
IRostra
JAARGANG XLII

- ONS GESLACHT -

MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING
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„KAMPEN - de stad die er (kerk)torenhoog uitspringt"

- aldus de titel van een gemeentelijk uitgaaf je, ontleend aan de opdracht die
ds. E. Th. Thijs meegaf aan zijn boek „Midweek".

Een stad met rijke geschiedenis, natuurlijk van op- en neergang, IJsselstad,
Hanzestad, stad van vele godsdienstige denominaties,, stad van kerken, poor-
ten, levende geschiedenis, bruisend heden, vooral sinds de „komst" van de
Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland.

Gastvrije stad, in het bijzonder voor de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging, wanneer wij daar zaterdag 2 mei aanstaande met honderden binnentrek-
ken, en dat dan voor onze 34e Genealogische Dag. Gemeentebestuur en orga-
nisatoren deden en doen er alles aan om ons aller ontmoeting, nieuwe
kennismaking, elkaar-weer-tegenkomen tot een eersteklas gebeurtenis te ma-
ken. Programma en stad bieden alle gelegenheid daartoe. Het verleden opsnui-
ven, het heden en het komende zien en vermoeden.

Graag wens ik ons allen in en met Kampen een dag toe die buitengewone
voldoening zal geven.

Mr. J. W. M. RADEMAKER Voorz.
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BURGEMEESTERS VAN KAMPEN SEDERT DE INVOE-
RING VAN HET REGLEMENT VOOR DE STEDELIJKE RE-

GERING 1815

Frans Lemker (R.N.L.), geb. Kampen 21.10.1776, president-burgemeester 1816,
1819 en 1823-1824, burgemeester 1824-1842, overl. Kampen 28.1.1858.

Jan Jacob baron Gansneb genaamt Tengnagel to/van deLuttenberg (R.N.L.),
ged. Kampen 7.12.1768, president-burgemeester 1817, overl. Kampen 10.3.1836.

Assuerus baron van der Merwede, geb. Kampen 9.11.1760, president-
burgemeester 1818 en 1822, overl. Kampen 20.11.1823.

Bernardus Kesselaar, ged. Kampen 17.11.1748, president-burgemeester 1820.

Jurjan Nicolaas Bijsterbos, geb. Kampen 26.10.1768, president-burgemeester
1821, overl. Kampen 17.11.1838.

Jhr. Mr. Henri Azuerus Wttewaall van Stoetwegen (R.N.L.; R. in de Orde van
de Eikenkroon), geb. Amersfoort 29.3.1812, burgemeester 1843-1866, overl. 's-
Gravenhage 27.9.1866.

Mr. Stephen Hendrik de la Sablonière, ged. Baambrugge 1.10.1825, burge-
meester 1866-1885, overl. Kampen 31.8.1888.

Mr. Lambert Wicher Ebbinge (R.O.N.), geb. Groningen 3.4.1848, burgemeester
1885-1896. overl. Kampen 24.11.1896. *

Mr. Johan Diderik Aegidius van Blommestein (R.O.N.), geb. Delft 10.10.1849,
burgemeester 1897-1919, overl. Kampen 22.2.1927.

Meine Fernhout, geb. Buitenpost 30.6.1884, burgemeester 1919-1933, overl.
Bussum 16.6.1977.

Mr. Dr. Lolle Klaas Okma, geb. Heeg 5.8.1870, burgemeester 1933-1936,
overl. Amsterdam 29.4.1936.

Herman Martinus Oldenhof, geb. Apeldoorn 17.9.1899, burgemeester
1936-1942 en 1945-1952, overl. Ede 11.4.1985.

Jhr. Ir. Edward Floris Sandberg, geb. Pretoria 10.4.1898, burgemeester
1942-1945.

Dr. Wiert Pauwei Berghuis (O.O.N.), geb. Hennaarderadeel 25.4.1911, burge-
meester 1952-1970.

Drs. Sybren van Tuinen (O.O.N.), geb. Barradeel 5.3.1913, burgemeester
1970-1978.

Hendrik Cornelis Kleemans, geb. Breda 20.11.1936, burgemeester
1978-heden.

J. GROOTEN
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DE RELATIE TUSSEN DE KAMPER FAMILIES VAN ENDO-
VEN EN VAN NEERDEN

Op 7 juli 1604 getuigen de Kampenaren Jan Kuinreturf, Claes Jansz Potgieter
en Huijbert Cornelisz, respectievelijk 72, 75 en 77 jaar oud, op verzoek van
Otto Sticker, dat zij wijlen Thonis van Neerden en wijlen Geert van Endoven
heel goed hebben gekend; het waren volle broers, van dezelfde vader en moe-
der. Thonis, de oudste, had een dochter die nu gehuwd is met producent Otto
Sticker. Deze dochter was veel ouder dan de dochter van Geert.

Deze getuigenis, die mij enkele jaren geleden onder ogen kwam, verraste mij
een beetje. Bij het vervaardigen van de naamlijst van Kamper stadsbestuurders
over de periode 1286-1808 was ik Thonis en Geert ook al eens tegengekomen,
maar toen bleek uit het betreffende stuk in het geheel niet dat zij broers waren,
integendeel. Op de lijst van leden van de Grote Gemeente van Kampen (een
lager bestuurscollege) van het jaar 1561 staat achter de naam van Thonis van
Neerde dat deze is „vergeten om willen van Geert van Endoven". Deze Geert
was in datzelfde jaar 1561 in het college van schepenen en raden (de Raad) ge-
kozen. Thonis moest dus zijn plaats in de Grote Gemeente verlaten omdat
Geert dat wenste. Nu was het in Kampen volgens het stadsrecht verboden om
in de Raad mensen te kiezen die te na in de bloede stonden aan andere raadsle-

Gezicht over de IJssel op Kampen. De witte Koornmarktspoort is de oudste van de drie
stadspoorten die bewaard zijn gebleven. De kerk met spitse toren is de in gotische stijl gebouwde
St. Nicolaaskerk, nu Bovenkerk genoemd. In deze kerk zijn bijna alle leden van het geslacht Van
Endoven/Van Neerden begraven.
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den of aan leden van de Grote Gemeente. Omdat ik er in dit geval geen vermoe-
den van had dat deze heren verwant waren, laat staan dat het volle broers
waren, bevreemdde mij de gang van zaken. Toen ik dus de getuigenis uit 1604
onder ogen kreeg, werd de zaak opeens duidelijk; Anthonis in het lagere colle-
ge moest wijken voor zijn broer die in het hoogste stedelijke bestuurscollege
was gekozen.

Toen ik dit eenmaal wist, vroeg ik mij af waarom de broers verschillende fa-
milienamen droegen. Het antwoord op deze vraag vond ik door een uitgebreid
onderzoek te doen in de meest voor de hand liggende 16e en 15e eeuwse bron-
nen in het Kamper archief, namelijk de registers van getuigenissen, recognitiën
en oplatingen (transporten). Daarin vond ik dat Thonis en Geert zonen waren
van het echtpaar Johan Thonisz en Alijt van Endoven. Behalve deze beide zo-
nen had dit echtpaar nog vier dochters die soms Van Endoven, maar ook wel
Van Neerden werden genoemd. Verder onderzoek bracht aan het licht dat Jo-
han Thonisz een zoon was van Thonis van Neerden en Mechtelt N.N. Johan
Thonisz wordt nooit met zijn familienaam aangeduid; zijn broer Bartold wordt
nooit met een patroniem vermeld, maar altijd als Van Neerden. Bij de Van
Neerdens eindigde het onderzoek bij genoemde Thonis van Neerden, ook Tho-
nis Gijsbertsz van Neerden genoemd, die al vóór april 1506 was overleden, zijn
weduwe Mechtelt en enkele volwassen kinderen achterlatend. Gezien het on-
roerend goed dat de familie in Naarden heeft bezeten, mogen we wel aannemen
dat Thonis Gijsbertz van Neerden uit die stad kwam.

De afkomst van Alijt van Endoven was moeilijker vast te stellen. Ik vond
dat zij een zuster had die was gehuwd met Hendrik van Cleve, en een zuster
die vanaf 1566 wordt vermeld als meesteres of moeder van een Kamper bagij-
nenconvent. Verder vond ik nog dat de drie zusters, samen met een andere
vrouw, die ook Van Endoven heette, erfgenamen waren van de in 1536 overle-
den koopman en reder Peter Muire, die in eerste huwelijk Catharina van Endo-
ven tot vrouw had gehad. Deze Catharina beschouwde ik als een tante van de
gezusters Van Endoven, maar verder kwam ik voorlopig niet. Mijn hoop was
om nog eens een akte te vinden waaruit verwantschap zou blijken tussen de
dames Van Endoven en de 15e eeuwse Kamper burgemeester Roderik van En-
doven en diens broer Hendrik, die schout was in de periode 1483-1496. Het
wapen van deze broers, een ankerkruis, gaf geen aanknopingspunt; de latere

Zegel van Roderik van Endoven,

schepen van Kampen, 26.5.1501.
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Zegel van Johan Thonisz, 17.11.1542. Zegel van Thonis van Neerden, 10.8.1560.

Geert van Endoven en diens broer Thonis van Neerden voerden, zoals ook ei-
genlijk wel te verwachten was, een geheel ander wapen. Ook kwamen de voor-
namen Roderik en Hendrik niet voor bij de Van Neerdens of bij de latere Van
Endovens. Enkele jaren liet ik het onderzoek rusten, maar door een toevallige
vondst, die ik in 1986 deed, kwam er toch nog klaarheid in de onderlinge be-
trekkingen. Het bleek namelijk dat Catharina, de eerste vrouw van Peter Mui-
re, de moeder was van de vier erfgenamen van Peter Muire en dat Peter zelf
hun vader was. De meisjes hadden dus de familienaam van hun moeder overge-
nomen. Verder bleek ook dat Catharina een dochter was van burgemeester Ro-
derik van Endoven. De verwantschap die ik hoopte te kunnen vinden, bestond
dus toch.

De familie Van Endoven moet, toen de stamvader Marten met zijn zoon Ro-
derik in 1431 als burger van Kampen werd ingeschreven, al zeer aanzienlijk zijn
geweest. Roderik bracht het tot burgemeester, zijn broer tot schout; zowaar
geen onbetekenende functies in het tot de hoofdsteden van Overijssel behoren-
de Kampen. Een van Roderiks zonen werd pastoor van Hasselt, zijn dochter
trouwde met een rijke koopman en zijn andere zoon werd in de Kleine Ge-
meente gekozen. Een Johan van Endoven, die in 1520 pater van een klooster
in Oldenzaal was en die in een Kamper bron wordt genoemd, zou ook een zoon
van Roderik kunnen zijn geweest. Het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk
bevat een inschrijving uit de 15e eeuw waarin als sterfdag (geen jaartal ver-
meld) van een Pilgrim van Endoven 29 augustus wordt genoemd. De naam Pil-
grim duidt op verwantschap met de zeer oude en aanzienlijke Kamper
geslachten Voorne of Van Ingen. Misschien is Marten van Endoven in 1431 wel
in Kampen gekomen omdat hij met een meisje uit een van deze families is ge-
trouwd. Dit kan ook een verklaring zijn van het feit dat zijn nakomelingen het
al in de eerste generatie tot zulke posities in Kampen hebben gebracht.

In het volgende overzicht heb ik geprobeerd om van de families Van Endo-
ven, Muire en Van Neerden in beknopte vorm weer te geven hoe hun verwant-
schap in elkaar greep. Van de honderden aantekeningen die ik in de loop van
het onderzoek vond, heb ik slechts een deel gebruikt, die in de vorm van voet-
noten aan het slot van dit overzicht zijn afgedrukt. Het artikel moest beknopt
blijven en dit kon door alleen de belangrijkste gegevens op te nemen.
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VAN ENDOVEN

I. Marten van Endoven, ingeschreven met zijn zoon Roderik in het Kamper
burgerboek in 1431, in 1445 bewoner of eigenaar van een huis op de
Vloeddijk1, overlijdensjaar niet bekend, maar in het necrologium van de St.
Nicolaaskerk vermeldt zijn naam onder 7 april.

Kinderen:
1. Roderik, volgt II.
2. Hendrik van Endoven, vermeld in 1464 in een proces2, op 23.12.1483 aan-

gesteld als schout van Kampen, welke functie hij heeft bekleed tot zijn over-
lijden in 1496 (vóór 13.12)3, tr. Gese Ruijssche, vermeld in 1504 en 1506 als
zijn weduwe, overl. ca 15194.

3. ? Pelgrim, ingeschreven in het necrologium van de St. Nicolaaskerk op 29
augustus; zou ook een zoon van Marten (II, 3) geweest kunnen zijn. De in-
schrijving is gedaan in de 15de eeuw.

II. Roderik van Endoven, samen met zijn vader in 1431 ingeschreven in het
Kamper burgerboek, genoemd in de jaren 1460 en 1462 als voogd van Guede
Putmans5, later ook optredend als voogd van andere personen6, lid van de
Gezworen Gemeente in 1469 en 1475-1488, waardijn 1478, 1483, 1488, en bur-
gemeester van Kampen 1489-15117; eigenaar van diverse huizen, vermeld in
zakelijke transacties8, van ouderdom overl. 1511, volgens het inschrijvingsre-
gister van schepenen en raden (senio confectus obiit), tr. (1) Alijt N.N., overl.
vóór 2.6.1477; tr. (2) Wendelmoet Ruijssche, maakte als vrouw van Roderik op
7.8.1479 haar testament en geeft daarin haar goederen „in de ere Gods"9.
Wendelmoet en Roderik hadden een slecht huwelijk: in 1483 deed de raad in
Kampen een uitspraak in het geschil tussen beide echtelieden10; tr. (3) Foijse
van Staveren, met haar man voorkomend vanaf 23.8.1486", overl. na
13.2.151212, mogelijk eerder, weduwe van Willem Zijl.

Uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):
1. Simon, op 2.6.1477 verklarend dat zijn vader Roderik hem het erfdeel van

zijn overleden moeder had gegeven, echter met uitzondering van het geld
dat hij voor zijn opleiding en levensonderhoud had moeten betalen; dit laat-
ste bedrag groot 40 goudguldens, zou zijn vader in de komende twee jaar
voldoen13; in 1500 wordt Simon de Endovia genoemd als pastoor van
Hasselt14.

2. Catharina van Endoven, tr. Peter Muire (zie Muire).
3. Marten, verkreeg van zijn vader in 1482, voor zijn deel van de erfenis van

zijn overleden moeder Alijt, drie huizen op de Vleddijk15, in 1506 gemach-
tigd door zijn zwager Peter Muire in een civiele zaak16, kocht in 1517 van
Arentken Witte een jaarlijkse rente, waarover Arentken en Peter Muire later
een geschil hadden17, als lid van de St-Cuneramemorie in 1512 ingeschre-
ven, lid van de Kleine Gemeente in 1516 en 1517, overl. 1526, volgens reke-
ning van de St. Nicolaaskerk, waarin zijn begrafeniskosten worden
verantwoord17.
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MULRE

I. Peter Muire, zn van N.N. en Hanneke18; lid van de Gezworen Gemeente
1498-1536, meester van het Heilige-Geestgasthuis 1505, 1507-1508, 1510,
1513, 1516, meester van het St. Catharinagasthuis 1500-1501, 1503-1504,
1508, waardijn 1507-1510, 1515-1519, koopman en reder in de handel met het
Oostzeegebied volgens een groot aantal inschrijvingen in de rechterlijke
archieven19, tr. (1) Catharina van Endoven, samen met haar man in 1504 inge-
schreven in de St. Cuneramemorie20, overl. tussen 13.8.1507 en 8.7.151121, dr
van Roderik van Endoven en Alijt N.N.; tr. (2) Grete N.N., vanaf 8.7.1511 voor-
komend met haar man22.

Zover bekend uit dit huwelijk vier dochters en een zoon, waarvan de doch-
ters met zekerheid uit het eerste huwelijk, want zij nemen de naam Van Endho-
ven aan; de zoon zou uit het tweede huwelijk kunnen zijn.
1. Alijt van Endoven, tr. Johan Thonisz {van Neerden) (zie Van Neerden).
2. Lubbe van Endoven, al in 1522 voorkomend als conventuale van het joffe-

renconvent op het St. Nicolaaskerkhof in Kampen, daarvan in 1566
„meistersche"23, bezit aldaar een aantal huizen en heeft diverse jaarlijkse
renten te heffen24, overl. 1574, volgens rekening van de St. Nicolaaskerk,
waarin de begrafeniskosten worden verantwoord.

