholtes neffens mij mede present.

(in margine: attestatie om gecopuleert te worden naer Rotterdam).

OPSTAP...
. . .met een amateur genealoog

Ik was het al een hele tijd van plan maar het was er nog steeds niet van ge-
komen. Maar nu, in augustus 1984, op een mooie zomerdag... enfin, ik zal
het vanaf het begin vertellen.

Ik hoor niet meer tot de jongsten. Soms denk je dat nog wel eens, maar
als — sinds enkele jaren — die maandelijkse AOW-uitkering in de brieven-
bus glijdt dan realiseer je je toch weer dat de tijd voorbijvliegt.

Maar goed, ik hoor dus tot de gepensioneerden, en wat doe je met je
vrije tijd als het werk ophoudt? Allerlei prettige en — zo mogelijk — ook
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nog een beetje nuttige dingen. En een van die bezigheden was voor mij het
nu eindelijk eens gaan uitzoeken hoe die familie van me in elkaar zit en
waar ze vandaan komt.

Nu woon ik op de Veluwe en mijn vader is geboren in Enkhuizen. Dat is
niet naast de deur. Dus zo af en toe ga je eens een dag „neuzen". Eerst
vooral in het streekarchief in Hoorn, dan ook in Haarlem, in Amsterdam, in
Den Haag. Je raakt — net als een verzamelaar — geobsedeerd en rust niet
voordat je alles compleet hebt. Je wordt lid van de Genealogische Vereni-
ging en snuffelt in Naarden... en overal vind je ook wel wat.

En op het laatst denk je dat je alles wel zo ongeveer hebt — er zijn dan
enkele jaren voorbij gegaan — en je verzamelt alles in een boekje dat je
laat drukken met een overzichtelijke stamboom, de familie is er blij mee en
je hebt het gevoel dat je wat nuttigs hebt gedaan.

En een beetje trots ben je wel!
Je stuurt dan exemplaren naar je genealogische vereniging, naar het

streekarchief te Hoorn en natuurlijk ook naar het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag. Want misschien heeft iemand er nog eens wat aan
als het in die archieven ter inzage ligt...

En dan — zo'n half jaar later — dan krijg je ineens dat exemplaar thuis-
gestuurd van de „Mededelingen Centraal Bureau voor Genealogie", om
precies te zijn het nummer van december 1983. En in dat nummer vind je
dan waarachtig een korte recensie van je werk op pagina 9.

Nou zijn dat daar in Den Haag natuurlijk profs en als eenvoudig amateur
vind je het allang mooi dat er überhaupt aandacht aan je boekje besteed is
en je leest dan de volgende bespreking:

„Als stamvader wordt vermeld Jan Egbertsz. die 28 mei 1747 te Enk-
huizen trouwt met Antje Barends. Eerst in een akte van 8 april 1814
komt de familienaam Volgers voor het eerst voor. Wij vragen ons af
of het Register der aanneming van familienamen 1811-1813 wel ge-
raadpleegd is (Inv. Gonnet nr. 762)".

En dan sla je je voor de kop! Verdorie! Hoe kon ik zo stom zijn om zo'n
register over het hoofd te zien! Indertijd heb ik in Hoorn wel eens geïnfor-
meerd naar zoiets maar dat was er niet en in andere archieven heb ik er ver-
der niet aan gedacht.

En als dan de ergernis over je eigen nalatigheid wat weggeëbd is en plaats
maakt voor „toch wel fijn dat die beroepsmensen je op die manier nog eens
een tip geven" dan neem je je voor om dat Register toch eens te gaan inkij-
ken in Den Haag. Want zoiets schrijven ze niet zo maar...

Maar inmiddels ben je dan al begonnen met de familie van je vrouw
(waarom moet die nou van Friese afkomst zijn; alwéér zo'n eind weg!) en zo
blijft het dan een half jaar op je bureau liggen, totdat nu, in augustus 1984,
op een mooie zomerdag...

Ik had nog een vrije reisdag van de spoorwegen op mijn bejaardenkaart
en die moest ik dan maar eens gebruiken om in Den Haag dat register in te
kijken. En je weet nooit, misschien zou ik er ook nog wat over de Friese
familie vinden.

Boterhammen mee, want ik zou wel een dagje in Den Haag bezig zijn...
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Maar nee! Ik liet die recensie lezen aan het opperhoofd van de studiezaal,
die me wat vermoeid en meewarig aankeek, met zijn hand wuifde en zei:
„als het daar niet bij de overige bronnen zit dan hebben we het hier niet!"

En hervatte zijn eigen studie van ongetwijfeld belangwekkende middel-
eeuwse papieren.

In de richting van die hand allemaal stalen kasten met microfoto's, en
daar bovenop wat ringbanden waarin je kunt vinden wat er allemaal in die
kasten zit.

En helaas ... de ringband overige bronnen Noord-Holland leerde me al
dra dat er over Enkhuizen helemaal niks „overigens" aanwezig was.

Hé! Waar zou die recensent dan zijn informatie vandaan hebben?
Terug naar de balie, want daar kun je altijd professioneel advies krij-

gen. .. „Enkhuizen, zegt u? Dan moet u in Haarlem zijn in het provinciaal
archief".

Jammer, denk je dan, dat die recensent dat er niet bij gezet heeft maar
toch wel mooi dat hij de moeite heeft genomen om zijn informatie van zo
verte halen.

Inmiddels is het zo ongeveer 11 uur geworden en wat kun je anders doen
dan de eerstvolgende trein naar Haarlem pakken?

Nu is het archief in Haarlem tegenwoordig prachtig en ruim gehuisvest,
maar helaas wel wat ver van het station. Maar goed... na een wandeling
van 20 minuten stapte ik daar dan toch binnen om ongeveer 12.30 uur.

Heel vriendelijk, hoor, die meneer. „Maar dat Register waar u naar
vraagt dat is hier helemaal niet. Dat moet in Hoorn zijn, Gonnet, weet u?"
Nooit van Gonnet gehoord, maar ik knik toch maar.

Maar we hebben tegenwoordig wel gerechtelijke stukken, testamenten,
enz. keurig geklapperd, en als u die wilt inkijken, dan moet u wel wachten
tot kwart over een als de bediende er weer is...

Even twijfel ik. Lijkt me eigenlijk ook wel interessant; maar nee, volgen-
de keer maar, want nu moet en zal ik dat register inzien. Ik heb nu al a ge-
zegd, en ook b, dan moet c ook nog maar.

Met de stadsbus naar het station en in de eerstvolgende trein naar Hoorn.
Die vrije reisdagen voor bejaarden is toch wel een goede uitvinding!

Vol verwachting stapte ik om ongeveer half drie het keurige streekarchief
binnen, waar ik vroeger zoveel prettige dagen had doorgebracht. Of zouden
ze me nu doorsturen naar Enkhuizen?

Ik liet die meneer in Hoorn de recensie lezen, waarna hij de volgende
woorden sprak:

„Ik vrees dat ze in Den Haag de klok hebben horen luiden maar ver-
zuimd hebben te kijken of er ook een klepel in hing".

Hij verzocht me even te wachten, verdween en kwam even later terug
met het betreffende register. Een boek met ongeveer 100 geheel onbeschre-
ven folio's. Alleen op de eerste drie pagina's waren ongeveer in totaal twin-
tig notities aanwezig over naamsaanneming in 1811 van — aan de namen te
zien — voornamelijk Joodse families.