3. Catharina van Endoven, vermeld in 1543 onder de vier nog levende erfgena-
men van Peter Muire25, koopt 1542, 1546 en op 2.2.1548 jaarlijkse renten
uit onroerend goed in Kampen, overl. vóór 10.9.154826.

4. Lutgard van Endoven, in 1548 een der uitvoerders van het testament van
haar zuster Catharina27, maakt in 1575 haar (besloten) testament28, waar-
schijnlijk overl. in of even voor 157929, tr. vóór 2.11.152430 Hendrik van
Cleve, geb. ca 1496, schipper, koopman en reder in handel met het
Oostzeegebied31, lid van de Kleine Gemeente van Kampen 1536-1539,
weesmeester en memoriemeester van de Heilig-Kruismemorie in 1555, overl.
156132.

Uit dit huwelijk:
a. Christina (ook genoemd Catharina) van Cleve, overl. na 5.2.1585. tr. (1) Geert Sticker,

overl. voor 1564; tr. (2) Hendrik van den Busch, overl. voor 21.6,1575. Uit het eerste huwe-
lijk stammen de waarschijnlijk jong overleden kinderen Geert en Catharina Sticker; Uit
het laatste huwelijk stamt Hendrik van den Busch33, die 9.11.1602 enkele oude Kampena-
ren oproept om voor de schepenbank een getuigenis te geven over zijn verwantschap aan
de families Van Neerden en Van Endoven34.

b. Marlen van Cleve, geb. ca 1532, koopman op de Oostzee, woonde waarschijnlijk later in
Riga", leefde nog 5.2.15853*.

c. Simon van Cleve, geb. ca 1533, richter in het Olde broek in 1570, overl. voor 161437, tr.
vóór 15.7.1583 Alijt van Af;//38.

5. Johan Petersz Muire, lid van de Grote Gemeente te Kampen 1538-1541,
overl. ald. 20.9.1541. Zijn natuurlijke zoon, eveneens Johan Petersz ge-
noemd, krijgt van zijn tante Catharina van Endoven een jaarlijkse rente van
4 heren ponden per jaar als een legaat (10.9.1548)39.

VAN NEERDEN

I. Thonis Gijsbertsz van Neerden, handelaar in laken en wol, vermeld in de
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Kamper bronnen 1487-1503, tr. Mechtelt N.N., voorkomend als zijn weduwe
tot 151340.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Gijsbert Thonisz van Neerden, genoemd in een akte van juni 1488 waarin

zijn vader de slotemaker Wichert Evertsz schadeloos stelt voor een verwon-
ding die Gijsbert hem heeft toegebracht41, koopt in 1516 van Albert Kruse
een jaarlijkse rente van 10 goudguldens42.

2. Bije van Neerden, overl. ca 1508, tr. Johan Seijssinck, lid van de Kleine Ge-
meente 1510 en 1516-1518, lid van de Grote Gemeente 1519-1544, koop-
man en reder in de handel met het Oostzeegebied, overl. 26.1.1544, na hertr.
te zijn met Grete Ygermans43. Uit het huwelijk met Bije had hij een doch-
ter eveneens Bije geheten; uit het tweede huwelijk had Johan nog enige
kinderen44.

3. Niese van Neerden, overl. vóór 1535, tr. vóór 21.3.1515 Nenne Roede45; de-
ze had (vanwege zijn vrouw) samen met Johan Thonisz onenigheid met
Bartold van Neerden inzake de verkoop van hun onroerend goed in
Naarden46, overl. nov. 1542/sept. 1543. Hij hertr. ca 1534 Hille van den
Dam, wed. van Tijman van Wilsem47.

4. Johan Thonisz (nooit Van Neerden genoemd), volgt II.
5. Bartold van Neerden, in 1502 ingeschreven in de Schepenmemorie te Kam-

pen, koopman, reder en ossenweider, kocht in 1523 van zijn broer en zwager
hun onroerend goed te Naarden, overl. 11.6/2.10.154348, tr. Jutte van der
Vecht, dr van Johan van der Vecht en Grete van Werden, met wie Bartold
9.4.1535 voorkomt49. De vrouw van Bartold van Neerden wordt zonder
voornaam genoemd in een aantekening uit 1514; mogelijk betreft het hier
een andere dan Jutte van de Vecht50.

II. Johan Thonisz, ingeschreven als lid van de Schepenmemorie in 1512, lid
van de Grote Gemeente 1520-1557, meester van het St.-Geertruidengasthuis
1522-1537 en 1545-1546, memoriemeester van de Heilig-Kruismemorie 1529,
1533, 1534 en 1540-1541, koopman en reder in de handel op de Oostzeelanden
en Portugal, agent te Kampen voor verschillende handelshuizen in het
Oostzeegebied51, overl. 29.1.155752, tr. ca 1510 Alijt van Endoven, dr van Peter
Muire en Catharina van Endoven.

In 1520 heeft Johan Thonisz de bussenschutter Berend van Munster zoda-
nig verwond dat deze na enige tijd is overleden aan de gevolgen. De verzoe-
ning met de familie van Berend kostte Johan behalve het geld voor het laten
lezen van een groot aantal zielmissen en het geven van aalmoezen, ook nog
100 goudguldens ten behoeve van Berends nagelaten kind53.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Thonis van Neerden, geb. ca 1512, lid van de Gezworen Gemeente
1558-1561, meester van het St. Geertruidengasthuis 1547-1551, koopman
en reder in de handel met het Oostzeegebied, overl. 23.2.156954, tr. Alijt
Lentinck.

Uit dit huwelijk:
a. zoon, begr, (St. Nicolaaskerk) 1561.
b. Alijt van Neerden, begr. (St-Nicolaaskerk, later Bovenkerk genoemd) 18.5.1622, tr. (1) Jo-

han Glauwe, overl. voor 3.2.1568; tr. (2) Otto Slicken, geb. ca 1539, overl. 162155.
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2. Mechteld van Neerden (ook genoemd Van Endoven) overl. na 8.4.156456,
tr. (1) Mr. Cornelis Meus, secretaris van Kampen 1539-1545; tr. (2) ca 1554
Johan Vos.

Uit het eerste huwelijk:
a. Johan Meus.
b. Peter Meus.
c. Cornelis Meus51.

3. Catharina van Neerden (ook genoemd Van Endoven), overl. na
25.4.157558, tr. vóór 26.11.1539 Johan van Bolten, ingeschreven in de Sche-
penmemorie 1536, lid van de Kleine Gemeente 1542, lid van de Grote Ge-
meente 1542-1545, koopman en reder in de handel met het Oostzeegebied,
overl. 1545, zn van Arent van Bolten.

Uit dit huwelijk:
a. Arent van Bolten.
b. Peter van Bolten.
c. Johan van Bolten, burgemeester van Zwolle, overl. 1599.
d. Alijt van Bolten59.

4. Niese van Neerden, joffer in het convent op het St.-Nicolaaskerkhof in
1542, begr. (St-Nicolaaskerk) 1562.

5. Anna van Endoven (soms ook genoemd Van Neerden), begr. (St. Nicolaas-
kerk) 1597, tr. N.N., overl. vóór 30.1.155360.

Uit dit huwelijk:
a. Diele N.N.
b. Alijt N.N.; zij zou de Alijt van Endoven kunnen zijn over wiens kinderen

Otto Sticker in 1599 voogd is61.
6. Geert van Endoven, geb. ca 1526, lid van de Schepenmemorie in 1556, bur-

gemeester van Kampen 1561-1580, koopman en reder, woonde en werkte
zes jaren in Lissabon, testeerde 14.8.1591, overl. vóór 160062, tr. vóór
13.8.1560 Cosina van der Hoeve Arentsdr63.

Zegel van Geert van Endoven, 10.8.1560.
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Uit dit huwelijk:
a. Alijt van Endoven, tr. vóór 28.9.1579 jonker Philips van

Furstenberg64.

K. SCHILDER

Noten
1 9.2.1445, Hillegont Knigge koopt een erf van twee woningen op de Vloeddijk, tussen Dirck

de potter en Merten van Endoven, strekkende tot aan de Wetering (Rechterlijk archief Kam-
pen - hierna R.A.K. - inv. nr 53, f .32v.).

2 11.2.1464, Bartram Keding heeft ten overstaan van een burgemeester beloofd om in zijn zaak
tegen Henric van Endouwen, Gijse Baers en Heyman Maesz, zich te houden aan de uitspraak
van het Kamper gerecht (K. Schilder, Digestum Vetus, Kampen 1983, regest nr 382).

3 K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz 73. 16.12.1489, Griete van Ingen, met
haar zonen Geert en Otto van Ingen als voogden, bekent dat de gebroeders Rorick en Henrick
van Endoven mogen aflossen de 15 heren ponden jaarlijkse rente die zij in voortijden hebben
verkocht aan wijlen Pilgrim van Ingen, gaande uit goed op Emmeloord (R.A.K., inv. nr 75,
f.266).

4 12.4.1519, Tijmen van Voorst en zijn vrouw Fije bevestigen nu pas dat zij op 25.9.1506 heb-
ben verkocht aan Geese Ruijssche, de weduwe van Henrick van Endoven, een jaarlijkse rente
van 20 heren ponden, gaande uit hun huis in de Oudestraat, enz. Deze rente is nu gesteld ten
profijte van een vicarie in de Sint-Brigittenkerk (R.A.K., inv. nr 56, f. 141).
10.4.1519, Henrick, de dochter van Johan Herkens, met als voogden Johan Thonisz en Goe-
sen de Wrede, is in het testament van wijlen Gese Ruijssche, samen met haar zuster Jutte, met
e.e.a. bedacht. Suster Johan Roever heeft als executeur van het testament van wijlen Femme
Spaens, de tante van wijlen Gese Ruijssche, de helft betaald (R.A.K., inv. nr 78, f.235v.).

5 R.A.K., inv. nr 53, f. 114 en f. 120v.
6 28.1.1474 Mr. Henrick van Uterwyck en Ruerick ven Endoven als voogden van joffer Geert

ter Brake (J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel 2, Kampen 1966, regest nr 515).
10.12.1500 en 6.7.1507 Roderick van Endoven en anderen als executeurs van het testament
van Engele Johansdochter van Delden (Don, deel 2, regest nrs 844 en 926).

7 Als noot 3, eerste zin.
8 2.6.1477, Sijmon van Endoven bekent dat zijn vader Ruerick van Endoven hem zijn zaliger

moeders erfdeel heeft gegeven. De 40 rijnse guldens die hij voor zijn studie en levensonder-
houd nodig heeft gehad, zal zijn vader hem binnen twee jaar voldoen (R.A.K., inv. nr 76,
f.26v.).
Sept. 1483, Ruerick van Endoven geeft zijn zoon Marten van Endoven voor het erfdeel
van wijlen zijn moeder Alijt, drie huizen op de Vloeddijk, gelegen tussen Eefse Knigge en
Marten Voorne en een huis aldaar tussen Eefse Knigge en Johan Potter, strekkende tot aan
de Wetering (R.A.K., inv. nr 6, f. 1). Bij akte van 11.9.1482 had Roderik deze huizen reeds
aan zijn zoon Marten getransporteerd (R.A.K., inv. nr 54, f.64).
1488, In de zaak tussen Ruederic van Endoven en de erfgenamen van Pilgrim van Ingèn. Pil-
grim had vroeger tegen Gese N.N. (moeder van Roderik?) gezegd „nicht, die rente heb ik al
gekocht, maar ik zal hem de losse geven" (R.A.K. inv. nr 6, f.150).

9 7.8.1479 Wendelmoet, de vrouw van Ruerick van Eridoven maakt haar testament en geeft
daarin al haar goed „in de ere Gods". Als executeurs benoemt zij haar man Ruerick en mr.
Henrick van Uterwyck (R.A.K., inv. nr 54, f.3v.).
22.2.1480, Ruerick van Endoven en zijn vrouw Wendelmoet Ruijssche verkopen (of geven)
aan Onze-Lieve-Vrouwememorie een jaarlijkse rente van 23 heren ponden, gaande uit twee
huizen op de Burgwal, strekkende tot aan de Nieuwstraat, enz. (R.A.K., inv. nr 54, f. 13v.).

10 10.3.1483, „In der saken tusschen Ruederick van Endoven ende Wendelmoet sijn huijsfrouwe
is gewesen dat Wendelmoet weder bij oeren man vooirscreven gaen sall ende doen als een guet
wijff oeren man schuldich is toe doene. Ende oick sall Wendelmoet inbrengen alsulck guet
als sie uut sijnen huijse gedragen hefft. Sonderlinge sulck guet als sie angetuget hefft soer der
tijt sie hem tot enen man gehat hefft. Ende offte Ruederick voirscreven Wendelmoet voirscre-
ven guet belasten wolde mijt schulden offte versetten offte oiren torff lande vorder graven
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dan hij in sijn huijs behoeft, dat mach Wendelmoet dan de Raet to kennen geven, ende soe
wyll die Rait Wendelmoet dair op versien alst van rechts wegen geboeren sall (R.A.K., inv.
nr 2 - Liber Causarum - f. 14).

11 23.8.1486, Johan Koek is in de zaak van de 80000 stenen borg voor Johan van Delden en zijn
schoonmoeder aan Roderick van Endoven en zijn vrouw Foijse (R.A.K. , inv. nr 75, f .218v.) .

12 13.12.1512, Foijse van Staveren, de weduwe van Roerick van Endoven verkoopt aan Jan
Bosch een jaarlijkse rente van 2'/i goudgulden uit een huis in de Oudest raa t , enz. (R.A.K. ,
inv. nr 55, f. 132v.).

5.8.1479, Testament van Berendje van Staveren. Zij benoemd tot haar erfgenamen haar nich-
ten, te weten Aefken de vrouw van Frerick van Diepenbroeck, Alijt de vrouw van Johan en
Foijse de vrouw van Willem Zijl. Executeurs van haar testament waren na haar overlijden (in
1479 of in 1480) mr . Tideman van den Vene, mr Gosen van Ha t tem en Frerick van Diepen-
broeck (R.A.K. , inv. nr 54, f .2 en f .27v.) .

13 Zie noot 8.
14 Dr . W. J . Fo rmsma , De oude archieven der gemeente Hasselt, Assen 1959, regest nr 288.
15 Zie noot 8 en R.A.K. , inv. nr 54, f .67.
16 R .A.K. , inv. nr 7, f .66.
17 19.9.1517, Arentken Witte, met als voogden Geert Loysse en Johan Evertsz de oude , verkoopt

aan Mar ten van Endoven een jaarlijkse rente van 6 heren ponden , gaande uit een huis in de
Oudest raa t , enz. (R.A.K. , inv. nr 56, f .100).

13.2.1518, 14.11.1518,31.1.1519, 4.2.1519 Marten van Endoven en Peter Muire (namens zijn
dochters) hebben met Arentken Witte onenigheid over de nalatenschap van Roderik van End-
oven en diens vrouw Foijse, en over een jaarlijkse rente die Marten van Arentken had ge-
kocht (R.A.K. inv. nr 9, f . 8 , f . 9 1 , f .92v. , f. 147v.).

18 15.1.1489, Peter Muire bekent dat zijn moeder Hanneke hem heeft voldaan van zijn zaliger
vaders goed (R.A.K. , inv. nr 76, f. 159).

19 10.12.1522, Wijlen Simon Glauwe en Peter Muire hadden een handelsmaatschappi j , die bij
de dood van Simon was on tbonden . Tussen de erfgenamen van Simon en Peter Muire wordt
nu door tussenkomst van twee leden van de Raad en enkele commissarissen van beide zijden
een regeling over de kosten en batenrekening getroffen (R .A.K. , inv. nr 79, f. 152v.).
5.10.1515, Getuigenis over goederen die, uit de Oostzee komende , te Amste rdam in het paal-
geld worden aangeslagen. Een der getuigen is Peter Muire; hij handelt al meer dan 20 jaa r
op Lijfland (R.A.K. , inv. nr 8, f .124).

Peter Muire ' s naam wordt verder nog aangetroffen in tenminste 100 akten, getuigenissen, me-
dedelingen, enz. Vele gaan over handel in wijn, rogge, schepen, e.d.