.. .Ik kon nog net de trein van half vier naar huis halen.
B.C.J. VOLGERS.
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PROBLEMEN MET DE SEXE

Bij het familie-onderzoek van mijn schoonzoon De Ruijter trof ik in het
gemeente-archief een geboorte-aangifte, die m.i. nogal apart was. Bij de
aangifte gaf de vader een dochter aan en gaf zelfs haar namen op als Elisa-
beth Cornelia, maar blijkbaar bedacht hij zich, want hij vroeg de ambtenaar
het vrouwelijk door te strepen en de naam van het geboren „meisje" en gaf
nieuwe namen op n.l. van zijn zoon: Lambertus Cornelis!

De wijziging heeft niet later plaatsgevonden, want dan had er een extra
paraaf moeten staan. De enige ongetekende aanwijzing rechts vermeldt:
eerst als meisje aangegeven!

Verschillende veronderstellingen doen zich voor.
Was vader dronken van vreugde en wist hij het niet meer, was er onze-

kerheid over het geslacht en is dit vroegtijdig onderkend dat het geen meis-
je was. In onze tijd van transsexualiteit zou dit een voorbeeld geweest kun-
nen zijn. Jammer dat we de mensen er niet meer over kunnen raadplegen.

A. VAN SANTEN

Heden den - ^ ^ ^' -̂ ---*^* ' •£-,~<s*.-n ^ . van de maand
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~s ten ƒ f-»••«=-• _ - . ure, binnen deze gemeente, ia het huis wijk £ , nom-
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ZANDVOORT
een overbekende badplaats met een genealogisch weinig beschreven

bevolking

Wie in het spoorboekje van de N.S. het bestaan van de intercity Maastricht-
Zandvoort aan Zee heeft ontdekt, zal — mocht hij toevallig niet beter we-
ten — een railverbinding vermoeden tussen twee steden van belang, een
kwalificatie waarop de eerstgenoemde plaats ook stellig aanspraak kan ma-
ken.

Zou men in ons buurland, de BRD in een enquête onder het brede pu-
bliek de vraag stellen, welke Nederlandse plaatsen men kan noemen, dan is
het niet denkbeeldig dat Zandvoort, misschien na Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam, een onevenredig hoge vierde plaats zou innemen. Trouwens
ook in ons eigen land heeft de badplaats Zandvoort een grote faam sinds in
1828 het hotel Groot Badhuis de mogelijkheden van het — voorlopig nog
zeer beperkte en vooral zeer ingetogen — strandvermaak ging exploiteren.
Toch is Zandvoort, met of zonder de na-oorlogse nieuwbouw, een dorp
waarvan de vermaardheid de omvang in ruime mate overtreft.

Van zeer jongs af aan heb ik Zandvoort regelmatig bezocht; ik heb daar
de vissers en de vissersvrouwen in hun dagelijks leven — althans in de zo-
mermaanden! — gezien en geobserveerd, de dorpsbevolking, de laten we
zeggen relatief weinigen die in Zandvoort verbleven, anders dan met de be-
doeling om uitsluitend van de zee, de zon en het strand te genieten. Daarbij
ontwikkelde zich bij mij de genealogen eigene nieuwsgierigheid naar de af-
komst en familiebanden van deze mensen en dat leidde mij als vanzelfspre-
kend naar de genealogische literatuur. Al ras kwam ik evenwel tot de over-
tuiging dat de genealoog het populaire Zandvoort nog maar nauwelijks
heeft weten te vinden. Ondanks heel wat zoeken ontdekte ik slechts in het
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 30, (1976) het over
een Zandvoorts geslacht gaand artikel „Een familie Van der Mi je" van J.
Th. M. Melssen en in het Kwartierstatenboek Den Helder de kwartierstaat
Van der Meij-van den Berg, door mevr. M. van der Meij-van den Berg,
waarin onder vele andere ook een aantal Zandvoortse kwartieren. Ik ver-
meld dit uiteraard salvo (errore et) omissione.

De gedachte kwam toen bij me op om zelf een Zandvoortse kwartierstaat
ter hand te nemen. Maar van wie? Welke Zandvoortse figuur zou daarvoor
in aanmerking moeten worden gebracht? Een wandeling door de oude
dorpskern van de plaats reikte een antwoord op die vraag aan. In de voor-
tuin van een gebouw aan de Swaluëstraat, een vroeger gemeentelijk verzor-
gingstehuis stonden twee kleine beeldjes van een echtpaar dat vele jaren
een markante plaats in het dorp heeft ingenomen. De man, Floris Molenaar
(1841-1927), aanvankelijk visser, was in de latere jaren van zijn leven visaf-
slager en dorpsomroeper, welke laatste functie voorheen ook door zijn va-
der was uitgeoefend. Hij was bijgenaamd „de Bokkum", een bijnaam die in
de Zandvoortse gemeenschap, waarin zeer velen een bijnaam droegen, on-
getwijfeld een betekenis zal hebben gehad, welke betekenis echter — voor
zover mij bekend — niet tot het heden is doorgedrongen. Samen met zijn
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Beeldjes van Floris Molenaar (2) en Arendje van der Mije (3) door mevr. Sturm-van den Bergh,
in de voortuin van het voormalige gemeentelijk verzorgingstehuis in de Swaluëstraat te

Zandvoort.

vrouw, Arendje van der Mije (1843-1931), in haar jongere jaren visloop-
ster, had hij op het strand ook een welbeklante zuurkraam.

Dit echtpaar koos ik als uitgangspunt voor de kwartierstaat en een van
hun kinderen als probant.

Bij het uitwerken van de kwartieren kwam al heel gauw naar voren, dat
een vierde part niet Zandvoorts, maar Zeeuws was. De moeder van Arend-
je kwam uit Goes. Ik heb dit niet als een ernstig bezwaar gevoeld en ben
niet uitgeweken naar een ander voorbeeld. De bevolking van Zandvoort
had in de behandelde tijd voor wat betreft de huwelijkskeuze weinig relaties
buiten de plaats zelve, doch ze waren er wel, hetgeen dus in deze kwartier-
staat wordt gedemonstreerd.

Het gemak dient de mens. Wat betreft die Zeeuwse kwartieren kon ik te-
rugvallen op het werkje over de Hollestelle's: Genealogie Hollestelle door
D. M. Hollestelle en Johanna Hollestelle, waaraan ik de Zeeuwse gegevens
dan ook volledig heb ontleend. Tenslotte gaf de Zeeuwse inbreng aan de
kwartieren enige extra gevarieerdheid, al erken ik dat deze motivering de
schijn oproept van het maken van de nood tot deugd!

Het eerder vermelde artikel van J. Th. M. Melssen benutte ik voor enige
waardevolle aanvulling van de hogere generaties Van der Mije.

Ten aanzien van het Zandvoortse namenpatroon, dat ook in de kwartier-
staat van Floris Molenaar naar voren komt, citeer ik gaarne een kort stukje
uit de interessante opstellenbundel over Zandvoort: Gort met stroop, Den
Haag 1968 en in het bijzonder uit het opstel van dr. Tj. W. R. de Haan: Het
vroegere volksleven.