2 0 Sint-Cuneramemorie . Peter Muire ende sijne huisvrouwe, ingeschreven in 1504. Memoriën ,
waarvan er in Kampen verscheidene waren, moeten worden gezien als geestelijke broederschap-
pen. De Cuneramemor ie en de O .L . Vrouwememorie waren bestemd voor de gehele gegoede
burgeri j , de H . Sacramentsmemorie was enkel bestemd voor de geestelijkheid, terwijl de Sche-
penmemorie slechts toegankelijk was voor hen die in Raad of Grote Gemeente waren gekozen
of voor aanzienlijke burgers die daar later ongetwijfeld toe bestemd waren en voor mensen
met een hoge opleiding. Behalve de vier genoemde memoriën waren er ook nog enkele andere ,
doch minder belangrijke, zoals de Sint-Olofsmemorie, Sint -Annamemorie en de Sint-
Jorgensmemorie .

21 13.8.1507, Alpher van Ysselmuden en Heyle zijn vrouw verkopen aan Peter Muire en Katrijne
zijn vrouw een jaarlijkse rente gaande uit een huis in Kampen (R.A.K. , inv. nr 55, f .38v.) .
13.12.1507, Peter Muire en zijn vrouw Katr . v. Endoven (R.A.K. , inv. nr 55, f. 15v.).
8.7.1511, Peter Muire en zijn vrouw Grete verkopen aan Ulrick Henr i ckszenz i jn vrouw Gese
een huis in de Venestraat (R.A.K. , inv. nr 55, f. 122v.).

2 2 Zie noot 2 1 .

1512, In de zaak tussen Berend van Roderlo contra Peter Muire getuigen Geert Slewert, Ot to
Roelofsz, Mathijs Henricksz en Lambert Slewert dat zij erbij waren toen de huwelijkse voor-
waarden werden besproken tussen Peter Muire en Griete, die nu zijn vrouw is. Peter wilde
dat men borgen zou stellen dat Grietes bezittingen evenveel waard waren als de bezittingen
van haar zuster. De familie van Grete zei dat dat niet nodig was; Peter was zelf aanwezig ge-
weest toen de erfenis van de zusters was verdeeld. Van Grete 's deel was 50 gulden afgegaan
die zij aan haar zuster had gegeven toen die t rouwde. Hier was Peter ook bij geweest; hij had
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er toen niets tegen in gebracht (R.A.K. , inv. nr 7, f .243).
23 20.4.1566, Joffer Lubbe van Endoven als meistersche en joffer Jut te Loese als conventuale,

vertegenwoordigen het Oude Convent op het St. Nicolaaskerkhof (R.A.K. , inv. nr 59,
f .210v.) .

24 Joffer Lubbe van Endoven komt met Johan Thoenisz, Hendrik van Cleve en joffer Cathar ina
van Endoven voor als erfgenamen van wijlen Peter Muire (R.A.K. , inv. nr 58, f .3v.) . Verder
wordt haar naam nog aangetroffen in zeker 25 andere akten of mededelingen. Dikwijls is Jo -
han Thonisz, die steeds „ h a a r zwager" wordt genoemd, haar voogd.

25 Zie noot 24.
Joffer Cathar ina van Endoven koopt 20.4.1542, 16.8.1542, 3.7.1546 en 2.2.1548 jaarlijkse
renten ten bedrage van resp. 2 heren ponden, 4 heren ponden, 1 heren pond en 3 heren ponden
(1 Vi goudgulden). Tegen de gangbare rente van 5 % kostte haar dit een bedrag van 100 goud-
guldens (R.A.K. , inv. nr 57, f.214v. en f.226 en inv. nr 58, f . H 2 v . en f.150).

26 10.9.1548, De executeurs van het testament van wijlen joffer Cathar ina van Endoven, te we-
ten heer Johan Geertsz, priester, mr . Godschalck ten Indick en Lutgart van Cleve, geven J o -
han Petersz, de natuurli jke zoon van wijlen Johan Petersz een jaarlijkse rente van 4 heren
ponden (R.A.K. , inv. nr 58, f. 164).

27 Zie noot 26.
28 R .A.K. , inv. nr 60, f. 168. Dit testament is niet bewaard gebleven.
29 25.4.1575, Joffer Lutgart van Endoven, de weduwe van Henrick van Cleve, haar dochter jof-

fer Cathar ina (is Christina) van Cleve, haar zoon Simon van Cleve, richter in het Oldebroek,
en Marten van Cleve, niet aanwezig (voor hem treedt zijn broer Simon op), verkopen als erf-
genamen van hun man en vader Hendrick van Cleve, aan de E. Gheert van Endoven en zijn
vrouw Cosina ven der Hoeve, joffer Cathar ina van Bolten, Anna van Endoven en de kinderen
van wijlen Mechtelt van Endoven, een jaarlijkse rente van 5 goud guldens, gaande uit hun
huis in de Oudestraat , enz. (R.A.K. , inv. nr 60, f. 167).
1579, In de rekeningen van de Sint-Nicolaaskerk over het jaar 1579 worden de kosten voor
de begrafenis van wijlen „v rou van G e v e n " verantwoord.

30 Aller Zielendag 1524, Henrick van Cleve en zijn vrouw Lutgart kopen van de stad Kampen
een jaarlijkse rente van 1 goud gulden, gaande uit de stedelijke goederen (K. Schilder, Reper-
torium op afgeloste rentebrieven, Kampen 1981, regest nr 238).

31 1.4.1559, Henrick van Cleve, oud 63 jaar , getuigt in een civiele zaak, ten gunste van Grete
Mussche (R.A.K. , inv. nr 17, f .54v.).
18.8.1543, Henrick van Cleve treedt op als gevolmachtigde van Frans Roveneter in Danzig
(R.A.K. , inv. nr 80, f .226v.) . Uit tientallen akten blijkt de betrokkenheid van Hendrik van
Cleve bij produkt ie , o.a. het brouwen van bier en het bakken van stenen, en bij handel , o.a.
in ossen en schepen.
Over de afkomst van Hendrik is weinig bekend. Zijn bastaard broeder Roelof van Cleve, die
gehuwd was met Fije, is vóór 28.8.1522 in dienst van de bisschop vóór of in Steenwijk overle-
den (misschien als soldaat) (R.A.K., inv. nr 10, f. 108).
In 1486 leven Henrick van Cleve en zijn vrouw Cathar ina . In 1494 is Henrick van Cleve over-
leden; zijn weduwe Cathar ina en zijn broer (of zwager?) Johan Kerstkensz worden dan in één
akte genoemd (R.A.K. inv. nr 76, f. 130 en f.226v.). Het zou de grootouders , of misschien
de ouders van de latere Hendrik van Cleve kunnen betreffen. De gebroeders Johan en Geert
van Cleve dreven in 1560 vanuit Amsterdam en Riga handel met Portugal (R.A.K. , inv.
nr. 17, f .82v., f .121 , fo. 148). Terzelfder tijd leefde in Kampen een Arent van Cleve (R.A.K. ,
inv. nr 17, f .2) .

32 In de rekening van de St. Nicolaaskerk van 1561 worden de kosten voor het begraven van
Hijndrijck van Kleve verantwoord. Het overlijden van Hendrik moet hebben plaatsgehad na
14.6.1561; op die da tum treedt hij nog op als voogd van Zwaenken Dircks (R.A.K. , inv.
nr59, f.33).

33 17 .4 .1561, Rolof van Diephol t en zijn v rouw Henr ick , Geer t en C a t h a r i n a , de nagelaten kin-
deren van wijlen Geert Sticker, met als voogden Rolof van Diephol t en Henr ick van Cleve,
en joffer Chr is t ina , wed. van Geert Sticker, met als voogd Geert van Endoven , verkopen a a n
Weeselt Landtverynck en zijn v rouw Susanna een huis in de Nieuwst raa t , enz.
29.3.1564, Leffer Sticker en Roloff van Dieffholt aangesteld tot voogden over Geert en Ca-
tha r ina , k inderen van Geert Sticker (overl.) en joffer Chris t ina van Cleve. 21.6 .1575, E . O t t o
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Sticker en Peter Woltersz worden aangesteld tot voogden over Henrick, zn van Henrick Busch
(overl.) en Christ ina.

34 9.11.1602, Getuigenis door E. Arenth Branth , oud 80 jaar en E. Johan Theussz, oud 79 jaar ,
op verzoek van Henrick van den Busch. Zij hebben gekend de joffers Alijdt en Lutgert van
Endoeven, alias Cleve, gezusters. Van joffer Alijt van Endoven sproten de gebroeders A n tho -
nijs van Neerden en Gheert van Endoven. Van Anthoni js kwam een dochter, genaamd Alijt
van Neerden, nu de vrouw van Ot tho Sticker, van Geert van Endoven kwam een dochter , ge-
naamd van Endoven, nu de vrouw van jonker Philips van Furs tenburch.

Joffer Lutgert van Endoven genaamd Van Cleve heeft nagelaten twee kinderen, genaamd
Marten van Cleve en Christ ina van Cleve. Christ ina van Cleve was de moeder van producent
Henrick van den Busch.

Johan Theusz getuigt ook nog dat hij de gezusters joffers Alijt, Lubbe (geestelijke) en Lutgert
van Endoven zeer wel heeft gekend (R.A.K., inv. nr 20, f. 171v.).

35 10.7.1564, Marten van Cleve, oud ongeveer 32 jaar en Simon van Cleve, oud ongeveer 31 jaar ,
geven op verzoek van E. Anthonis van Neerden een getuigenis over handelszaken (R.A.K. ,
inv. nr 17, f .357v.).

21.2.1576, Albert Willemsz volmachtigt de E. Marten van Cleve om voor hem in Riga de erfe-
nis van zijn beide overleden zonen Peter en Michiel in te vorderen (R.A.K. inv. nr 31 , f .240).
14.1.1576, E . Simon van Cleve vertoont in het gericht een volmacht van zijn broer Mar ten
van Cleve, door deze eigenhandig ondertekend en bezegeld en mede getekend en bezegeld
door de hooggeleerde Fredericum H u d d e , licentiaat in de rechten (R.A.K. , inv. n r 8 1 ,
f.219v.). Deze volmacht kwam hoogstwaarschijnlijk ook uit Riga; de familie H u d d e had daar
een handelshuis.

3 6 5.2.1585, Simon van Cleve en zijn vrouw joffer Alijdt van Tuyll (?), mede voor zijn broer
Marten van Cleve en zijn zuster joffer Christina ten Busch verkopen aan Hillebrant Tellevo-
ren een hof achter het Nieuwe Werk, enz. (R.A.K. , inv. nr 6 1 , f .200).

37 Zie noot 35 voor zijn leeftijd.

30.12.1570, Joffer Lubbe van Endoven, Simon van Cleve, richter te Oldebroek en Arent Wil-
lemsz als executeurs van het testament van Stijne, de weduwe van Johan van Delden (R.A.K. ,
inv. nr 60, f .85v.) .

1614, Procedure voor de schout van Zalk. Aanlegger O t to Sticker namens zijn vrouw Alijt
van Neerden als naaste erfgenamen van Simon van Cleve, contra de erfgenamen van de schout
(van Zalk) Thoenis Croener (Landsclaring).

8.2.1614, Enkele oude Kampenaren getuigen op verzoek van Ot to Sticker dat Thonis van
Neerden, de vader van Ot to ' s vrouw en Simon van Cleve, twee volle zusters-zonen waren. Si-
mon van Cleve is al lang geleden gestorven, evenals zijn erfgenamen. Producents vrouw is de
naaste in de bloede van Simon van Cleve (R.A.K. , inv. nr 22, f. 188).

38 15.7.1583, Sijmon van Cleve en zijn vrouw joffer Alijdt van Mijll, mede voor zijn broer en
zuster, verkopen aan Geert van Endoven en zijn vrouw joffer Cusijna van der Hoeve een jaar -
lijkse rente, gaande uit een huis in Kampen, enz. (R.A.K. , inv. nr 6 1 , f. 158).

3 9 Zie noot 26 en Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz. 225. Als Peter Muire de erfgenamen
van Roderik van Endoven vertegenwoordigt, noemt hij steeds „zijn d o c h t e r s " . Een zoon
noemt hij in dat verband nooit . We mogen daa rom wel aannemen dat Johan Petersz niet uit
zijn huwelijk met Cathar ina van Endoven is gesproten.

4 0 3.4.1487, Henric Buter bekent dat hij Thoenijs van Neerden enig geld schuldig is (R.A.K. ,
inv. nr 76, f. 135v.)
3.6.1488, Thonijs van Neerden en zijn neef gheert Thewesz als borgen voor Jacob ter Horne
en zijn vrouw Kathrine (Idem, f. 153).

3.6.1488, Jacob ter Horne en zijn vrouw Kathrine vrijwaren Anthonis Gijsensz en Geert The-
wesz (Idem, f. 153). Thonisz Gijsensz van Neerden wordt verder nog in een tiental andere ak-
ten genoemd (handel in wol en laken).

15.4.1513, De weduwe van Thoenis van Neerden koopt van Johan van Delden en zijn vrouw
Jan een jaarlijkse rente van IVi goud gulden, enz. (R.A.K. , inv. nr 56, f .3v.) . In de oudste
bronnen komen behalve Thonis Gijsbertsz van Neerden ook nog voor Cornelis van Neerden,
Claes Louwensz van Neerden, Thonisz Volckersz van Neerden, Johan Lambertsz van Neer-
den, Geert Thewesz van Neerden, Cornelis Matheusz van Neerden, enz. Behalve bij Geert
Thewesz is geen verwantschap met het behandelde geslacht Van Neerden aan toonbaar .
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41 R.A.K., inv. nr 75 f.248.
4 2 R.A.K. , inv. n r 5 6 , f .60.

De naam van Gijsbert Thonisz als momber van Bije, de dochter van zijn zuster Bije, is doorge-
haald en vervangen door die van zijn broer Johan Thonisz (R.A.K., inv. nr 8, f. 132v.).

4 3 30.11.1515, Bartolt van Neerden en Johan Thonisz als voogden van Bije, de dochter van Jo-
han Seijssinck, contra dezelfde Johan Seijssinck. Getuigenis door Peter Muire en Nenne Roe-
de, die er 4 of 5 jaar geleden bij waren in het huis van Mechtelt van Neerden, de grootmoeder
van het kind, toen er over werd gesproken dat Johan Seijssinck zijn dochter haar moeders
erfdeel nog niet had bewezen. Drie jaar tevoren had Johan dit al beloofd, maar hij had de
toegezegde 700 gulden toentertijd nog niet betaald. Ook nu heeft Johan nog niet aan zijn ver-
plichtingen voldaan (R.A.K., inv. nr 8, f. 132v.).

Dec. 1517, Johan Seijssinck heeft vroeger de begrafenis van zijn zaliger vrouw Bije betaald,
enz. (R.A.K., inv. nr 9, f.2v.).

14.12.1517, Vertegenwoordigers van wijlen Thonis van Neerdens weduwe en haar zoon Bar-
tolt van Neerden hebben anno 1509 een overeenkomst getekend met vertegenwoordigers van
Johan Seijssinck, over zijn dochter Bije en het erfdeel van haar moeder, wijlen Bije van Neer-
den. Deze overeenkomst is op 29.1.1509 in de stedelijke protocollen ingeschreven (R.A.K.,
inv. nr 9, f.2v.). N .B . De protocollen van 1509 zijn niet bewaard gebleven (K.S.).

4 4 Zie Van Raad tot Municipaliteit, blz. 284.

Kinderen van Johan Seijssinck uit zijn tweede huwelijk waren Jaspar, overl. Emden 1575,
Alijda, gehuwd met Herman ter Bruggen en Anna, die 1604 nog testeert.

45 21 .3 .1515, Nijse de vrouw van Nenne Roede en geertruij t Roede , s taan borg voor Ever t T o n -
gervelt (R.A.K. , inv. nr 8, f .3v.) .

4 6 19.8.1523, Johan Thonisz en Nenne Roede (vanwege zijn vrouw) hebben onenigheid met Bar-
tolt van Neerden over hun goederen te Naarden . Deze goederen, roerende zowel als onroeren-
de, wilde Bartolt van de beide anderen kopen. Scheidslieden deden de ui tspraak dat Bartolt
hiervoor aan de beide anderen een bedrag van 700 gulden zou uitkeren (R.A.K. , inv. nr 10,
f.l77v.).

4 7 18.9.1534, Nenne Roede als man van Hille van den Dam, eerder weduwe van Ti jman van Wil-
sem, enz. (R.A.K. , inv. nr 57, f .38).

Nenne Roede leeft nog nov. 1542 en overl. vóór sept. 1543 (R.A.K. , inv. nr 32, f.2O3v. en
f.247).

4 8 In 1510 verkoopt de stad Kampen aan haar burger Bartolt van Neerden een jaarli jkse rente
van drie kwart van een goud gulden (Rentebrieven, reg. nr 198).

1514, De vrouw van Bartolt van Neerden had een os verkocht die later ziek bleek te zijn
(R .A.K. , inv. nr 8, f .47) . De activiteiten van Bartolt als k o o p m a n en reder worden door ten-
minste 50 aantekeningen en akten gestaafd (R.A.K. inv. nr 8 - 1 0 , 7 7 - 8 0 , 5 6 - 5 8 en 2 9 - 3 2 ) .

4 9 9.4.1535,"Bartolt van Neerden en zijn vrouw Jut te verkopen aan Dirck Geije een huis in de
Geertsstrate van der Ae, enz. (R .A.K. , inv. nr 57, f. 50v.).
11.6.1534, Getuigenis door mr. Godschalck ten Indyck en Geert Kreynck die er 8 of 9 j aa r gele-
den bij waren toen wijlen Jan van der Vecht onderhandelde met Bartolt van Neerden over de
erfenis van diens zaliger vrouw, die een tante van Jan was (R .A.K. , inv. nr 13, f. 124).

5 0 In enkele t ranspor takten uit 1521 komt Bartolt , heel ongebruikelijk, voor zonder vrouw. Mis-
schien was hij toen wedr en hetr . later met Ju t te .

51 Zie Van Raad tot Municipaliteit, blz. 308.
19.3.1545, Johan Thonisz als factoor van de kooplieden uit het Oostzeegebied, enz. (R.A.K. ,
inv. nr 13, f .106).

31.3.1523, Johan Thonisz bekent dat de E. Mathijs Henricksz aan Nenne Roede 75 mark
Pruissisch heeft geleend. Hij zal zijn geld in Danzig terug krijgen (R.A.K. , inv. nr 79, f. 202).
De naam van Johan Thonisz wordt in tenminste 100 andere akten aangetroffen.

52 Zijn over l i jdensdatum in het memor ieboek van de Schepenmemor ie .
53 20 .1 .1521 , In de verzoeningsakte s taat da t er vijf maal dert ig zielmissen moeten worden gele-

zen en da t er 30 paar schoenen aan de a rmen moeten worden uitgedeeld ( R . A . K . , inv. nr 79,
f .319v.) . In een getuigenis betreffende de familie Van Muns te r uit het j aa r 1563, werd de
doods lag o p mr . Berent van Muns te r nog vermeld (R .A .K. , inv. nr 17, f .303) .

54 Zie, Van Raad tot Municipaliteit, blz . 228.
19.2.1565, An thoen i s van Neerden en zijn v rouw joffer Alijt , heer Bar tol t Louwe en de joffers
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Stijne en Lubbe Lentinck verkopen aan Berent Hermensz een huis in de Oudestraat, enz.
(R.A.K., inv. nr 59, f. 154).
18.6.1568, Anthonijs van Neerden, weduwnaar van joffer Alijt, geeft St. Brigittenklooster,
ten behoeve van de armen te Kampen, een jaarlijkse rente, enz. In 1628 is deze rente door
de fam. Sticker afgelost (R.A.K., inv. nr 60).
10.7.1564, De gebroeders Marten en Simon van Cleve getuigen dat een partij handelsgoederen
die van Lubeck zijn verscheept naar Kampen, toebehoren aan Anthonis van Neerden
(R.A.K., inv. nr 17, f.357v.).
1569, Otto Sticker en zijn vrouw joffer Alijt van Neerden geven de Raad van Kampen te ken-
nen dat hun vader Anthonis van Neerden op 23.2.1569 is overleden. Hij had een compagnon-
schap met wijlen Geert van Cleve te Riga. Zelfs na veelvuldig schrijven hebben zij nog geen
bericht uit Riga ontvangen waarin de stand van zaken betreffende dit compagnonschap wordt
omschreven. Zij kunnen dus de erfenis van hun vader niet volledig aanvaarden, enz. De Raad
staat hen toe om voorlopig in het erfhuis te blijven en de goederen te beheren (R.A.K., inv.
nr 2, f. 177v.). Verder wordt de naam van Thonis van Neerden nog genoemd in tientallen ak-
ten in het Kamper archief, getuigenissen, transporten, momberstellingen, enz.

55 3 .2.1568, Anthoen i s van Neerden en zijn dochter joffer Alijt van Neerden , de weduwe van
J o h a n Glauwe, verkopen een jaar l i jkse rente, enz. (R.A.K., inv. nr 60, f. 2v).
18.2.1568, Dezelfden verkopen aan de joffers Stijne en Lubbe Lentinck diverse onroerende
goederen en renten (Idem, f. 18v.).
1569, Ot to Sticker en zijn vrouw joffer Alijt van Neerden, enz. : zie noot 54.
12.9.1598, Getuigenis door de Kamper burger Ot to Sticker, oud 59 jaa r , enz. (R.A.K. , inv.
nr 19, f .80v.).
16.2.1620, Getuigenis door joffer Aleida van Neerden, oud tussen de 60 en 70 jaar , vrouw
van Ot to Sticker, enz. (R.A.K. , inv. nr 24, f.47).
Als we voor Aleida de hoogste leeftijd aanhouden , dus in 1620 70 jaar oud, zou zij omstreeks
1550 zijn geboren. Waarschijnlijk heeft zij zelf haar juiste geboortejaar niet meer geweten en
moeten we haar als ouder beschouwen. Ze was immers al weduwe van Johan Glauwe in 1568.
Deze J o h a n Glauwe is niet dezelfde als die welke in de genealogie Glauwe wordt genoemd als
Aleida 's eerste man (Zie Kamper Almanak 1948/1949, Genealogie van het geslacht Glauwe,
door jh r . mr . dr. E. A . van Beresteyn).

56 8.4.1564, Frans van der Koerbeke en zijn vrouw Lutghert verkopen aan Geert van Endoven,
optredende voor zijn zuster Mechtelt van Neerden, een jaarlijkse rente, gaande uit een huis
in de Oudestraat , enz. (R.A.K. inv. nr 59, f.121).

57 17.5.1554. M r . Cornel is Meus , secretaris van K a m p e n , is over leden. Zijn weduwe Mechtel t
van Neerden kiest tot haa r voogden haa r broer Gheer t van Endoven en J o h a n van der Hoeve ,
en tot voogden over haar kinderen Johan, Peter en Cornelis, haar vader Johan Thonijsz en
haar broer Anthonijs van Neerden.
13.8.1560, Geert van Endoven en Cusijna van der Hoeve zijn vrouw, Catharina van Bolten,
Jan Vos en Mechtelt zijn vrouw, en Nijse van Neerden, verkopen een huis in de Oudestraat,
enz. (R.A.K., inv. nr 59, f.2).
25.4.1575, De familie Van Cleve verkoopt een jaarlijkse rente, gaande uit onroerend goed te
Kampen, aan onder anderen de kinderen van wijlen Mechtelt van Endoven (R.A.K., inv.
nr 60, f.168).

58 Zie noot 29 . Zie, Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz. 35 .
59 26.11.1539, J o h a n van Bolten en zijn v rouw Kathar ina kopen van Geert van Rees een jaar l i jk-

se rente , gaande uit een huis aan de Sint Nicolaasdijk in Brunnepe ( R . A . K . , inv. nr 57, f. 145).
4.2.1540 en 30 .8 .1541, J o h a n van Bolten als reder, enz. ( R . A . K . , inv. nr 80, f. 273v en f .217) .
4.3.1546, Overeenkomst over de aflossing van een roggerente tussen T h o n i s van Neerden , o p -
t redende voor zijn zuster de weduwe van J an van Bolten, met J a n n e k e n de vrouw van Claes
Gijsbertsz (R.A.K. , inv. nr 80, f.355).
26.10.1553, Cathar ina , wed. van Jan van Bolten kiest Arent toe Boecop tot haar voogd.
Voogden over haar kinderen Arent , Peter, Jan en Aeltgen, Peter van Elven en Henrick van
Cleve.

60 30.1.1553, A n n a van Endoven kiest to t haar voogden haar vader J a n Thoenijsz en Henrick
van Cleve. Voogden over haar kinderen Diele en Alijtken, Johan Woltersz en Lamber t
Louwensz.
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27.4.1585, Joffer A n n a van Endoven met voogd Ot to Sticker verkoopt aan Johan Branden-
burch en diens vrouw Geertje van der Schere, een jaarlijkse rente, gaande uit het huis van wij-
len Henrick van Cleve in de Oudestraat (R.A.K. , inv. nr 61 , f .208v.) .
14.8.1591, In het testament van Geert van Endoven noemt deze zijn zuster A n n a van Endoven
met haar dochter en haar kleinkinderen.

De kosten voor de begrafenis van Anne van Neerden worden verantwoord in de rekeningen
van de Bovenkerk van het j aa r 1597.

61 26.6.1599, De stadsdienaar heeft op 10.6.1599 aanpanding gedaan vanwege Ot to Sticker, als
voogd over de kinderen van wijlen Aeltken van Endoven, aan het huis van Michiel Hagedoorn
in de Nieuwstraat (R.A.K. , inv. nr 19, f. 171v.).

6 2 5.4.1559, Geert van Endoven, oud ongeveer 33 jaar , getuigt voor de familie Kuinreturf, enz.
(R .A.K. , inv. nr 17, fo. 57v.).

8.6.1562, Geert van Endoven, oud 36 jaar , en Claes Bouwensz, oud 34 jaar , die beiden zes
jaar in Lissabon in Portugal hebben gewoond, lezen in het Kamper gerecht, t .b .v . Herman
Tielmansz van der Echt een in het Portugees gestelde akte (R.A.K. , inv. nr 17, f. 253v.).
Zie ook , Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz. 73 .

14.8.1591, Testament van de E. Gheerdt van Endoven, gezond. Hij geeft de kerken en memo-
riën in Kampen enige legaten en benoemd zijn enige dochter tot universeel erfgename. Mocht
zijn dochter vóór hem zijn overleden zonder wettige erfgenamen achter te laten, dan benoemd
hij tot zijn erfgenamen zijn zuster joffer Anna van Endoven of haar dochter of haar kleinkin-
deren, de dochter van zijn overleden broer , genaamd joffer Aeltken van Neerden, gehuwd met
Ot to Sticker, of haar kinderen en de zoon van zijn overleden zuster, genaamd Johan van Bol-
ten of zijn kinderen, elk voor een vierde deel. De armen van Kampen zullen in dat geval ook
een vierde deel krijgen. Tot executeurs van zijn testament benoemd hij E. Johan van Bolten,
Ot to Sticker en Berent van Halteren. In de marge staat dat Ot to Sticker borg is geworden voor
Philips van Fors tenburch, die 14.12.1599 diverse jaarli jkse renten heeft verkocht aan mr . Ger-
ryt Jansz Potgieter (R.A.K. , inv. nr 36, f .74v.) .

63 Zie noo t 57.
15.1.1565, de gebroeders Henr ick en Wol ter van der Hoeve verkopen aan Geert van Endoven
en zijn v rouw joffer Cus ina een jaarl i jkse rente , gaande uit een huis in K a m p e n , enz. (Deze
rente was in 1514 gekocht doo r de weduwe van Henr ick van der Hoeve) (Don , enz . , deel 2,
regest nrs 1010 en 1637).
29.7.1575. Gheryt van Eyndoven en zijn vrouw Cosina van der Hoeven en Johan Theuss als
man van jonffer Wylhelm van der Hoeven, doen t .b .v . jonffer Theodorica van der Hoeven
wed. van Gheryt van der Voert en mede t .b .v . de voogden van A d a m en Christ ina van der
Hoeven afstand van land in het Arnhemmer broek, hen aanbestorven van hun vader Arnd t
van der Hoeven (A. J . Maris , De leen- keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvator Ab-
dij to Priim, enz. Arnhem, 1934, blz. 24).

15.7.1583, Sijmon van Cleve en zijn vrouw joffer Alijt van Myll, verkopen mede namens
broer en zuster aan Geert van Endoven en zijn vrouw joffer Cusyna van der Hoeven, een jaar -
lijkse rente, enz. (Don, enz. deel 2, regest nr 1792).

6 4 28.9.1597, Voor schout en keurnoten van Kamperveen wordt aan E. Philips van Vorstenburch
en zijn vrouw joffer Aleyda van Endoven een erf overgedragen (B. Koops , Het waterschaps-
boek van Kamperveen, deel 2, Kampen 1984, blz. 80).

BRUIDEGOMS EN BRUIDEN UIT KAMPEN IN
AMSTERDAM 1578-1587

De jaren omstreeks 1580 staan onder genealogen regelmatig in de schijnwer-
pers wegens de grote migratie-beweging van het zuiden uit - met name uit
Antwerpen en omgeving - naar de Hollandse steden. In het licht van dit aan
Kampen gewijde nummer van Gens Nostra is het zinvol er aan te herinneren
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dat er - ook toen - wel andere migratie der bevolking plaats had. De betrek-
kingen tussen Kampen en Amsterdam leidden tot één van deze - zij het wat
kleinere - stromen van de bevolking. De neerslag daarvan is enigszins af te
lezen uit de ondertrouw -registers van Amsterdam. Voor deze bijdrage noteerde
ik uit het ondertrouwregister van de kerk die bruidegoms en bruiden, die Kam-
pen als herkomstplaats aangaven en wel over de periode 1578-1587.

Een hinderlijke beperking bij dit een en ander is de omstandigheid dat van
vele trouwlustigen de herkomstplaats niet is aangegeven. Uit de namen dierge-
nen die zonder herkomstplaats zijn ingeschreven is duidelijk, dat er daaronder
de nodige zijn die niet „van Amsterdam" waren, hetgeen impliceert dat er wel-
licht ook „verborgen Kampenaars" onder schuilgaan.

De vraag of de van Kampen afkomstigen steeds in Amsterdam bleven wonen
is hiermede ook niet beantwoord; daarvoor zou een nader-hoogst tijdrovend-
onderzoek moeten worden ingesteld. Op algemene gronden valt echter aan te
nemen dat de hier vastgestelde migratie-beweging er toch toe heeft bijgedragen
dat de plaatsnaam Kampen in heel wat kwartierstaten van latere Amsterdam-
mers voorkomt.