„Als oud-Zandvoortse families worden opgegeven: Bakkenhoven (r.k.),
Bluys (r.k.), Bol, Cazander (r.k.), Van Deursen (r.k.), Diependaal (r.k.),
Drayer, Driehuizen (Driehuyzen), Van Duivenboden, Duivenvoorden
(r.k.), Van Duyn, Groen, Hollenberg, Van Honschoten (r.k.), Keesman,
Kemp, Kerkman, Keur, Koper, Kraayenoord, Loos, Van der Meij (r.k.),
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Molenaar, Van der Mije (n.h.), Paap (n.h.), De Roode, Schaap, Schilp-
zand, Van der Schinkel (r.k.), Schuiten, Slag(t)veld, Snijer, Stokman, Ter-
mes (de Mes), Terol, Van de Valk (r.k.), Van der Veld (r.k.), Visser, Vos-
sen, Weber (r.k.), Van der Werff, De Wid, Zegwaard (r.k.) en Zwemmer.

Karakteristieke voornamen waren of zijn: Merij, Engeltje, Kniertje
(naar Sinte Cunera), Leuntje (van Apollonia), Guurtje (van Godfried),
Duifje, Ewit (twee Angelsaksische broers Ewald waren medestanders van
Willebrord), Fulp (naar Sint Fulbertus), Korst(iaan), Krijn (naar Sint Quiri-
nus), Jaep, Rocus en Wullem".

Het is duidelijk dat al deze namen ook buiten Zandvoort vertoningsrecht
hebben gehad; het onderzoek bevestigt wel de juistheid van het geciteerde.

Tenslotte moge ik nog even wijzen op de beide door P. Brune samenge-
stelde en voor Zandvoort-liefhebbers heel aardige uitgaven van de Europe-
se Bibliotheek en wel: „Zandvoort in oude ansichten" en „Kent U ze nog...
de Zandvoorters", Zaltbommel 1976. Blijkens een tekst bij een van de fo-
to's is laatstgenoemd boekje (een tweede druk) zou de familie Molenaar af-
komstig zijn uit De Rijp, vanwaar zij zich omstreeks 1500 in Zandvoort ge-
vestigd zou hebben. De lezer van Gens Nostra moet mij verontschuldigen
dat ik — bij gebrek aan bronnen — de voorouderreeks-Molenaar zover niet
heb kunnen volgen!

I
1. Floris Molenaar, geb. Zandvoort 4.3.1882, kelner, portier, pensionhouder in de Zeestraat

te Zandvoort, overl. ald. 19.2.1963, tr. ald. 10.12.1903 Anna Elisabeth Mulder.

II
.2. Floris Molenaar, bijgenaamd „de Bokkum", geb. Zandvoort 19.1.1841, visser, stuurman,

dorpsomroeper, visafslager, handelaar in zuur, overl. ald. 24.12.1927, tr. ald. 26.11.1865
3. Arendje van der Mije, geb. Zandvoort 31.10.1843, overl. ald. 24.3.1931.

Floris Molenaar x Arendje van der Mije (2/3) bij hun zuurkraam.
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Jacob Molenaar („De Puur") (4)
in zijn hoedanigheid van dorpsomroeper.

III
4. Jacob Molenaar, bijgenaamd „de Puur", geb. Zandvoort 27.2.1817, visser, waker, dorps-

omroeper, overl. ald. 9.11.1904, tr. ald. 7.7.1839
5. Jannetje Koper, geb. Zandvoort 30.8.1818; overl. ald. 30.7.1849.
6. Leenden van der Mije, geb. Zandvoort 10.9.1817, arbeider, overl. ald. 21.1.1869, tr. ald.

20.8.1843
7. Cornelia Hollestelle, geb. Goes 28.11.1817, overl. Zandvoort 6.9.1849.

IV
8. Floris Molenaar, geb./ged. Zandvoort 2/4.9.1785, overl. ald. 16.4.1868, tr. ald. 17.7.1808
9. Aaltje Hollenberg,geb.lged. Zandvoort 28.9/1.10.1786, overl. ald. 22.12.1830.

10. Alben Koper, geb./ged. Zandvoort 9/10.7.1791, visser, overl. ald. 29.1.1859, tr. ald.
20.10.1816

11. Bartje Schuiten, geb./ged. Zandvoort 9/13.8.1797, overl. ald. 5.8.1849.
12. Jan van der Mije, geb./ged. Zandvoort 8/17.6.1792, werkman, overl. ald. 19.7.1876, tr.

ald. 19.5.1816
13. Arendje Koning, geb./ged. Zandvoort 18.11.1792, overl. ald. 16.4.1866.
14. Jacob Hollestelle, geb./ged. Goes 22/26.9.1787, brievenbesteller, dagloner, schoenmaker,

overl. ald. 11.10.1826, ondertr./tr. Goes 18.3/3.4.1809
15. SaraSteijns, geb./ged. Goes 1/10.6.1787, overl. ald. 10.3.1835.

V
16. Klaas Arisz. Molenaar, ged. Zandvoort 30.3.1755, schoenmaker, overl. ald. 9.2.1832, tr.

(1) Trijntje Rokusdr Zwemmer; ondertr./tr. (2) ald. 29.5/13.6.1779
17. Aagje Arisdr. Koper, ged. Zandvoort 18.11.1753, overl. ald. 24.1.1836.
18. Jan Cerrits Hollenberg, ged. Zandvoort 4.4.1745, visser, overl. ald. 12.4.1814, ondertr./tr.

ald. 28.4/9.5.1771 ' <
19. Willemtje Jacobs Oosterbaan, ged. Zandvoort 11.2.1748, overl. ald. 24.7.1822.
20. Kornelis Krijnen Koper, ged. Zandvoort 21.12.1755, ondertr./tr. ald. 22.12.1781/6.1.1782
21. Jannetje Teunisdr. Zwemmer, ged. Zandvoort 3.8.1755, overl. ald. 29.5.1813.
22. Arij Willems Schuiten, ged. Zandvoort 15.10.1769, overl. ald. 13.3.1839, ondertr./tr. ald.

9/24.5.1795
23. Jannetje Jans Groen, geb./ged. Zandvoort 16/23.6.1771.
24. Jacob Korsz van der Mije, ged. Zandvoort 10.10.1745, overl. ald. 26.11.1834, ondertr./tr.

ald. 17.7/1.8.1774
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25. Geertje Jans van der Kodde, ged. Zandvoort25.10.1750, overl. ald. 23.1.1811.
26. Leenden Jacobse Koning, ged. Zandvoort 23.1.1763, overl. ald. 19.1.1848, ondertr./tr.

ald. 17.6/2.7.1786
27. Marijtje Arends Groen, ged. Zandvoort 1.11.1761, overl. ald. 23.10.1851.
28. Jan Hollestelle, ws. ged. Goes 17.11.1751, overl. ald. 21.4.1806, ondertr./tr. Goes

25.4/13.5.1772
29. Neeltje Botting(k), geb./ged. Kloetinge 28.7.1743, overl. Goes 3.12.1819.
30. Gerard Steijns, smid, tr.
31. Pieternella Brugge.

VI
32. Arij Willems Molenaar, ged. Zandvoort 24.12.1713, tr. (1) Aaltje Maartens Draaijer; tr.