M. VULSMA-KAPPERS

401/7, 4.10.1578. Mouris Gerrits van Groningen van geboorte, ende tien iaren lang (soo hy zeyde)
burger deser stede geweest hebbende, ende Anna Dircxdr geboortich van Campen, oudt (soo sy
zeyde) omtrent Dertich iaren.
401/9, 11.10.1578. Coenraerdt Harmens van Huyssen, oudt omtrent xxvi iaren, ende Jutte Jansdr
van Campen met Albert Claesz tinnegieter wiens huysf. is susterling van de voorn. Jutte Jansdr,
met welcken de selve Jutte oick omtrent een Halffiaer heeft gewoont ende noch woont.
401/29, 13.12.1578. Tys Jans huystimmerman, oudt xxx Jaren, ende Dirckgen Claesdr van Cam-
pen, oudt xxx Jaren.
401/72, 23.6.1579. Claes Jans Veen van Campen, oudt 36 (jaar), wewenaer van Geertgen van Oyen,
ende Aeltgen Jansdr, oudt xxvi iaren met Geerte Dircxdr. hare stiefmoeder.
401/89, 3.10.1579. Pieter Heinricks van Vollenhooff, oudt xxxi iaren, ende Griet Oedtsdr van Cam-
pen, oudt xxvi iaren.
401/97, 5.12.1579. Dirck Cornelisz van Campen ende Aeltgen Sewerts met (blanco) hare moeder.
30 Dec. heeft Dirck Cornelisz moeders consent ingebracht.
401/129, 21.5.1580. Olloff Jaspersz van Bordollom, oudt omtrent xxvii Jaeren, ende Nies Symons
van Campen, oudt xxviii Jaeren.
401/129, 21.5.1580. Jacob Harmens van Campen, oudt omtrent xxviii Jaeren, met Hilgont Har-
mensdr syn suster, ende Lisbet Jacobs van Haerlem met Brecht Jacobs haer suster, alsoo sy ver-
claerden geen^naerder vrunden te hebben.
401/137, 9.7.1580. Harmen Lenertsz van Campen ende Baertgen Pieters weduwe van Heindrick
Rycxz. De brudegoem opgeleyt attestatie in te brengen dat syn moeder bewillicht heeft in Dit hu-
welick.
401/158, 12.11.1580. Gerrit Diricksz van Campen ende Marry Jacobs van Amsterdam met Griet
Jacobs haere moeder.
402/2, 7.1.1581. Heindrick Jansz van Campen met Tryn Jansdr syn nichte, beloevende Des moeders
consent in te brengen alsoo sy absent was, ende Marry Pieters van Amsterdam met Jannigen Jans
haere moeder.
402/6, 20.1.1581. Ysaac Pieters van Haerlem, weduenaer van Heylgen Roelofs, ende Elsgen Franc-
ken van Campen wedue van Heyndryck Willems.
402/18,1.4.1581. Arent Heindricks van Campen ende Tryn Egbertsdr van Mastenbroek. De brude-
goom ende ooc De bruyt opgeleyt haer brodes consent in te brengen voor De Derde wtroepinge.
402/25, 6.5.1581. Pouwels Barents van Campen met Giertgen Heindricx zyn moye alsoo hy geen
naerder vruntschap en hadde, ende Anna Cornelis oudt 26 Jaeren.
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402/40, 12.8.1581. Willem Barents van Campen ende Neel Symons met Symon Jans haer vader.
Brudegom opgeleyt zyns moeders consent in te brengen.
402/53, 7.10.1581. Claes Janss van Campen, wedunaer van Aeltgen Jansdr, ende Styn Daniels,
oudt xxxiii Jaeren van Swol, verclarende geene ouders te hebben.
402/73, 20.1.1582. Gerrit Adrianss van Campen, oudt xxi Jaeren met Jan Willemsz portier, vercla-
rende by syne waerheyt geene ouders noch voochden te hebben, ende Griet Harmes wedue van Ys-
brant Pieterss.
402/85, 17.3.1582. Albert Janss van Campen, wedunaer van Sibbel Gellisdr, ende Neel Willemsdr
van Amsterdam, weduwe van Heindrick Jansz.
402/85, 24.3.1582. Gelis Willemsz van Amsterdam wonende ten huyse van Jan Gelisz, oudt xxx
Jaeren, ende Weyn Diricxdr van Campen, oudt xxx Jaeren.
402/97, 28.4.1582. Jacob Gerritz van Masaeick wonende tot marten gerritz op de zeeDyck, oudt
xxviii Jaeren, ende Giert Jacobsdr van Campen, oudt xxxi Jaeren. '
402/111, 16.6.1582. Jan Dircxs van Campen, out xxiii Jaeren, belovende voor die tweede vuytroe-
pinge syn ouders consent in te brengen, ende Marrij Pietersdr van Amsterdam, wedue van Pieter
theus. Dlaetste Juny es de vader en moedr voor adrian reynerts en phlips Cornelis gecompareert
ende hebben int huwelick verwillicht.
402/116, 21.7.1582. Cors Heymensz van Campen, oudt xxix Jaeren, varentman, ende Marry
Claesdr van Haerlem, oudt xxix Jaeren. Opgeleyt syn betooch voor De laetste proclamatie in te
brengen.
402/137, 6.10.1582. Jacob Govertsz van Utrecht, oudt xxvi Jaeren, verclarende by syne waerht.
geen ouders te hebben, ende Griet Harmensdr van Campen, oudt xxxiiii Jaeren.
402/145, 17.11.1582. Jan Jansz van Campen, oudt xxiii Jaeren, opgeleyt syns moeders verwillinge
in te brengen voor De laetste proclamatie alsoo sy tot Campen es wonende, ende Jannitgen
Arensdr van Zuydteveen, weduwe van Jan Claess.
402/150, 15.12.1582. Herman Geritsz van Campen belovende voir de leste proclamatie wettich be-
scheet vant consent syner ouders in te brengen, ende Griet Jans van Zutphen, verclarende gheene
ouders off namaechschap in leven te hebben.
402/151, 15.12.1582. Albert Hendrichz van Campen, geass. met Barbara van Zanthen syn moeder
ende Bernt van Holteren syn oom (er boven staat: swager) die beyde verclaerden dat de vader int
nabescreven toecomende huwelyck consenteert, ende Mary Jans, geass. met Jannen lantsz haren
vader.
403/8, 23.4.1583. Heindrick Jansz van Campen, wedunaer van Lisbet Tonisdr, ende Jannitgen
Heindrixdr, oudt xx Jaeren, van Stenverden, exhiberende seker cedulle waer by gebleecken es Dat
haer moeder int huwelick verwillicht heeft.
403/41, 8.10.1583. Jan Lubbertss van Campen soudaet onder hopman Neck, ende Grietgen Wil-
lemsdr van Campen, oudt xxviii Jaeren.
403/50, 12.11.1583. Willem Tysz van Geelmuyden, oudt xxvi Jaeren, wonende int Wyngaertstraete,
ende Anna Jans van Campen, oudt xxviii Jaeren.
403/52, 19.11.1583. Albert Janss van Campen, oudt xxi Jaaren ende alsoo syn moeder tot Campen
es wonachtich es hem opgeleyt zyns moeders verwillinge in te brengen voor De laeste proclamatie,
ende Trintge Willemsdr, oudt xxvi Jaeren.
403/68, 14.1.1584. Rutgert Hudde wedunaer van Elizabeth Ygermans, exhiberende een cedulle on-
derteeckent by Otto Hetteren Diendr Des Woorts tot Harderwyck waer by commissaris gebleecken
es Dat De voorn. Rutgert in huwelick staet vergaderen sal met Geetruyt van Essen van Campen,
versoekende zyne Drie Sondaechs vuytroepingen Die hen geconsenteert zyn. (getekend: Ruthger
Hudde Campensis)
403/87, 10.3.1584. Hendrick Willemss van Campen, schoenmaecker, oudt xx Jaeren met Gerrit Jo-
chums syn swager, wonende int wyngertstraetgen ende alsoo Douders tot Campen wonachtich syn
heeft Gerrit Jochums beloeft voor De laeste proclamatie Douders consent in te brengen, ende Lis-
beth Hendrickx van Amsterdam, oudt xxi Jaeren, verclarende geene ouders te hebben.
403/101, 28.4.1584. Pieter Barteltss van Ruynen in Drent, Droochscheerder, oudt xxi Jaeren, wo-
nende met Willem Joosten, hebbende hier vyff Jaeren gewoont ende in 8 of 10 Jaeren by zyn vader
n(= ?niet) geweest, ende Elsgen Willemsdr van Campen, oudt xxxii Jaeren, wonende met Dirck
Aertss in de martelaer.
404/18, 18.5.1585. Jan Jansz Smit, wonende op de hoeck van de smacksteech met Sybrich Gerrits
zyn vrou, verclarende geene ouders te hebben, ende Albertgen Jansdr van Campen, oudt omtrent
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xxiii Jaeren, verclarende geene ouders te hebben, haer opleggende De gebooden tot Campen te la-
ten gaen en Daer betooch oft te brengen voor De laeste proclamatie. Den xxii Juny tbetooch inge-
bracht, es tot Campen off geroepen, Leffert Jansz.
404/135, 19.4.1586. Claes Jansz van Campen, Glasemaker, oudt omtrent xxiiii Jaren, woonende
in St Jacobsstraet, verclarende geene ouders int leven te hebben Ende hem opleggende syne gebo-
den tot Campen mede te late gaen ter eenre, ende Albertgén Tysdr van Campen, oudt omtrent xxv
Jaren, woonende inde roosecrans inde Warmoestrate, geass. met Willem Tysz hare broeder soo sy
geene naerdere ouders int leven hadde. NB. Op den 27e may is betooch ingebracht onder de handt
van Casparus Holstech dienaer des woorts te Campen dat drie geboden aldaar gegaen syn.
404/186, 20.9.1586. Peeter de Visscher wedenaer van Claerken Blommaert, woonende op den nieu-
wen Dyck, geass. met Jooss Blommen syn swager ter eenre, ende Aeltgen Rutgersdr wede van Za
Geert Hansse de Vriese, woonende tot Campen, geass. met Barent Rutgers hare broeder, haer
opleggende de geboden tot Campen mede te laten gaen ende daer van betooch in te brengen. Zul-
len trouwen tot Campen.

404/297, 20.6.1587. Gerrit de Haes van Neerbrakele int lant van Aelst, linnewever ende Soudaet
onder Niclaes de Leur, woonende inde slyckstrate, wedr. adriaene pieteraernts ter eenre, ende Ba-
rentgen Cornelisdr van Campen, wed. van Jochim Jochimsz, verclarende vi Jaer wed. geweest te
hebben, woonende tegenover de zes huysen.
404/332, 3.10.1587. Wouter Geurtsz slotenmaecker, oudt omtrent xxiii Jaren, woonende in de nie-
we straet, geass. met Geurt Woutersz syn vader, Ende Lysbet Albertsdr van Campen, oudt omtrent
xxvi Jaren, woonende op de hoeck van de moelensteech int vergulden harnas, haer opleggende ha-
re geboden in den hage daer sy laetst gewoont heeft mede te laten gaen ende daer van betooch
in te brengen.

Het burgerweeshuis (ca 1900) aan de Vloeddijk te Kampen.
Later kazerne.
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MILITAIREN UIT KAMPEN GEWOND BIJ DE SLAG BIJ
WATERLOO EN IN DE STRIJD TEGEN DE OPSTANDIGE

BELGEN.

Verschillende militairen, geboortig uit Kampen werden gewond tijdens de slag
bij Waterloo op 18 juni 1815, de slag, waarbij keizer Napoleon definitief werd
verslagen. Ook tijdens de strijd als gevolg van de Belgische opstand werd een
Kampenaar gewond.

Zij worden vermeld in de registers van het z.g. „Fonds 1815", een thans nog
bestaand militair steunfonds, waarop uitvoeriger wordt ingegaan in het z.g.
„Militaria" nummer van Gens Nostra (jrg. XXVIII (1973) pag. 54 e.v.) In die
registers wordt echter niet van Waterloo gesproken, doch van „la Belle Allian-
ce", naar een hoeve nabij het bekende slagveld.

Hieronder volgen de namen, die in de registers zijn gevonden:

Gewond in de strijd tegen de Fransen 1814-1815:
Hendrik Doornwaard geb. 2. 6.1793 overl. - (741-1127)
Dirk van der Heyde geb. 10. 2.1799 overl. 29.12.1826 (740-990)
Jan Koetje geb. 6.10.1796 overl. 27. 2.1879 (746-2283)
Willem van Langen geb. 22. 2.1795 overl. juni 1881 (742-1376)
Jan Christoffer Masman geb. 4. 6.1775 overl. ca 1847 (747-2362)
Johannes Petrus Serutte geb. 26.12.1797 overl. 2.11.1831 (740-950)

Gewond in de veldtochten in België 1830-1831:
Albertus Christiaan Paulus geb. 24. 7.1799 overl. - (758-55)

Bovengenoemde Dirk van der Heyde was slechts 16 jaar toen hij reeds mee-
trok in de strijd en gewond raakte. Daartegenover echter zijn Jan Koetje en
Willem de Lange ondanks hun verwonding ouder dan 80 jaar geworden.

Nadere gegevens over de aard der verwonding, over de rang in het leger en
de burgerlijke status van de genoemde militairen vindt men in de registers; daar
treft men ook familierelaties (gehuwd, kinderen, enz.) en nog andere gegevens.
Van iedere persoon is dan ook het inventarisnummer van het register en het
volgnummer in dat register vermeld. Ook in de notulen of deliberatiën en de
correspondentie van het hoofdbestuur van het „fonds 1815" kan men gegevens
vinden over de betrokken militairen, voornamelijk de hoogte der vergoeding,
alsmede de redenen die geleid hebben tot toekenning van die vergoeding. Het
archief van het „Fonds 1815" berust bij de Gemeentelijke Archiefdienst van
Amsterdam.

P. J. M. WUISMAN
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DE ONBEKENDE SOLDAAT

Bijgaande acte vonden we in het R.A. te Zwolle, zoals U ziet in de B.S. van
Zwolle, een militair 11868.

Onze mening is, met de gegevens die deze acte bevat, moet het mogelijk zijn
de indentiteit van deze onbekende manspersoon te achterhalen.

Wiens voorouder diende in het O.I.-leger als infanterist, versierd met de
bronzen medaille voor 12 jarige dienst?

En ondergoed gemerkt met het wapennummer 1681?
Zou het via de Gens Nostra zijn te achterhalen wie deze persoon was?

J. B. MAARSCHALKERWEERD

Kampen. Golhisch huis 1929. Openbare Leeszaal.
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GENEALOGIE OLDENHOF
(oorspronkelijk Wijhe en omgeving)

Inleiding

Er zijn in het oosten van Nederland enkele families met de naam Oldenhof.
Deze zijn niet alle aan elkaar verwant. Ze zijn genoemd naar een boerderij die
al lang bestond en derhalve „old" werd genoemd. Dit is, naar men kan ver-
wachten, in meer plaatsen gebeurd. De hier behandelde familie dankt zijn
naam vermoedelijk aan een katerstede „Den Oldenhof onder Wijhe. Echter
noemden ook andere, niet verwante bewoners van deze boerderij zich Olden-
hof. Ook bij Enter lag een erve Oldenhof of Olthof1 en bij Markelo lag een
havezathe Oldenhave, waarnaar een reeds in 1339 voorkomend geslacht Ten
Oldenhof, Ten Oldenhave of Van Aeldenhave werd genoemd2. In het Manuaal
Salland van het schattingsregister van 1425 wordt onder Die Ham (bij Ommen)
een Dirc ten Oldenhove vermeld met een 1-schiltplichtig goed. Bij Gramsber-
gen stond een havezathe Den Oldenhof, ook te Voorstonden bij Zutphen stond
een boerderij met die naam, en een erf Den Oldenhof, tiendplichtig aan Het
Loo, bevond zich nabij Apeldoorn3. En zo zullen er meer zijn geweest, en
naar elk van deze kunnen zich families Oldenhof hebben genoemd, zonder dat
zij aan elkaar verwant zijn.

Eén van deze families, oorspronkelijk uit Wijhe afkomstig, wordt hier nader
uitgewerkt, en wel degene waartoe de eerste auteur (VII-1) behoort, evenals de
grootmoeder (Va-5) van de echtgenote van de tweede auteur. De leden van deze
familie waren overwegend Geref./NH (in de genealogie verder niet vermeld);
IVa en zijn nakomelingen waren echter RK.

De oudste vermelding van de naam Oldenhof, die wij bij deze familie in
Wijhe aantroffen, was bij de doop van een kind Seijna op 18 februari 1687:
de vader heette Willem Gerrits Oldenhof. Met-hem begint deze genealogie. De
naam Oldenhof werd vóór 1811 niet steeds als familienaam beschouwd. Gerrit
Willems (lic) bij voorbeeld, trouwde in 1735 als „zoon van Willem van den
Oldenhoff', maar heette nadien nooit Oldenhof, soms wel Ketteler, naar zijn
boerderij; zijn kinderen heetten wèl weer Oldenhof.

De katerstede „Den Oldenhoff' onder Wijhe, gelegen in de buurtschap Ton-
geren, aan de Oude Wetering, waaraan deze familie zijn naam zal hebben ont-
leend, bestaat, verbouwd of vernieuwd, nog steeds. Maar de hier beschreven
familie woonde hier niet meer op. Een beknopte genealogie van de familie, die
in de achttiende eeuw wèl op „Den Oldenhoff woonde, lijkt hier wel op zijn
plaats, hoewel er geen aansluiting mee werd gevonden. Kortheidshalve zijn de
dochters en de jong gestorven kinderen weggelaten.

I Willem Goosens, tr. (1) vóór 2.10.1701 Willemtje Gerrits; tr. (2) als wedr
op den Oldenhoff, Wijhe 13.1.1730 Judekyn Willems, uit Heino. Zij hertr.
Wijhe 7.12.1741 Jan Jans, jm. van Raalte, die zich sindsdien Jan Jansen Olden-
hof noemt en ook op „Den Oldenhoff woont.