(2) Zandvoort 23.11.1749
33. Aagje Flore Coper, jd. van Zandvoort.
34. ArijEngele Coper, ged. Zandvoort 30.1.1724, tr. ald. 20.6.1751
35. Mensje Gerrits Mat, ged. Zandvoort 12.11.1724.
36. Gerrit Jansz Hoüenberg, jm. van Wijck aan Duijn, tr. Zandvoort 29.4.1742
37. Slijntje Bastiaanse Schuiten, tr. (1) Zandvoort 18.3.1731 Arij Cornelis Keesman.
38. Jacob Cornelis Oosterbaan, ged. Zandvoort 24.3.1715, tr. ald. 22.5.1746
39. Neeltje Willems Molenaar, ged. Zandvoort 6.10.1715.
40. Crijn Cornelis Koper, jm. van Zandvoort, tr. ald. 2.2.1755
41. Maartje Ewits Groen, ged. Zandvoort 29.9.1726.
42. Teunis Aelberls Swemmer, ged. Zandvoort 9.6.1715, tr. ald. 17.11.1737
43. Annetje Jans Groen, ged. Zandvoort 29.9.1715.
44. Willem Arijse Schuijte, jm. van Zandvoort, ondertr./tr. ald. 11.5/25.6.1766
45. BatjeJanse Koper, jd. van Zandvoort.
46. Jan Hendriks Groen, ged. Zandvoort 8.4.1736, tr. ald. 22.6.1760
47. Maartje Pieters Paap, ged. Zandvoort 22.12.1737.
48. CorsvanderMije, ged. Zandvoort 14.5.1715, overl. ald. 9.11.1799, tr. ald. 22.11.1739
49. Trijntje Maseling, ged. Zandvoort 22.12.1720.
50. Jan van der Kodde, tr.
51. Comelia Willemse Truff.
52. Jacob Leenderls Koningh, ws. ged. Zandvoort 1,1.1735, tr. ald. 14.6.1761
53. Sijtje Volckerts Groen, ged. Zandvoort 15.12.1737.
54. Arent Ewits Groen, ged. Zandvoort 1.4.1731, tr. ald. 16.6.1754
55. Dirckje Willems Koper, ged. Zandvoort 17.1.1734.
56. (ws) Gillis Hollestelle, ged. Uzendijke 13.4.1721, tr. (1) Hoek 10.6.1742 Tanneke de Rij-

ke; ondertr./tr. (2) Goes 20.12.1749/22.4.1750
57. (ws.) Lijsabethvan Eijsch.
58. Cornelis Marinusse Botting, tr.
59. Jannetje Marinusse Sinke.

VII
64. Willem Arisz Moolenaar, jm. van Zandvoort, tr. ald. 10.6.1708
65. Willemtje Arisse Gayse, jd. van Zandvoort.
66. Engel Jansz (Koper), tr.
69. Maartje Arisdr.
70. Gerrit Cornelis (Mat), jm. van Zandvoort, tr. ald. 18.12.1718
71. Aagje Pieters van Duyn.
76. Cornelis Jacobusz Oosterbaan, jm. van Catwijk aan de Rhijn, tr. Zandvoort 15.6.1710
77. Grietje Hendriks Schilpzand, jd. van Zandvoort.
78-79 = 64-65.
82. Ewout (Ewit) Albertsz Groen (Groeneveld, Heere, 't Heere), jm. van Zandvoort, tr. ald.

5.5.1720
83. Marijtje Cornelis Koning, jd. van Zandvoort.
84. Alben Theunisz. Swemmert, jm. van Zandvoort, tr. ald. 13.5.1708
85. Annetje Gerrits, jd. van Zandvoort.
86. Jan Arisz. (Arents) Groen, jm. van Zantvoort, tr. ald. 7.8.1701
87. Jannetje Ewouds van der Schinkel, jd. van Zandvoort.
92. Hendrick Jacobsz Groen, ged. Zandvoort 15.11.1699, tr. (1) Marijtje Bastiaans; tr. (2)

Zandvoort 11.3.1731
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93. Aeltje Dircks van der Schinkel, ged. Zandvoort 14.4.1697, tr. (1) Cornclis Jansz Kees-
man.

94. Pieter Jacobsz Paap, ged. Zandvoort 25.9.1707, tr. ald. 11.3.1731 (dezelfde dag als
92/93!)

95. Aeltje Jans, ged. Zandvoort 17.2.1709.
96. Jacobus van der Mije, ged. Zandvoort 1.5.1672, tr. ald. 28.2.1707
97. Cornelia van Breemen, ged. Haarlem 11.12.1678, overl. Zandvoort 26.10.1722; tr. (1)

Corstiaan van Heemskerk.
98. Willebrord Cornelisz Maselingh, ged. Zandvoort 4.12.1695, tr. ald. 3.3.1720
99. Cornelia Jans Keesman,jd. van Zandvoort.

104. (ws.) Leenden Dircks Koningh, tr.
105. (ws.) Anna Jacobs.
106. VokkertJans Groen, jm. van Zandvoort, tr. ald. 16.5.1734
107. Gerritje Hendricks Backenhoven, jd. van Zandvoort.
108. Ewet Aelbertsz. Groen, tr.
109. Marijlje Cornelisdr.
110. Willem Flore Koper, jm. van Zandvoort, tr. ald. 24.10.1728
111. Jannetje Volckerts, jd. van Zandvoort.
112. (ws.) David Hollestelle, ged. Hoek 28.3.1700, tr. Uzendijke 4.8.1720
113. (ws.) Susanna Leenderts Heulemans (Ulemans), jd. van Schoondijke; tr. (2) Hoek

28.10.1736LevinusKoole.

VIII
184. Jacob Arents {Groen), tr.
185. Maritje Arents.
186. Dirck Arisse (van der Schinkel), tr.
187. Claartie Ewouts.
188. Jacob Arisse Paap, tr.
189. Maartje Gayse.
190. Jan Jacobs de Hooier, tr.
191. Leunt je Simons.
192. Adriaen Hendricks van der Mije, schout van Zandvoort 1662-1674, overl. Zandvoort tus-

sen okt. 1708 en nov. 1709, tr. ca. 1659
193. Maria Jans.
196. Cornelis Willebrorze (Maselingh), ged. Zandvoort 5.2.1662, tr. ald. 25.4.1688
197. Engeltje Jacobs, jd. van Zandvoort.

IX
384. Hendrick Arentsz van der Mij, schout van Zandvoort 1630-1645.
392. Willebrort Cornelisz. (Maselingh),».
393. GerritseGerrits. R. F. VULSMA

19e-eeuwse graf portretten op de begraafplaats „Oud Eijk en Duinen" te 's-Gravenhage.
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KWARTIERSTAAT VAN EVERT VAN BENTHEM
winnaar van de elfstedentocht 1985

1. Even van Benthem, geb. Vollenhove 21.11.1958, veehouder te St. Jansklooster, tr. Era-
meloord 9.5.1982 Jannette Alice de Kroon.

II
2. Roelof van Benthem, geb. Stad Vollenhove 21.11.1929, veehouder te Leeuwte, tr. Vollen-

hove 30.5.1956
3. Hilligje Driessen, geb. Ambt Vollenhove 18.9.1934.

III
4. Jacob van Benthem, geb. Stad Vollenhove 14.9.1895, veehandelaar te Vollenhove, voor-

zitter van het waterschap Blokzijler Buitenlanden 1955-1964, bestuurslid van het water-
schap de Blokzijler Uitterdijken, heemraad van het waterschap Vollenhove, overl. Zwolle
22.1.1975, tr. Ambt Vollenhove 16.8.1918

5. Geertruida van de Beid, geb. Wanneperveen 20.1.1895, overl. Vollenhove 12.2.1968.
6. Evert Driezen, geb. Ambt Vollenhove 25.4.1891, landbouwer te Barsbeek, overl. Zwolle

18.2.1966, tr. Ambt Vollenhove 20.12.1918
7. Barbara Petronella van der Linde, geb. Ambt Vollenhove 28.5.1896, overl. Brederwiede

11.1.1973.

IV
8. Hendrik van Benthem, geb. Ambt Vollenhove 14.7.1865, landbouwer ald., overl. ald.

19.8.1907, tr. Ambt Vollenhove 25.10.1888
9. Stijntje Rook, geb. ald. 20.12.1861, overl. ald. 9.10.1931.

10. Gerrit van de Beid, geb. Wanneperveen 25.4.1839, veehouder te Schutsloot, tr. (1) Grietje
de Goede; tr. (2) Wanneperveen 28.11.1894

11. Geertje de Jonge, geb. ald. 23.2.1876, dienstbode te Schutsloot.
12. Jannes Driezen, geb. Ambt Vollenhove 2.9.1849, landbouwer ald., overl. ald. 19.2.1905,

tr. ald. 17.7.1873
13. Jansje van Benthem, geb. Ambt Vollenhove 11.11.1851, opgevoed bij haar oom te Am-

sterdam, overl. Ambt Vollenhove 11.11.1918.
14. Klaas van de Linde, geb. Ambt Vollenhove 2.3.1857, landbouwer ald., overl. ald.

16.5.1930,tr. ald. 4.11.1881
15. IedigjeRegelink,geb. Ambt Vollenhove 3.2.1861, overl. ald. 15.2.1950.

V
16. Roelof van Benthem, geb. Ambt Vollenhove 3.9.1824, landbouwer ald., overl. ald.

8.3.1875, tr. ald. 23.4.1857
17. Lubbigje Souman, geb. Ambt Vollenhove 23.2.1830, overl. ald. 31.12.1877.
18. Jacob Rook, geb. Ambt Vollenhove 8.8.1830, landbouwer ald., overl. ald. 2.4.1916, tr.

ald. 24.6.1858
19. Mientje Lassche, geb. Vollenhove 21.9.1817, overl. Ambt Vollenhove 17.2.1883, tr. (1)

Peter Rozeboom.
20. Gerrit Gerrits van de Beid jr., geb. 1799, turfmaker te Wanneperveen, tr. ald. 5.4.1827
21. Geertruid Roelofs Klaver, geb. 1803.
22. Franke Jacobs de Jonge, geb. Wanneperveen 5.10.1853, arbeider en raadslid (1901-1917)

ald., tr. ald. 1.9.1875
23. Aaltje Roelofs Klaver, geb. Wanneperveen 21.6.1855.
24. Jan Evertse Driesen, geb. Vollenhove 1.1.1813, landbouwer te AmbtVollenhove, overl.

ald. 1.7.1857, tr. ald. 3.5.1834
25. Hilligje Upper, geb. Vollenhove 4.3.1813, overl. Ambt Vollenhove 27.8.1859.
26. Jannes van Benthem, geb. Ambt. Vollenhove 16.1.1821, landbouwer ald., overl. ald.

22.9.1851, tr. ald. 5.3.1847
27. Trijntje Wouters, geb. Ambt Vollenhove 30.12.1824, overl. ald. 24.1.1868.
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28. Jan van der Linde, geb. Ambt Vollenhove 18.1.1829, veehouder ald., overl. ald.
17.11.1860, tr. ald. 5.2.1857

29. Koopje van Dalen, geb. Ambt Vollenhove 23.9.1830, overl. ald. 1878, tr. (2) Jan Rook.
30. Hendrik Regelink, geb. Ambt Vollenhove 15.12.1823, schipper ald., overl. ald.

17.11.1863, tr. (1) Anna Barbara Lok; tr. (2) ald. 19.1.1854 (met toestemming van de ko-
ning dd. 19.1.1854) de zuster van zijn overleden vrouw

31. Barbara Lok, geb. Ambt Vollenhove 12.2.1834, overl. ald. 20.2.1908; tr. (2) Hendrik
Winters.

VI
32. Albertus van Benthem, 1781-1826, molenaar, raadslid van Ambt Vollenhove, tr.
33. Hendrikje van der Linde, 1781-1856.
34. Jan Souman, 1806-1881, landbouwer te Ambt Vollenhove, tr.
35. Roelof je M ooiweer, 1807-1888.
36. ArriënJans Rook, 1794-1867, landbouwerteAmbtVollenhove.tr.
37. SleintjeSanlbergen, 1798-1879.
38. Alben Peters Lassche, 1791-1833, tr.
39. JentjeBett, 1787-1861.
40. Gerrils Gerrits van de Beldsr., vervener, tr.
41. GeesjenJans.
42. Roelof Siemens Klaver, 1764-1841, vervener te Wanneperveen, tr.
43. Margjenjans Boxern.
AA. Jacob Franke de Jonge, geb. 28.7.1820, vervener, overl. Wanneperveen 9.1.1887, tr. ald.

26.10.1850
45. Geerljen Baas, geb. 1818.
46. Roelof Roelofs Klaver, geb. Wanneperveen 28.9.1814, turfmaker, tr.
47. Frerikje de Jonge, geb. Wanneperveen 5.6.1823.
48. Even Jans Driesen, 1784-1855, tr.
49. KlaasjeJochems Rook, 1779-1830.
50. Jan Cornelisse Upper, 1773-1844, veehouder te Ambt Vollenhove, tr.
51. Trijntje A Iberts Rook, 1776-1827.
52. Even van Benthem, 1791-1850, landbouwer en raadslid (1826-1845) te Ambt Vollenhove,

tr.
53. Roelofje Peters Lassche, 1794-1862.
54. Jan Jannes Winters, 1783-1873, aannemer te Ambt Vollenhove, tr.
55. Trijntje Hendriks Tuin, 1788-1871, veehoudster.
56. Klaas Jans van der Linde, 1800-1856, veehouder te Ambt Vollenhove, tr.
57. Jentje ten Napel, 1805-1867.
58. Gerrit van Daalen, 1795-1876, vervener en raadslid (1851-1855) te Ambt Vollenhove, tr.
59. GeesjendeOlde, 1799-1863.
60. Alben Tiemens Regelink, 1785-1872, schipper te Ambt Vollenhove, tr.
61. Idigje Berends Zephat, 1788-1864.
62. Netterd Lok, geb. 1794, tr.
63. Nel lig je de Jonge, geb. 1799.