Uit het eerste huwelijk o.a.:
- Gerrit, volgt Ha.
- ws. Goosen, volgt Ilb.
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Uit het tweede huwelijk:
- Willem, volgt lic.

Ha. Gerrit Willems, tr. Wijhe 27.1.1730 Maria Jacobs, ged. Raalte 24.4.1707,
dr van Jacob Roelofs Knape; Gerrit Willems volgt zijn schoonvader op als be-
woner van de boerderij Knape en noemt zich dan Knape, niet Oldenhof.

Uit dit huwelijk o.a.:
- Jacob, volgt lila.

lila. Jacob Gerrits Knape, ged. Raalte 29.1.1735, woonde te Frankhuis, begr.
Zwolle 23.8.1793, tr. Zwolle 5.5.1777 Wiegertjen Rutgers.

Uit dit huwelijk o.a.:
- Gerrit Oldenhof, ged. Zwolle 28.5.1787, overl. ald. 18.2.1868, ongehuwd.

Ilb. Goosen Willems Oldenhof, tr. IJsselmuiden 19.8.1741 Johanna ten
Clooster.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, o.a.:
- Gerrit Oldenhof, ged. IJsselmuiden 31.5.1744, begr. ald. 12.9.1805, tr. (1)

ald. 3.3.1771 Aaltjen Bakkers; tr. (2) ald. 14.12.1788 Jantje laFeber, van Am-
sterdam.

- Hermanus Oldenhof, ged. IJsselmuiden 16.6.1754, winkelier, overl. Enk-
huizen 16.12.1830, tr. (1) ald. 23.1.1779 Reynoutje Zwart, dr van Jan Zwart;
tr. (2) Trijntje Hespelman.

lic. Willem Willems Oldenhof, ged. Wijhe 10.8.1733, kocht 12.5.1757 „de
geregte halffscheid van de Caterste den Oldenhoff' van zijn stiefvader Jan
Jans Oldenhof4, tr. Wijhe 20.5.1753 Margrieta Jansen.

Uit dit huwelijk ged. Wijhe o.a.:
- Willem Oldenhof, ged. 16.10.1757, overl. Vilvoorde (B) 17.9.1815, tr. Hattem

28.6.1795 Hermina Hendriks, wed. van Gerrit Visscher.
- Jan Oldenhof, ged. 5.10.1760, landbouwer, overl. Wijhe 12.2.1824, onge-

huwd.
- Gerrit, volgt Illb.
- Jannes Oldenhof, ged. 25.12.1766, landbouwer, overl. Wijhe 31.5.1831, on-

gehuwd.

Illb. Gerrit Oldenhof, ged. Wijhe 25.3.1764, was in 1825 „afwezig sinds 27
jaar", tr. Zwolle 7.5.1792 Elisabeth Beijer.

Uit dit huwelijk o.a.:
- Willem, volgt IVa.

IVa. Willem Oldenhof, geb./ged. Zwolle 25/26.10.1796.
Bij het begin van het kadaster ca. 1832 was Jan Oldenhof eigenaar en bewoner
van „Den Oldenhoff' met land op de Dunnegeere, daarbij gelegen; vermoede-
lijk is hiermee Jannes Oldenhof, zn van bovengenoemde Willem Willems
Oldenhof, lic, bedoeld.
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In de eigenlijke genealogie, die nu volgt, zijn de gegevens na het begin van
de vorige eeuw slechts voor een klein deel weergegeven, omdat een complete
weergave van de latere generaties te veel ruimte zou vergen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de heer G. J. A. Rientjes te Zwolle, die
een aantal opmerkelijke vondsten deed, waardoor onverwachte verbanden kon-
den worden gelegd, en o.a. de RK tak kon worden aangesloten.

Genealogie

L Willem Gerrits Oldenhof, te Wijhe, geb. naar schatting 1660/65, tr. Geer-
truid, overl. na 7.7.1737.

Uit dit of een vorig huwelijk, ged. Wijhe:
1. Seijna, ged. 18.2.1687.
2. Berentje Willems van Oldenhoff, ged. 14.3.1689, begr. Zwolle (Bethlehem

kerkhof) 25.1.1771, tr. ald. (otr. ook in Mastenbroek) Derck Hendricks van
Someren, jm. op Werckeren (een havezathe in de polder Mastenbroek nabij
Westenholte gelegen), later wonend in de Grote Baan te Zwolle.

Hun zoon Willem van Someren, hovenier op Vegterweerd in de Marshoek onder Dalfsen,
was getuige bij het huwelijk op 10.11.1782 van zijn neef Peter Teunis (lila). Deze was ook
één der erfgenamen in 1791 van Jan Roelofs (zn van Roelof Jans en Ida Willems, 1-4) en
op 10.10.1782 was hij voogd van de kinderen van Peter Teunis (lila).

3. Hendrikjen, volgt Ha.
4. Ida Willems op den Oldenhoff geb. ws. 1693/95, tr. Zwolle 1.6.1724 (na otr.

Amsterdam 12.5.1724) Roelof Jans, jm. van Westenholte.
Bij het huwelijk was Hendrikien Willems (Ha) getuige.
Roelof Jans werd maart 1725 op belijdenis lidmaat te Zwolle, Ida 14.6.1717.
Zij hadden een zoon Jan Roelofs, klepperman/ratelwacht te Zwolle, ged. ald. 9.2.1727,
begr. ald. 6.12.1791. Bij diens ondertr. Zwolle 29.4.1759 met Anna Jansen was Willem
van Someren (zn van 1-2) getuige. Anna is verdronken in Spoolde en werd 6.11.1772 be-
graven te Zwolle.
Jan Roelofs hertr. Zwolle 27.7.1773 als wedr in het Fraterhuis met Johanna van den
Berg, begr. Zwolle 12.12.1788. De nalatenschap van Jan Roelefs stonden diens naaste erf-
genamen Wicher Oldenhof (Illb) en genoemde Willem van Someren in 1791 af aan Wil-
lem de Leeuw, erfgenaam van Jan Roelofs vrouw5.

5. Teunis, volgt Nb.
6. Jannes, ged. 26.6.1698.
7. Janna, ged. 22.10.1699.
8. Gerrit, volgt lic.
9. Megteltjen Willems (van den) Oldenhoff, geb. Wijhe6 1693/95 of na 1702,

begr. Zwolle (Grote Kerkhof) 21.4.1777, tr. ald. 12.11.1731 Jurrien Noort-
wijn, ged. Zwolle 6.3.1692, klapwaker, begr. ald. (Grote Kerkhof) 18.1.1757,
zn van Laurens Noortwin en Geesien Koerts.

Bij het huwelijk was de vrouw van Derk van Someren (1-2) getuige aan de zijde van de
bruid. Jurrien Noordwijn was 25.1.1738 getuige bij het huwelijk van Teunis Willems (Ilb).

Willem Gerrits (I) heette alleen Oldenhof bij de doop van Seijna in 1687, daarna Willem
Gerrits zonder meer. Zijn vrouw Geertruid is alleen vermeld in het testament7 van haar
zoon Teunis (Ilb) op 7.7.1737; in het doopboek van Wijhe werden in deze periode de na-
men van de moeders niet vermeld. Van Ida en Megteltjen werd de doop niet gevonden;
dat zij dochters van I waren volgt uit het wederzijds bij elkaar optreden van de familie.

In dezelfde tijd (1701 - 1718) laat ook een andere Willem Gerrits in Wijhe kinderen do-
pen; deze bleek goed van I te kunnen worden onderscheiden, doordat aan zijn naam, even-
als trouwens later aan die van zijn zoons, steeds „van Tongeren" werd toegevoegd. Van
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een Willem Gerrits werden verder op 9.6.1715 en 13.6.1717 nog een zoon Rutger en een
dochter Geessijn gedoopt, maar er is geen reden aan te nemen, dat dit ook kinderen van
I waren, hoewel ook lic een zoon Rutger had.

Wanneer I is overleden, of en hoe lang hij op „Den Oldenhoff" heeft gewoond, is niet
te zeggen: Ida (1-4) heette in 1724 nog „op den Oldenhoff" terwijl de anderen in 1726 en
later steeds „van den Oldenhoff" werden genoemd, maar de in de inleiding vermelde Wil-
lem Goosens, die in elk geval wèl op de boerderij van die naam heeft gewoond, noemde
zich reeds in 1717 Oldenhof.

Ha. Hendrikjen Willems, ged. Wijhe 1.7.1691, overl. tussen 3.12.1730 en
16.1.1734, tr. voor of in 1721 Teunis Peters, op de Keteler in Tongeren onder
Wijhe, overl. tussen 3.6.1735 en 24.4.1738. Hij hertr. Wijhe 16.1.1734 Hendrik-
jen Hendriks, jd. van Kolkmanshuis in Riek onder Kolmschate (hieruit een
zoon Hendrik, ged. Wijhe 1.12.1734), en daarna Wijhe 3.6.1735 met Marghyn
Jansen, dr van Jan Willems op Olgerplaats in Herxen. Deze laatste vrouw her-
tr. Wijhe 24.4.1738 met Lambert Derks, wedr. van Janna Derks.

Over de twee onmondige kinderen van Teunis Pieters en Hendrikjen Willems waren in
1738 mombers8: Jacob op de Hoeve en Gerrit Willems in Marie (= lic). Laatstgenoemde
woonde vanaf 1742, of iets eerder, op dezelfde boerderij Ketteler, als waarop Teunis Pe-
ters had gewoond.

Uit dit huwelijk, ged. Wijhe:
1. Willemina Teunis, ged. 7.8.1721.

Met wie Willemina Teunis is gehuwd, is niet met zekerheid vastgesteld, maar er zijn twee
mogelijkheden, die op een merkwaardige wijze met elkaar samenhangen:
A. zij tr. Wijhe 25.1.1748 als jd. wonend aan de Krabbert onder Dalfsen met Jan Berents;

de afstammelingen heten Oldenhof;
B. zij tr. Wijhe 23.4.1747 als jd. van Veessen, thans wonend te Wijhe, met Kristoffel Ol-

denhof; de afstammelingen heten eveneens Oldenhof.
Jan Berents (A) is gedoopt Wijhe 17.1.1721 als zn van Berent Jans en Catharina Klaassen,
terwijl Kristoffel Oldenhof (B) is gedoopt Wijhe 20.10.1720 als zn van Jan Wolters (en
ws. Evertje Claassen). Jan Wolters „op de Kupe" was momber over Berent Jans
kinderen9, dus waren hun vrouwen wellicht zusters van elkaar. In 1751 woonden Jan Be-
rents en Willemina Teunis op „de Kuippe" in Wijhe; Jan was dus zijn oom(?) als bewoner
opgevolgd.
Bij mogelijkheid A zou de naam Oldenhof via een vrouw zijn doorgegeven aan het na-
geslacht. Bij B zouden we misschien te maken hebben met dubbele familie, want vermoe-
delijk was Jan Wolters eveneens een Oldenhof van origine: ook zijn zoon Gerrit Jan, ged.
Wijhe 30.5.1717, tr. als Gerrit Jan Oldenhof (1) Wijhe 3.9.1741 Janna Harms, dr van
Harm Lammerts; tr. (2) Wijhe 4.8.1776 Geesjen Lammerts, wed. van Willem Gerrits
(Keijzer). Om het nog ingewikkelder te maken: laatstgenoemde, geen Oldenhof dus, was
in 1756 momber10 van de kinderen van Gerrit Willems van den Oldenhoff/Kettler, lic;
en over de kinderen van Willem Gerrits Keijzer en Geesjen Lammerts was jan Berents op
de Kuippe momber!11 Uit geen van beide huwelijken van Gerrit Jan Oldenhof (ged. 1717)
zijn kinderen gevonden; hij is begraven Wijhe 9.12.1782 als Gerrit Oldenhof van de
Schoekuijpe.
Al met al reden genoeg om beide mogelijkheden kort uit te werken.

A. Uit het huwelijk van Jan Berents en Willemina Teunis, ged. Wijhe:
1. Berent, ged. 11.7.1749.
2. Hendrikjen, ged. 13.12.1750.
3. Hendrikjen Jansen Oldenhof, ged. 17.9.1752, tr. (1) Wijhe 27.11.1785 Gerrit Jan-

sen ten Hove, tr. (2) Wijhe 7.11.1790 Lambert Stroot, geb. ca 1753, overl. Wijhe
13.3.1807.

4. Berent, ged. 28.4.1754.
5. Ida, ged. 30.5.1756.
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6. Berent, ged. 2.9.1759.
7. Berent Janssen Oldenhof, ged. 19.4.1761, begr. ald. 9.7.1795, tr. ald. (na procl.

ook te Zwolle) 20.11.1785 Janna Claassen. Zij woonden op de Kupe onder Wijhe.
Janna hertr. Wijhe 9.4.1797 Evert Jan Kluvers, ged. Eibergen 1.7.1753.

Uit dit huwelijk, geb./ged. Wijhe:
a. Willem, ged. 24.9.1786, begr. in 1787.
b. Clasiena Oldenhof, ged. 14.3.1790, tr. Wijhe 24.9.1809 Berent Hendriks

Bouwmeester, geb. Eibergen ca 1784, kleermaker, overl. Wijhe 23.1.1865, zn
van Hermen Bouwmeester en Grada ter Weeme. Zij woonden eveneens op de
Kupe.

c. Willemiena Oldenhof, geb./ged. 26/29.9.1793 (kind: Berendina Oldenhof,
geb. Zwolle 24.2.1817, overl. Wijhe 26.4.1817).

8. Ida, ged. 18.9.1763.
B. Uit het huwelijk van Kristoffel Jansen Oldenhof en Willemina Teunis, ged. Wijhe:

1. Everdiena Oldenhof, ged. 23.4.1758, tr., als jd. op Vortmond, Olst 9.6.1780 Wil-
lem van Eek, jm. te Yhorst, later wonend te Olst.

2. Peter, volgt lila.

lila. Peter Teunis (alleen Oldenhof genoemd in 1857 bij het overlijden van zijn
zoon Gerrit Jan), ged. Wijhe 3.10.1730, landbouwer te Welsum onder Dalfsen
(1755), vanaf 1756 te Haarst/Genne onder Zwolle, begr. Zwolle (Bergklooster)
13.9.1783, tr. (1) ald. 11.8.1755 (otr. ook te Dalfsen) Geessien Berents, wed. van
Gerryt Egberts te Haarst (geh. Zwolle 12.11.1741), eerder wed. van Jan Eng-
berts te Haarst (geh. Dalfsen 21.2.1732); tr. (2) Zwolle 11.9.1775 Lubbegjen
Gerrits Kroes, van Milgen onder Dalfsen, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen
12.4.1748, begr. Zwolle (Bergklooster) 13.6.1781, dr van Gerrit Gerrits en Aaltje
Willems, sinds 1755/58 landbouwers op het Kroes te Milligen onder Dalfsen;
tr. (3) Zwolle 10.11.1782 Maria Klaasen (zijn getuige: Willem van Someren op
Vechterweerd), dr van Claas Warnaars (ook wel: Claes Waenders) en Geesje
Janssen. Zij hertr. Dalfsen 4.11.1786 Jan Lambers Schuurman te Gerner bij den
huise Leemkuil onder Dalfsen, overl. na 1795, wedr van Geertjen Hindriks
met wie hij Dalfsen 4.5.1766 was gehuwd.
Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen gevonden.

Uit het tweede huwelijk, geb. Genne/ged. Zwolle:
1. Teunis, geb./ged. (Grote Kerk) 3/5.9.1776.
2. Gerrit Jan, volgt IVa.
3. Hendrikjen, geb./ged. (Broerenkerk) 28.5/3.6.1781.

Vermoedelijk waren er meer kinderen, want op Bergklooster bij Zwolle werden drie (onge-
noemde) kinderen van Peter Teunis begraven, nl. op 9.5.1780, 1.6.1781 en 15.6.1781, ter-
wijl in 1782 Teunis en Gerrit Jan nog in leven waren12; mombers waren Gerrit Gerrits
Croes te Milgen, grootvader van moeders zijde, en Willem van Someren der kinderen neef
van vaders zijde. Peter Teunis belooft dan zijn twee kinderen: twee gouden ringen, een
paar gouden krullen, en aan elk twee paar zilveren gespen, een Nieuw Testament met zilve-
ren krappen, een kist, zes hemden en dertig gulden aan geld.

Uit het derde huwelijk geb. Genne, ged. Zwolle:
4. Hendheka, ged. (Broerenkerk) 30.8.1783.

IVa. Gerrit Jan Oldenhof (in 1805 in Ambt Ommen ook de familienaam van
Rijssen), geb. Genne/ged. Zwolle (Broerenkerk) 28/31.5.1778, landbouwer op
't „Van Rijssen" te Emmen onder Dalfsen (tot 18OO)13, daarna (tot ca 1815) op
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Het woongebied van de eerste generaties van de familie Oldenhof.

,\t Flier" te Hessum bij Dalfsen, vervolgens te Zwolle (1816) en te Tijeraan on-
der Raalte (1820), daarna rietdekker en laarwerker te Linderte onder Raalte en
timmerman te Raalte (1857), oorspronkelijk Geref., maar liet reeds vóór zijn
tweede huwelijk (met een RK vrouw) één van zijn kinderen uit het eerste huwe-
lijk RK dopen, overl. Raalte 30.3.1857, tr. (1) Dalfsen (gericht) 17.2.1799 Aleij-
da van Rijssen, ged. (Geref.) Dalfsen 10.5.1769, overl. Hessum 2.8.1809, dr van
Gerrit van Rijssen en Marrigjen Egberts te Emmen; tr. (2) Zwolle (gericht)
17.12.1809 Maria (ook: Maria Geertruida) Bruinenberg, ged. Zwolle (RK kerk
in de Hoornsteeg) 13.8.1784, overl. Linderte 23.6.1849, dr van Johannes Ger-
hardus Bruinenberg en Margaretha (ook: Getruida Koenraads) Bovenmars.

Uit het eerste huwelijk:
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1. Gerrigje, geb. op 't Van Rijssen te Emmen/ged. Dalfsen (Geref.)
4/15.12.1799.

2. Peter, geb. in 't Flier te Hessum, ged. Vilsteren (RK) 2.2.1805 (als Petrus),
landbouwer te Ambt Almelo, later arbeider te Raalte, overl. ald. (als Peter
Oldenhof) 18.6.1876, tr., als Peter van Rijssen, Raalte 10.10.1835 Everdina
Grijshof, ged. (RK) 18.9.1803, overl. ald. 18.5.1883, dr van Hermannis Jo-
hannis Grijshof en Hermina Gerards aan Grijshof (ook Krishof)-

Uit dit huwelijk, geb. Raalte:
1. Aleijda, geb. 1.8.1831 (erkend 1835), overl. Raalte 12.5.1844.
2. Hermanna Maria, geb. 26.5.1834 (erkend 1835).
3. Hermanus Oldenhof, geb. 4.1.1837, overl. als Hermannes van Rijssen Raalte

11.12.1906, tr. als Hermannes van Rijssen Raalte 11.5.1865 Elisabeth Meijer, geb.
Stad Hardenberg 23.3.1837, overl. Raalte 6.4.1907, dr van Joseph Meijer, gewesen
militair, toen wonende te Nienhuis, graafschap Bentheim (Koninkrijk Hannover) en
Helena van de Weide. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was een gefingeerde naam
voor de moeder opgegeven, om haar verblijfplaats niet bekend te laten worden14.
Hermanus gebruikte de achternaam Oldenhof bi] de aangifte van zijn acht kinderen.

4. Johanna Antonia van Rijssen (deze familienaam bij geboorte en huwelijk), geb.
8.3.1840, tr. Raalte 3.5.1866 Hermannus van der Vegt, wedr van Johanna Wilhelmi-
na Veldhuis (huw. Raalte 23.8.1860), geb. Lenthe (gem. Dalfsen) 2.2.1825, landbou-
wer/arbeider te Dalfsen, Heino en Raalte, overl. Raalte 21.2.1897, zn van Derk van
der Vegt en Hendrica Plettenberg.

5. Gerrit Oldenhof, geb. 12.3.1843, arbeider, overl. Raalte 23.4.1922, tr. Raalte
23.1.1874 Geertruida Gerardina Ophof, geb. ald. 28.8.1846, overl. ald. 27.4.1912, dr
van Joannes Ophof en Hanna Elisabeth van der Weegh. De kinderen uit dit huwelijk
heten ook Oldenhof.

Uit het tweede huwelijk:
3. Jan, geb. Hessum/ged. (RK) Vilsteren 11.12.1811, overl. Hessem 9.4.1812.
4. Jan Oldenhof, geb. Hessum 29.8.1813, overl. Linderte 7.12.1838, ongehuwd.
5. Aleijda Margaretha, geb. Zwolle 25.11.1816, overl. Linderte 27.1.1823.
6. Anna Oldenhof, geb. Tijeraan 8.2.1820, overl. Lettele (Diepenveen)

30.11.1860, tr. Diepenveen 27.5.1843 Antonij Gerrits Rodijk, ged. (RK)
Schalkhaar 26.11.1806, landbouwer te Lettele, overl. ald. 22.1.1879, zn van
Arend Gerrits en Margaretha Hendriks, aan het Rodijk.

7. Johannes Gerhardus Oldenhof, geb. Linderte 29.7.1822, huisschilder, brug-
wachter en onbezoldigd veldwachter aan het Overijsselse Kanaal (ws. bij de
huidige „Oldenhofsbrug" in Linderte), overl. Raalte 22.12.1889, tr. (1) ald.
22.10.1846 Janna Heegemans, geb. Hellendoorn 3.10.1823, overl. Linderte
7.12.1847, dr van Hendrine Heegemans; tr. (2) Raalte 2.3.1848 Hendrica Fo-
bert, geb. ald. 2.3.1814, overl. Linderte 20.5.1856, dr van Berend Fobert en
Engel Tapperik; tr. (3) Raalte 10.7.1856 Willemina Wijnberg, geb. ald.
29.6.1829, overl. Linderte 29.1.1892, dr van Willem Wijnberg en Antonia
Viscaal.

Hij had bij alle drie huwelijken een acte van bekendheid nodig, omdat hij bij zijn geboorte
was ingeschreven als zn van Gerrit Jan Peters en men het patronym „Peters" kennelijk
had gebruikt in plaats van de familienaam.

Uit het eerste huwelijk, geb. Linderte:
1. Levenloze zoon, geb. 3.12.1847.

Uit het tweede huwelijk, geb. Linderte:
2. Johanna Hendrika, geb. 10.3.1849.
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3. Johannes Bernardus Oldenhof, geb. 10.8.1850, schilder, ongehuwd, overl. Linderte
28.4.1876.

4. Hermannus Egbertus, geb. 30.5.1852, overl. Linderte 18.6.1856.
5. Gerrit Jan, geb. 22.3.1856, overl. Linderte 10.2.1857.

Uit het derde huwelijk, geb. Linderte:
6.Fredericus Joannes Oldenhof, geb. 2.5.1857, koopman, ongehuwd, overl. Linderte

20.11.1893.
l.Antonia Wittemina Oldenhof, geb. 11.3.1860, ongehuwd, overl. Raalte 11.1.1914.
S.Maria Geertruida Oldenhof, geb. 30.5.1863, tr. Raalte 21.7.1887 Willem Derksen,

geb. ald. 18.10.1851, landbouwer, zn van Antonij Derksen en Gerritdina Nijmeijer.
9. Engelbertus Joannes Oldenhof, geb. 27.1.1865, huisschilder, overl. Raalte 19.2.1947,

tr. ald. 28.7.1887 Antonia Veerwater, geb. Linderte 29.3.1867, overl. ald. 19.5.1913,
dr van Hubertus Johannes Veerwater en Joanna Hulzebosch.

10. Gerrit Jan, geb. 3.1.1867, overl. Linderte 28.1.1869.
11. Joanna Frederica, geb. 8.11.1869, overl. Linderte 2.8.1876.
12. Maria Geertruida Oldenhof, geb. 25.5.1873, naaister, overl. Raalte 13.1.1911, onge-

huwd.

Albertus Oldenhof, geb. Raalte 26.1.1827, landbouwer, later arbeider te
Zwollerkerspel, Raalte, Zwolle en Ambt Ommen, overl. Zwolle 1.2.1885, tr.
(1) Zutphen 11.5.1859 Geertruida de Brouwer, geb. Harfsen (Gorssel)
30.9.1833, overl. Zwolle 23.7.1869, dr van Gerardus de Brouwer en Johanna
Weultjes; tr. (2) Zwolle 16.9.1869 Alberta Lokate, geb. Heeten (Raalte)
1.3.1839, overl. Zwolle 5.2.1913, dr van Gerrit Locate en Gerritdina Gerrits;
zij hertr. Zwolle 29.7.1893 Jan Bonke, wedr van Anna Sophia Holtman,
geb. ald. 31.1.1829, overl. ald. 27.12.1889, zn van Gerhardus Bonke en Gerri-
dina Brillaar.

Albertus Oldenhof was RK, evenals zijn broers en zusters en alle kinderen.
Uit het eerste huwelijk, geb. Zwolle:

1. Gerardus Hermannus Oldenhof, geb. 29.4.1860, pakhuisknecht te Zwolle, overl. ald.
5.2.1935, tr. (1) ald. 2.11.1886 Johanna Hendrika Bourgonje, geb. Epe 23.4.1861,
overl. Zwolle 6.11.1901, dr van Gijsbert Bourgonje en Janna Dijkhuizen; tr. (2) Zwol-
le 27.8.1903 Aleida Johanna Hullen, geb. ald. 18.10.1870, overl. ald. 24.7.1966, dr
van Hendrikua Hullen en Gerarda Dijkhuizen.

2. Gerardus Johannes, geb. 11.3.1862, overl. Zwolle 13.10.1864.
3. Anna Margrieta, geb. 10.3.1864, overl. Zwolle 6.10.1864.
4. Anna Margrieta Oldenhof, geb. 12.8.1865, overl. Amsterdam 22.4.1955, tr. ald.

26.5.1886 Hendrik Martinus Esveld, geb. ald. 26.5.1886, pakhuisknecht, overl. ald.
23.9.1929, zn van Hendrik Esveld en Regina Alida van Oort.

5. Gerridina Johanna Oldenhof, geb. 14.3.1868, overl. Ambt Almelo 25.5.1887, onge-
huwd.
Uit het tweede huwelijk:

6. Gerardus Johannes Oldenhof, geb. Raalte 31.5.1871, pakhuisknecht, arbeider, tram-
koetsier, tramwegconducteur, tr. (1) Zwolle 25.2.1892 Johanna Barbara Schuit, geb.
ald. 17.3.1870, overl. Deventer 4.7.1916, dr van Jacob Hendrik Schuit en Pietronella
Albers; tr. (2) Hilligje ten Veen, geb. Steenwijk 2.11.1884, dr van Wolter van Veen
en Jantje de Vos.

7. Maria Oldenhof, geb. Linderte 27.8.1873, tr. Zwolle 7.9.1893 Theodorus Wilhelmus
Schotman, geb. Zwolle 4.10.1857, overl. ald. 28.4.1922, wedr eerst van Gerritdina
Jansen Rozeman, daarna van Elisabeth ter Bruggen, zn van Frerik Schotman en Jo-
hanna van Duren.

8. Geertruida Gerridina Oldenhof, geb. Zwolle 22.11.1876, overl. ald. 27.9.1925, tr.
Zwolle 2.10.1902 Everhardus GerhardusNijhof, geb. ald. 26.8.1878, zn van Hendrik
Nijhof en Henderkien ter Bruggen; hij hertr. Zwolle 28.4.1927 Dientje Uyt de Boo-
gaardt, geb. ald. 22.1.1876, dr van Johannes Frederik Uyt de Boogaardt en Christina
Keizer.
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9. Johannes Bernardus Oldenhof, geb. Zwolle 14.5.1879, timmerman, arbeider, overl.
ald. 14.12.1953, tr. ald. 8.10.1908 Hermina van Unen, geb. ald. 17.6.1883, overl. ald.
13.3.1936, dr van Harm van Unen en Hermanna Foks.

10. Levenloze zoon, geb. 28.11.1881.

Ilb. Teunis Willems, ged. Wijhe 29.3.1696, landbouwer te Spoolde bij Zwolle,
overl. tussen 1748 en 28.9.1754, tr. (1) Zwolle 27.4.1733 Jannigjen Willems,
overl. 173,7, stiefdr van Reyndert lambertz en Hendrikje Jans; tr. (2) Zwolle
9.2.1738 Derkjen Wichers Marsman, ged. ald. 20.4.1706, overl. na 17.2.1761, dr
van Wicher Gerrits en Marrigien Berents; zij hertr. ald. 14.10.1754 Jan Jansen
Maiter, te Spoolde.

Uit het tweede huwelijk, ged. Zwolle:
1. Willem, ged. 1.1.1740, overl. Spoolde 1740/42.
2. Wicher, volgt Illb.
3. Willem, ged. 19.8.1742, overl. Spoolde voor 174815-16

4. Geerlig Oldenhof, geb. Spoolde/ged. Zwolle 18/19.1.1744, overl. Elburg
15.12.1818, tr. ald. 16.5.1776 Gerritje TYip, ged. ald. 22.8.1747, overl. ald.
14.8.1810, dr van Jacob Theunisz Trip en Janna Willems de Graaf.

Teunis Willems en Jennigjen Willems testeren 7.7.17377; zijn universele erfgenamen zijn
zijn moeder Geertruit en zijn huisvrouw, die van haar: de moeder Hendrikje Jans en haar
echtgenoot; verder laat zij enige dingen na aan haar halfzuster Willemijntje Reinders, aan
haar nicht Willemtjen Teunis en aan de armen.
Bij de momberstelling17 op 5.10.1754 zijn mombers over Wicher en Geerlig: Lambert
Reinders, aangehuwde oom van vaders zijde, en Egbert Jurriens Nabuis.
Een Derkjen Wichers is Zwolle 23.4.1754 getuige bij de otr. van MarregienRutgers te
Haarst met Willem Oldenhof(zijn getuige: Egbert Albers). Deze Derkjen was (in 1745)
gehuwd met Rutgert Lamberts in Haarst. Een dochter van hen was ws. Wiegertjen Rut-
gers, die in 1777 met Jacob Gerrits Knape huwde - zie de Inleiding, aldaar lila - , en
bij wie in 1781 Margjen Rutgers optrad als getuige bij de doop van een kind. Genoemde
Willem Oldenhof, geh. 1754, konden wij in deze genealogie niet plaatsen (ook Jacob Ger-
rits' broer Willem, ged. 16.1.1745, en zijn half-oom lic van de Inleiding komen daarvoor
niet in aanmerking).

Illb. Wicher Oldenhof (ook: Wiegert), ged. Zwolle 2.12.1740, bakker, Geref.
lidmaat 19.12.1763, burger van Zwolle 25.6.177018, testeert 5.3.179219, begr.
ald. (Broerenkerk) 30.3.1792, tr. Zwolle 30.4.1770 Lamberta Biesterbos(ch),
ged. ald. 12.2.1744, overl./begr. (Broerenkerk) 16/22.4.1807, dr van Albert
Bijsterbos en Lucretia Brinkhuys.

Hij neemt in 1784 een hypotheek van ƒ 1000 op zijn huis aan de Ossemarkt (afgelost
26.2.1796), zij in 1792 nogmaals (afgelost 7.7.1795)20.

Uit dit huwelijk, geb./ged. Zwolle:
1. Lucretia Oldenhof, ged. 17.2.1771, overl. Zwolle 22.4.1837, tr. ald. (Bethle-

hemkerk) 22.4.1793 Gerrit van der Waa, ged. Hattem 20.9.1767, bakker te
Zwolle, overl. ald. 17.11.1846, zn van Jan van der Waa en Aaltje Jans.

2. Teunis, ged. 9.8.1773, begr. Zwolle (Grote Kerkhof) 27.9.1773.
3. Derkjen, geb. en ged. 12.1.1776, begr. Zwolle (Grote Kerkhof) 28.3.1776.
4. Teunis, volgt IVb.
5. Derkje, ged. 25.8.1781, overl. Zwolle (aan de pokken), begr. ald (Broeren-

kerk) 11.1.1786.
6. Kind, begr. Zwolle 6.1.1795.
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IVb. Teunis Oldenhof, geb./ged. Zwolle 14/17.5.1778, testeert 5.3.1792 en
24.4.179321, Geref. lidmaat 11.4.1797, bakker en tevens winkelier in kruide-
nierswaren (voor beide patent 3.3.180622), meester-bakker 27.2.180923, later
stadswaagmeester, overl. Zwolle 20.3.1852, tr. ald. (Bethlehemkerk) 1.12.1800
Jannigje van Stegeren, geb./ged. ald. 8/19.1.1778, overl. ald. 11.1.1829, dr van
Jacob van Stegeren en Aaltjen Tijhof.