Opmerkingen

Het grootste deel van de gegevens werd ontleend aan de ongelooflijk belangrijke publikatie
door 5. van der Linde, Vollenhoofs geslacht „van der Linde" (Zwolle 1973) (te raadplegen in
het rijksarchief in Overijssel te Zwolle). In dit familieboek wordt het geslacht Van der Linde
behandeld en worden de stamreeksen van de aangehuwden gegeven, maar dat niet alleen, ook
de stamreeksen van de aangehuwden uit die stamreeksen, enzovoorts. Het vergt enige behen-
digheid, maar het is met behulp van dit boek mogelijk kwartierstaten van vrijwel iedereen, die
voorouders heeft tussen Mastenbroek en Blokzijl te maken of uit te breiden. Naast dit boek
werd gebruik gemaakt van het kaartsysteem in aanleg op raadsleden, wethouders, water-
schapsbestuurders e.d. bij de provinciale archiefinspectie in Overijssel. Ik wijs u op de nrs. 4
en 22 en de vaders van nrs. 16, 26 en 29. Onze nieuwsgierigheid naar het voorgeslacht van de
winnaar van de elfstedentocht was gewekt door de naamsovereenkomst met de vader van nr.
26. Indirect ontleent Even van Benthem zijn voornaam aan dit raadslid van Ambt Vollenhove.

CASPAR VAN HEEL.
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KWARTIERSTAAT HARDERWIJK
(Gens Nostra XXVI (1971) pag. 124-126)

In deze kwartierstaat werden onder nr. 28 en 29 als ouders van Johannes Bosch vermeld Joa-
chim Bosch en zijn vrouw Margaretha Croese. Deze Margaretha was nl. opl2.4.1727 getuige
bij de doop (Luthers) van Jacob, zoon van Johannes en Wijnanda Melder en daarom als groot-
moeder aangemerkt.

Toch is dit onjuist. Johannes hertrouwt als weduwnaar van Johanna (sic!) Melder op
30.10.1730 te Utrecht met Elisabeth van Paddenburg. Op dezelfde dag trouwen aldaar Lam-
bert van Bosch en Willemina van Paddenburg, kennelijk broers en zusters. Dit blijkt uit de
dopen te Utrecht dd. 17.4.1701 Johannes en 11.2.1703 Lambert. zoons van Justus van den
Bosch en Maria van Rossum. De nummers 28, 29, 56 en 57 moeten derhalve worden vervan-
gen en vervolgens e.e.a. aangevuld door:

28. Justus van den Bosch, ged. Utrecht 11.6.1667, tr. ald. 14.5.1700
29. Maria van Rossum, ged. Utrecht 2.2.1673, begr. ald. 17.3.1723.
56. Johannes van den Bosch, geb. Utrecht, overl. voor 27.12.1684, tr. Utrecht 7.5.1661
57. Henrickje van Lokhorst, gcb. Utrecht.
58. Lambert van Rossum, geb. Utrecht, tr. ald. 4.5.1669
59. Heijltje van Rijswijk, ged. Utrecht 5.11.1641, begr. ald. 4.12.1716.

112. Melchior van den Bosch, burger ald. 14.3.1640, timmerman, „fabricq deser stad", begr.
Utrecht 6.8.1677, tr. ald. 23.6.1639

113. Engeltje van Vianen, geb. Utrecht, begr. ald. 17.6.1694.
114. Cornelis van Lockhorsl, geb. Utrecht, tr. (1) ald. 27.12.1603 Barbara Vermcij, dr. van

Jacob Willems; tr. (2) ald. 16.4.1639
115. Petertje van Overmeer, geb. Utrecht. Zij tr. (1) ald. 5.7.1631 Alert van Hoboken geb. ca.

1595, begr. Utrecht 11.8.1634, zn. van Willcm van Hoboken en Cecilia Loijen. Hij tr. (1)
ald. 26.6.1625 Barbara Willems Sol.

116. Theunis van Rossum, begr. Utrecht 18.8.1662, otr. ald. 21.7.1639 (att. om te Schoonho-
ven, volgens advies kerkeraad om te Lopik te trouwen)

117. Ceertie Francken, begr. Utrecht 12.1.1684. Zij tr. (1) Cornelis de Roij Gijsbertz.
118. Andries van Rijswijk, tr.
119. JudkeAerts.
228. Cornelis van Lookhorst, overl. Utrecht 27.4.1629.
230. Jan van Overmeer, platteelbakker te Delft, poorter ald. 30.1.1615. begr. Utrecht

24.10.1631, tr. voor 18.11.1589
231. Maijrchje van Roijen, begr. Utrecht 18.1.1630.
232. Lambert van Rossum.
460. Cerrit van Overmeer, houtkoper, Raad van Utrecht 1581-1583, tr. (2) Pietertgen Wijers,

overl. voor 11.7.1579; tr. (3) Petergen Adriaens; tr. (1)
461. Pietertje Wijers, overl. ca. 1572.
920. Claes van Overmeer Gerritsz, tr.
921. Oedel Peter Wijers, overl. voor 1549.
922. Wijer Gijsberts, hoefsmid, tr.
923. Geertje.

Bovendien:
38. en 39. Zie voor de oudere generaties Dompseler de publikatie van R. Wartcna in Ned.

Leeuw 1962.
53. Maria Manies, ged. Amsterdam 5.12.1632.
75. Hadewich Foijerl, lidmaat Amersfoort 24.12.1644 „weed", socrus (= schoonmoeder) van

Aert Logens.
106. Manies Janse, gcb. Amsterdam 1599, huistimmergezel, timmerman, overl. voor 6.7.1641,

tr. (2) ald. 5.5.1635 Evertjc Jans; tr. (1) otr. ald. 28.10.1623.
107. Gerritje Teunis, geb. Amsterdam 1593.
212. Jan Willems, huistimmerman te Amsterdam 1585, overl. na 28.10.1623, tr.
213. Geene Manten, overl. na 28.10.1623.
214. Teunis Jans, scheepstimmerman te Amsterdam 1585, aandeelhouder O.I.C. 1602, overl.

na 28.10.1623.
H. WAGENVOORT, 's-Gravenhagc
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BOEKEN

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

Cenealogical Research Directory 1985. Met dit werk proberen de samenstellers een wereldom-
vattende gedrukte „contactdienst" tot stand te brengen. Oorspronkelijk opgezet voor Australi-
sche genealogen (1981), bleek al spoedig dat door het grote aantal emigranten een dergelijk
werk een internationaal karakter moest hebben om zinvol te zijn. Sedert 1983 is dit jaarlijks
verschijnende werk dan ook uitgebreid tot Australië, Canada, U.S.A., Engeland, Schotland,
Ierland, Nieuw-Zeeland, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Vermeld
worden in alfabetische volgorde de familienamen van de gezochte geslachten, de periode,
plaats, provincie of land en tenslotte het nummer van de deelnemer. Via dat nummer kan men
achterin het boek de volledige namen en adressen vinden. De uitgave 1985 bevat circa 80.000
namen, ingezonden door ruim 5200 deelnemers. De prijs is, voor een dergelijk werk. laag te
noemen: DM. 30,— incl. porto! Handleiding in het Duits, Engels en Frans. Deelnemers kun-
nen 15 vermeldingen gratis doen opnemen. Bestellingen te richten aan: Friedrich R. Wollmers-
hiiuser, Stuttgarter Str. 133, D-7261 Ostelsheim, onder gelijktijdige betaling van DM. 30,— op
Postscheck Stuttgart 13381-707.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Hinderica... Prima

Onlangs verscheen een boekje ,.125 jaar Nieuw Amsterdam". Het is een vervolg op het in 1960
verschenen „100 jaar Nieuw Amsterdam". Daarin wordt ondermeer uit de doeken gedaan, hoe
enige kapitaalkrachtige en ondernemende Amsterdammers, verenigd in de Drentsche Land-
ontginningsmaatschappij, in 1851 begonnen met het in exploitatie brengen van een groot stuk
veen. Ook wordt er aan herinnerd dat in de Emmer Courant van 1910 een serie artikelen ver-
scheen over het halve eeuwfeest van het veendorp.

Ze zijn geschreven door een De Wolde, die in 1860 veenbaas was. Hij herinnert aan een
gebeurtenis, die we te interessant vinden om onvermeld te laten. Hij schrijft dat in 1852/1853
de eerste acht woningen in het Amsterdamse Veld werden gebouwd. Hier vestigden zich der-
halve de eerste bewoners van het veendorp. Een van hen, Asse Nijboer, ging op 29 mei 1853
niet naar het veld. Diens vrouw, Gesiena Veldhuis, had namelijk het leven geschonken aan
een dochter: Hinderica. De boreling zou verder als Hinderica Prima door het leven gaan ... Bij
de geboorte-aangifte op 31 mei 1853 op het gemeentehuis van Emmen, was burgemeester 01-
denhuis Tonckens namelijk zo enthousiast over de komst van de eerste baby in de venen van
Nieuw Amsterdam, dat hij „Prima" als tweede voornaam op de geboorte-acte noteerde...

We nemen aan dat de jonge vader ermee akkoord is gegaan. Tenzij hij, in een vreugderoes
verkerend (er werd vroeger immers nogal eens flink geklonken op de geboorte van een nieuwe
telg), er niet bij heeft stil gestaan. Maar dat vermeldt de historie niet... (Het boekje „100 jaar
Nieuw Amsterdam" vindt men in het gemeentearchief van Emmen).

A. MORAAL

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die met
hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Al-
leen wanneer gebleken is dat de verlangde gegevens niet van 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.
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ANTWOORDEN

969. VAN BINSBERGEN-VAN ENGELENBURG-VAN DEN BERG (XXXIX (1984) p.
436)
Albertje (van Engelenburg) ged. Wageningen (geref.) 9.1.1718 als dr. van Frank Berends en
Stijntje Brants. Naast de vernoemingen van de kinderen van het paar Van Binsbergen-van En-
gelenburg levert de volgende inschrijving in het geref. doopboek van Zuilichem het bewijs.
Ged. 16.4.1747 Gijsbertje, een kind van schipper Jan van Bilsbergen (sic) en Alberta Franken,
E. L.
Dielis van Duynen, overl. Heerewaarden 7.6.1804, .was een zoon van Michiel van Duynen en
Maria Dielisse Sars.

H.C. BEUDEKER, Zeist

980. POUTSMA (XL (1985) p. 52)
Twee agnatisch verschillende geslachten blijken in vrouwelijke lijn aan elkaar verwant te zijn
zoals uit het navolgende fragment blijkt.
I. GerardusTammonis, tr. NN.
Zijn zoon1:
II. Ds. Tammerus Gerardi (Tamme Gerrits2), predikant te Joure 1603, te Ulst 1604/05-1644,
overl. ald. 17.7.1644, eigenaar van Poutsmastate te Wierum (Westdongeradeel)1, tr. Joure
16.10.1603 Eelckien Sybrandts Baerdt, vermeld als doopgetuige te Ijlst 1646, overl. voor 1653,
dr. van mr. Sybrant Sjoerds Baerdt, advocaat Hof van Friesland en Tiedcke Froma.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Gerrit (zijn zoon Tamme Gerrits, kleinzoon van II, was eind 17e eeuw schoolmeester te

Ulst3.
2. Abraham, volgt lila.
3. Titia Tammeri Baerdt, overl. Oosthem 16.6.1663, tr. (3e procl. Leeuwarden 20.2) 1636 ds.

Johannes Petri Bechius, geb. Leeuwarden 30.6.1613, predikant te Haskerhorne ca. 1636, te
Oosthem ca. 1640-1664, overl. ald. 1.12.1664, zn. van Pyter Pyters, snijder te Leeuwarden
en Eva Jansdr.

4. Karstijnke Tammeri Baerdt, alias Poutsma, vermeld als weduwe 1675, tr. Ulst 10.6.1648
Frans Andries Jeniema, burgemeester te Ulst 1646, overl. voor 24.6.1675.

5. Oedtie, volgt Illb.
6. Jancke Tammeri Baerdt, als weduwe lidmaat te Franeker 1674, tr. ds. Antonius Petri, pre-

dikant te Jutrijp en Homtnerts 1642, te Britsum 1649-1672, overl. ald. in 1672.
lila. Ds. Abraham Tammes Poutsma, geb. Ulst, predikant te Haskerdijken ca. 1651, te Has-
kerhorne 1664, emeritus 1697, overl. Gorredijk ten huize van zijn zoon in het eerste decen-
nium der 18e eeuw4.
Zijn zoon:
Tammerus Poutsma, geb. ca. 1650 (en niet 1640 zoals in de vraag vermeld), geadmitteerd door
het Hof van Friesland als notaris 3.7.16835 woont te Gorredijk en ald. als zodanig vermeld
1718 (69 jr.), leeft nog in 1726 (76 jr.)6, fiscaal van Opsterland 1671/1702.
De vraagsteller vermeldt hem in 1674 als notaris te Joure, hij was toen als zodanig nog niet
bevoegd (misschien in de leer bij de plaatselijke functionaris?)
Illb. Oedtie Tammeri Baerdt, met haar echtgenoot vermeld 1654, tr. Johannes Nicolai, klerk
van de Financiën van Friesland 1654, klerk van Ged. Staten 1665. Dit laatste ambt draagt hij
8.2.1671 over aan zijn zoon:
IV. Petrus (Nicolay) Poutsma, geb. Leeuwarden, phil. stud. Franeker 1667, klerk van Ged.
Staten 1671, tr. Saepcke Haersma, overl. 1698, dr. van Meyert Eercks Haersma en Sjoerdtje
Piers Renckema7, kleindr. van Eerck of Eeco Haersma en Saap Wobbes en van Pier Pytters
Rinkema en Auckien Sjoerts Boelens (ex. matre Aath Gatses)8.
Uit dit huwelijk nageslacht.
Het patroniem Nicolai, dat bij Petrus (IV) bezig was te verstarren tot geslachtsnaam, werd
door hem vervangen door de naam Poutsma, afkomstig van zijn grootvader maar door deze
zelf nooit gevoerd. Het lijkt aannemelijk dat het onroerend goed te Lippenhuizen via de fami-
lie Haersma aanbeërfd is. Of Tammerus Poutsma na het overl. van zijn aanbehuwd nicht
Saepcke Haersma haar aandeel heeft overgenomen (overdracht binnen de familie was zeer ge-
bruikelijk) dan wel dat zijn l/7e deel via zijn moeder, wier naam wij niet kennen, vererfd is. zal
uit nader onderzoek moeten blijken.
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Zie: ' NL 1930; 2 T. A. Romein, Naamlijst der predikanten... van Friesland; 3 S. D. van
Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst; 4 Romein;5 S. Koopmans, Het
notariaat in Friesland voor 1811; 6 R. S. Roorda, Nammen üt de bylagen fan de sentinsjes fan it
Hof fan Fryslan. In portefeuille 462/19 komt een brief voor van Tammerus met een lakzegel
met wapen;7 NL 1923;8 Nav. 1932.

Mr. J.T. ANEMA, Utrecht

999. KRUYSWIJK-DE JONG (XL (1985) p. 152)
Vlg. gegevens indertijd ontvangen van de heer A. H. Kruyswijk te Vleuten was:
Willem Willemsz Kruyswijk, van Portengen, woonachtig Kortrijk onder Ter Aa, tr. (1) okt.
1732 Krijntje Comelisse Vien, van Kokkengen; tr. (2) 26.4.1739 Annetje de Jong Hendriks,
van Tekkop onder Kamerik. Zijn ouders zijn Willem Maertensz, ged. 24.10.1676-1716 en
diens 2e vrouw Gijsbertje Willems Boelhouwer en zij woonden in Portengen (Nijenrodes ge-
recht). De grootouders zijn Maerten Cornelisz Kruyswijk overl. 1692 en Neeltje Crijnen Ver-
laen,overl. 1718.

J.W. KRAGT, Soestdijk

VRAGEN

28. LARCHER
Johannes Jacobus Larcher en Maria Johanna van Oorde laten te Cuyk 6.10.1754 Jacoba (NH)
dopen. Is de vader identiek met Jan Jacob Larcher, vermeld in de NL 1886 als zn. van Jacob
Constantijn Larcher, vaandrig bij de Gardes te voet, geb. 12.9.1688 als zn. van Louis Larcher,
Lt.Col. en Grootmajoor te Venlo en Catharina Louisa Sibilla Bachman? Tevens gevr. huwelijk
eerste echtpaar.

J. P. SCHLOTTER. Hilversum

29. TURKSMA
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Andries Gialt Turksma, arbeider, koopman, geb.
Haulerwijk ca. 1763, overl. Zevenhuizen 27.3.1833, gehuwd met Geertje Stevens Klos, overl.
Zevenhuizen 11.3.1825.

Dr. R. TURKSMA, Bennebroek

30. TRINKS
Frans Trinks (Trenks), overl. Enkhuizen 9.7.1805, tr. Balk 10.4.1796 Geertruida Rinia, geb.
ald. 3.4.1770, overl. ald. 21.5.1823. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Frans.

J. TRINKS, Leeuwarden

31. VAN NIEU(W)KERK(EN)
1. Gerrit Dominicus van Nieuwkerken, tr. Vianen 24.5.1706 Lysbeth Geursse van Oldrino.
2. Jacob Dominicus, tr. Vianen 6.7.1706 Agatje de Boij.
3. Dominicus, tr. Vianen 17.5.1708 Maria van Oldrino en
4. Jan, tr. Vianen 24.6.1698 Maria Anna van den Burgh.
Gevr. hun doop en voorgeslacht (niet te Vianen gevonden).

TH. W. VAN NIEKERK, Paterswolde

32. NEFKENS
1. Johannes Huyberts Nefkens, tr. Hedel 21.7.1727 Cornelia Aerts de Bieye.
2. Johannes Goossen (Gosewinus) Nefkens, tr. Lith 5.1.1685 Dirckje Jacobus van Rossem.
3. In het gebied langs de Maas tussen Hedel en Lith trouwen in de 18e eeuw verschillende

mensen die Nefkens heten. In Arnhem tr. 26.9.1687 Jacob Nefkens.
Is er verband tussen bovenstaande personen? Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht.

F. ROELVINK, Breda

33. WERTHER
Johan-David Werther, apotheker, president-schepen en kerkmeester te Waalwijk, overl. ald.
28.1.1751, tr. Loon op Zand 20.1.1720 Johanna Rombouts, wed. van Dirk Coymans. Gevr.
nadere gegevens en voorgeslacht van Johan-David.

Mevr. H. A. LEXMOND-WERTHER, Amsterdam
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38. VANGENDEREN
1. Jan Peters van Genderen te Ammerzoden heeft o.m. de volgende zoons

a. Hendrik, overl. ald. 1639;
b. Gerard, overl. Nederhemert 1626;

vlg. genealogie Van Genderen in Ned. Patriciaat 1977.
Wapen: in zilver 3 aanziende zwarte ossekoppen.
2. Hendrik Jans van Genderen, procureur voor de vierschaar van Heusden, geh. met Maria

Adriaendr. van Cuyck, begr. Heusden 28.9.1625.
Wapen: 3 jachthoorns, met in het hart een molenijzer.
3. Jan van Genderen, rentmeester der heerlijkheid Zuilichem, overl. 17.6.1738, begr. Zalt-

bommel.
Wapen: in zilver 2 rode dwarsbalken.
Gevr. aanwijsbare verwantschap tussen bovengenoemde personen en nadere gegevens van al-
len.

G. VAN GENDEREN, Well-Ammerzoden

34. REISENBACH-VAN SIMMEREN
Hendrik Reisenbach, verm. van Kassei, tr. Utrecht 1.5.1770 Woutertje van Simmeren. Gevr.
nadere gegevens en beider voorgeslacht.

Mr. A. F. SCHEPEL, Voorburg

35. ALONS
Maria Klinkenburgh, wed. van Jan Koek, vermaakt op Curac.ao per testament dd. 2.8.1757
aan haar kleindochter Maria Koek, een negerin Babbetje met haar dochter Sambo en klein-
zoon Louis. Maria Koek vestigt zich 1766 vanuit Curac,ao, met haar echtgenoot Cornelis Star
Lichtenvoort, te Sappemeer. Aldaar tr. Hendrikje Luitjes op 17.9.1779 Louis Alons, een neger
uit Curac.ao. Louis is vlg. zijn overl. akte van 1830, geboren op Curagao ca. 1754. Is hij dezelf-
de als de in testament genoemde Louis?
KURASSOU
Begraafboek Sappemeer vermeldt op 20.3.1800 het overl. en begr. van Jan Kurassou. Wie was
hij?
FRANCISCO-SALBADOR
Jan Francisco, tr. (RK) Sappemeer 25.5.1782 Maria Isabel Salbador, beide van Cura?ao.
Gevr. nadere gegevens van beiden.

L. ALONS, Eelde

36. DEN OUDEN
Pieter Bastiaens den Ouden, geb. ca. 1623, overl. Hoogvliet 5.3.1707, is verm. de zoon van
Bastiaen Cornelisz. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Pieter, alsmede zijn broers en
zusters.

J.DEN OUDEN, Kapelle

37. STUBBE
Hindrik Dirks (Stubbe) en Wupke Berends laten te Bellingwolde 9.5.1759 Aaltje dopen. Gevr.
nadere gegevens en voorgeslacht, alsmede andere kinderen van dit echtpaar.

H. STUBBE, Delden

Aan dit nummer werkten mee:

L. F. van der Linden, Heijendaalseweg 71, 6524 SG Nijmegen.
J. H. Kompagnie, Kievitstraat 20, 2802 EH Gouda.
A. Moraal, Past. van Soevershemstraat 27, 6525 SV Nijmegen.
L. van Roosendaal t.
B. C. J. Volgers, Lelielaan 16, 3851 PG Ermelo.
A. van Santen, Kruitmolenlaan 51, 4337 KP Middelburg.
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94-11, 1073 EB Amsterdam.
C. van Heel, Duistere Steeg 9, 8051 ZR Hattem.
Mr. H. Wagenvoort, van Kyfhoeklaan 45, 2597 TB 's-Gravenhage.

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