Uit dit huwelijk, geb./ged. Zwolle:
1. Wichert Oldenhof, geb./ged. 15/18.6.1801, overl. ongehuwd Zwolle 4.5.1882.
2. Jacob Oldenhof, geb./ged. 19/23.1.1803, boekhandelaar te Utrecht, houder

van het logement „Het Hof van Holland" te Rhenen, boekbinder te Zwolle,
overl. ald. 12.1.1874, tr. ald. 22.10.1834 Aaltje Coenraads, geb. Utrecht
8.9.1809, overl. Zwolle 11.4.1662, dr van Jacobus Coenraads en Evertje
Maandag.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Theodorus, geb. Utrecht 20.7.1835, overl. ald. 2.8.1835.
2. Eduard Rudolf Oldenhof, geb. Utrecht, matroos, overl. aan boord S.S. „Batavia"

in de Javazee ter hoogte van Bezoeki 3.10.1890.
3. Louiza Wilhelmina, geb. Utrecht 22.1.1838.
4. Gustaaf Constantijn Oldenhof, geb. Utrecht 4.12.1839, overl. Rotterdam 26.8.1903,

tr. Diederika Jacoba de Koker.
5. Adolf Ferdinant Oldenhof, geb. Utrecht 4.12.1839, kantoorbediende, overl. Zwolle

23.1.1872, tr. ald. 15.7.1869 Josina Maria Wagemans, geb. Leiden 23.3.1847.
6. Emilia Mathilde Sophia, geb. Utrecht 1.10.1841.
7. Charlotte Paulina Oldenhof, geb. Rhenen 24.7.1842, tr. Gerrit Martinus Wagemans,

geb. Leiden 12.3.1844, tooneelist o.a. te Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam.
8. Karel August Lodewijk Oldenhof, geb. Rhenen 13.6.1845, overl. tijdens een expeditie

in Atjeh 2.9.1874.
9.Alexander Julius Oldenhof, geb. Rhenen 30.6.1847, gesneuveld in de Atjeh-oorlog

2.7.1873.
10. Aletta Jacoba, geb. Zwolle 17.12.1851.

3. Cornelia Hendrica Oldenhof, geb./ged. 15/16.1.1805, overl. ongehuwd
Zwolle 21.8.1837.

4. Lamberta Oldenhof, geb./ged. 12/14.10.1807, overl. ongehuwd Zwolle
9.8.1870.

5. Aaltje Oldenhof, geb./ged. 10/20.12.1809, overl. ongehuwd Zwolle
16.3.1858.

6. Derk Oldenhof, geb. 27.4.1812, kastenmaker, overl. ongehuwd Zwolle
5.11.1834.

7. Geerlig Gerrit, geb. 8.8.1814, overl. Zwolle 9.10.1816.
8. Geerlig Gerrit Oldenhof, geb. 18.11.1816, zilversmid, stadswaagmeester,

overl. ongehuwd Zwolle 24.3.1859.

lic. Gerrit Willems (Ketteler), ged. Wijhe 5.6.1702, woonde in 1738 in Marie,
vanaf ca 1742 landbouwer op de Ketteler (of ketelaar) in Tongeren onder
Wijhe, overl. 1753/56, tr. Vorchten (na afk. ook te Wijhe) 16.10.1735 Maria
Janssen, ged. Windesheim 6.3.1712, begr. Wijhe 29.3.1774, dr van Jannes Ja-
cobs Flier en Albertje Berents, kleindr van Jacob op de Kaa in Windesheimer
Broek en van Berent Berents en Jennigje Jansen.
Zij hertr. Wijhe 4.1.1756 Frerik Claassen, wonende aan de Krone onder Wijhe.

De bruidegom heette in 1735 Gerridt Willems van den Oldenhoff in Herxen onder Wijhe.
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In Herxen stond, voorzover bekend, geen boerderij Den Oldenhoff; bedoeld zal zijn de
katerstede van die naam in Wijhe. De bruid woonde op dat moment in Werven; haar va-
der woonde in 1711 in Zuthem, hij huwde in dat jaar te Windesheim, woonde tot ca 1715
op de Kaa aan de Soestwetering, daarna te Herculo en hij overleed 16.1.1731.
In 1756 werd van Maria Janssen vermeld, dat zij weduwe was van Gerrit Ketteler10; ove-
rigens werd hij steeds Gerrit Willems genoemd, vanaf 1742 meestal met de toevoeging „op
de Ketteler" (diverse spellingen). Vóór hem woonde Teunis Peters (Ha) op deze boerderij.
Na het overlijden van Gerrit Willems (Ketteler) werden over zijn vier kinderen Willem,
Albertjen, Rutger en Geerlig als mombers aangesteld24: Gerrit Binnendeur en Willem
Keyser. Laatstgenoemde, inmiddels zelf wonend op de Ketteler, was gehuwd met Geesjen
Lammerts, die in 1776 hertrouwde met Gerrit Jan Oldenhoff (zie bij IIa-1).
De Ketteler of Kettelaar stond aan de Soestwetering, ongeveer midden tussen Wijhe en
Herxen, even ten westen van de Rietberg. Eveneens aan de Soestwetering, maar dan ter
hoogte van Wijhe, stond een gelijknamige boerderij24; deze was eigendom van de RK
kerk te Zwolle en werd in de achttiende eeuw ook door Rooms-Katholieken bewoond25.
Uit het tweede huwelijk van Maria, in 1756 met Frerik Claassen, werd geboren: Gergjen,
ged. Wijhe 8.1.1757; mogelijk is zij gehuwd als „Gerrigjen Oldenhof, jd. te Camperveen,
dog laatst gewoond hebbend op de Huize Gelder onder Wijhe" Wijhe 30.5.1779 met Hen-
drik Scheffers van den huize Schoonheten onder Raalte.

Uit dit huwelijk, ged. Wijhe:
1. Willem, volgt IIIc.
2. Geertruid, ged. 4.9.1742, jong overl.
3. Albertjen Gerrits, ged. 4.7.1745, overl. in 15.1.1756 (huw. niet met zekerheid

vastgesteld).
4. Geertruy, ged. 14.2.1748, overl. 1748/5610'26.
5. Rutger, volgt Illd.
6. Geerlig Oldenhof, ged. 20.4.1753, woonde te Zwolle voor de Sassenpoort,

begr. ald. (Bergklooster) 8.2.1804.

IIIc. Willem Gerrits Oldenhof, ged. Wijhe 27.9.1739, voerde de naam „Olden-
hof' vanaf 1783, woonde tot ca 1789 op het Jan Salms aan de Steenwetering
bij de Linthorst in Lenthe27 onder Dalfsen, daarna te Zwolle (vóór de Diezer-
poort), begr. Zwollerkerspel (St. Agnietenklooster kerkhof) 31.3.1800; tr. (1)
(als Wilm Garrits) Windesheim 24.5.1772 Theune Janssen, „beide op den Lint-
horst onder Dalfsen", ged. Windesheim 30.6.1743, overl. Lenthe tussen
30.3.1783 en 3.11.1786, dr van Jan Wilms van den Wijk en Maria Janssen.

Haar ouders tr. Windesheim 22.1.1738 als Jan Wilms, wedr van Albertje Berents te Her-
culo, en Maria Jans, jd. te Oldeniel. Een bijzonderheid is dat Albertje Berents, toen zij
Windesheim 25.11.1731 trouwde met Jan Willems van den Wijk, weduwe was van Jannes
Vlier te Herculo; zij was dus de moeder van Maria Janssen (tr. 1735 lic) en grootmoeder
van Willem Gerrits Oldenhof (IIIc) zelf.

Tr. (2) Dalfsen 3.11.1786 Hermina Janssen, ged. Hellendoorn 2.8.1761,
overl./begr. Zwolle (Broerenkerkhof) 21/22.1.1811, dr van Jannes Egberts en
Maria Berends, op Poelakker in Hellendoorn.

Haar moeder, Maria Berends, was ged. Hellendoorn 23.12.1716, dr van Berent Hendriks,
op Ooibrink, en Hendrikjen Geerts (geh. ald. 4.6.1702), kleindr van Hendrik Geerts en
Geesjen Gosens te Wierden en ws. van Geert Jansen, op Peerboom in Marie bij Hellen-
doorn, en Jenne Derksen. Omtrent haar vader, Jannes Egberts, heerst nog onzekerheid
of hij is ged. Hellendoorn 5.2.1708 als zn van Egbert Gerrits, op Bolhoeve, en Fenne Hen-
driks, of Hellendoorn 13.9.1716 als zn van Egbert Jansen, op Voor 't Hekke, en Geertje
Jansen. Onderzoek van de Rechterlijke Archieven van Hellendoorn bracht hierin geen uit-
komst.
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Uit het eerste huwelijk, geb. Lenthe/Dalfsen:
1. Gerrit Willems Oldenhof, ged. (als Gerrit Jan) Dalfsen 13.7.1777, overl. na

23.11.1786; geen huw. en overl. gevonden.
2. Arendina Willems Oldenhof, ged. Dalfsen 5.7.1778, overl./begr. (Berg-

klooster kerkhof) 19/22.12.1808, ongehuwd.
3. Mias Willems Oldenhof (= een zoon), geb. Lenthe tussen 26 en 27 maart

's nachts om 12 uur, ged. Heino 30.3.1783, overl. na 23.11.1786; geen huw.
en overl. gevonden.

Over deze drie kinderen werden in 1786 als mombers aangesteld Rutger Oldenhof en Hen-
drik Teunis, ooms van de kinderen. Aan elk uit te keren een pond groot of zes gulden;
verplicht te leren lezen, schrijven, enz.28.

Uit het tweede huwelijk:
4. Teunis, volgt IVc.
5. Jannes, ged. Zwolle (Broerenkerk) 9.6.1790.
6. Maria Oldenhof, geb./ged. Zwolle 15.12.1792, overl. Deventer 17.11.1878, tr.

ald. 5.7.1816 Willem Heukels, ged. ald. 16.10.1794, schipper, zn van Antonij
Heukels en Willemina ten Mossene.

7. Jannes, volgt IVd.
8. Gerridina, volgt IVe.

IVc. Teunis Oldenhof, ged. Dalfsen 22.6.1788, jeneverbrander bij Van De-
venter, brouwersknecht, metselaar, turfdrager, schutter in dienst, sjouwer te
Zwolle, overl. ald. 21.2.1846, tr. ald. 16.4.1813 Hendrika Jansen, geb./ged.
Heerde 15/21.10.1792, overl. Zwolle 3.12.1870, dr van Jan Jansen en Hermtje
Jans.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Hermina, geb. 16.6.1813, overl. Zwolle 23.7.1813.
2. Jan Oldenhof, geb. 17.3.1815, in 1830 vrijwilliger in mil. dienst, in België

1830, 1831, 1832 en 1833, metalen kruis 5.4.1832, in 1834 met het schip
„Castor" naar Oost-Indië, overl. hospitaal te Amboina 28.6.1838.

3. Hermiena Johanna Oldenhof, geb. 22.5.1819, overl. Rotterdam 11.1.1892, tr.
Zwolle 1.4.1845 Frans Rutgers, geb. Arnhem 9.3.1819, overl. Rotterdam
1.4.1909, zn van Gijsbertus Wilhelmus Rutgers en Hilleke Maria Schrek. Zij
woonden te Zwolle op het Eiland, waar haar moeder als weduwe bij hen in-
woonde, evenals Willem Oldenhof (Vf); zij vertrokken in 1872 naar Delfs-
haven.

4. Hermiena, geb. 25.3.1822, overl. Zwolle 9.6.1823.
5. Jan Willem, volgt Va.
6. Herm, geb. 30.8.1827, overl. Zwolle 25.4.1833.
7. Maria, geb. 27.10.1830, overl. Zwolle 4.1.1831.
8. Teunis, volgt Vb.
9. Maria Oldenhof, geb. 12.3.1836, overl. 's-Gravenhage 29.1.1908, tr. ald.

15.5.1872 Hendrik Antonie Jansen, geb. Deventer 25.2.1837, arbeider, zn
van Hendrik Antonie Jansen en Johanna Klein.
Kinderen, geb. voor haar huwelijk (zij was toen dienstbode te 's-
Gravenhage), ald. geb. en overl.:
a. Hendrika Zwaantje Oldenhof, geb. 31.10.1859, overl. 30.11.1859.
b. Hendrika Oldenhof, geb. 18.7.1861, overl. 13.8.1862.

159



Va. Jan Willem Oldenhof, geb. Zwolle 25.5.1824, schoenmaker in de Bit-
terstraat ald., overl. ald. 29.10.1892, tr. ald. 18.5.1850 Maria Rodink, geb. ald.
4.2.1822, overl. ald. 18.1.1893, dr van Hendrik Rodink en Hendrika van der Sel.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Teunis, volgt Vla.
2. Hendrik, volgt VIb.
3. Hendrika Alberta Oldenhof, geb. 24.2.1855, overl. Amsterdam, tr. Zwolle

6.12.1881 Gijsbertus Frederikus Anthoon Blancke, geb. Coevorden
17.1.1860, smid, overl. Amsterdam 7.4.1927, zn van Jan Blancke en Geer-
truida Joanna Elisabeth Marchant.

4. Maria, geb. 11.10.1858, overl. Zwolle 11.11.1858.
5. Hermina Johanna Oldenhof, geb. 29.5.1862, overl. Zwolle 23.9.1931, tr. ald.

27.5.1890 Dirk Plomp, geb. Delft 5.11.1865, smid Centrale Werkplaats N.S.
te Zwolle, overl. ald. 25.11.1957, zn van Roeland Plomp en Anna Maria Bit-
ter.

6. Johanna Oldenhof, geb. 13.8.1865, overl. Dedemsvaart 17.11.1942, tr. Zwolle
21.5.1890 Pieter Willemse, geb. Middelburg 6.2.1864, bouwkundig opzichter
te Frederiksoord en te Dedemsvaart, overl. Dedemsvaart 7.4.1949, zn van
Hendrik Willemse en Ubeltje Tjebbes.

Vla. Teunis Oldenhof, geb. Zwolle 6.10.1851, schoenmaker, overl. ald.
25.12.1918, tr. Zwolle 8.10.1874 Margrita Wolters, geb. ald. 19.1.1849, overl. ald.
6.8.1908, dr van Antoni Frederikus Wolters en Gesina van Hulst.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Maria Oldenhof, geb. 11.5.1874 (erkend 8.12.1874), vertr. 9.7.1892 naar Am-

sterdam, overl. ald. 11.12.1947, tr. ald. Martinus van der Wal, geb. Ferwerde-
radeel 26.6.1869, overl. Amsterdam 27.12.1939, zn van Roelof Jans van der
Wal en Neeltje Martinus Noordenbos.

2. Gesina, geb. 2.8.1877, overl. Zwolle 11.10.1878.
3. Gesina Oldenhof, geb. 2.8.1879, overl. Zwolle 23.11.1915, tr. ald. 6.4.1905 Jo-

seph Fetlaar, geb. ald. 18.11.1880, olieslager, overl. ald. 23.11.1955, zn van
Berend Fetlaar en Wilhelmina van der Wal. Hij hertr. Zwolle 18.12.1919 Ma-
ria Eenkhoorn, geb. Genemuidén 25.12.1883, dr van Willem Eenkhoorn en
Aagte van den Berg.

4. Hendrika Alberta Oldenhof, geb. 4.5.1882, overl. Amsterdam 1.9.1941, vertr.
11.5.1903 naar Baarn en kwam vanuit Amsterdam 28.7.1908 terug naar
Zwolle, tr. (1) ald. 27.6.1912 Wicher Holvoet, geb. ald. 4.5.1885, koffiehuis-
houder, overl. ald. 11.2.1913; zij vertr. 28.4.1913 naar Amsterdam en tr. (2)
ald. 8.11.1916 Willem Hendrik Jan Korte, geb. ald. 31.1.1889, typograaf,
overl. ald. 24.9.1976, zn van Jan Hendrik Korte en Wilhelmina Hendrika
Goovens.

5. Johanna Wilhelmina Oldenhof, geb. 5.2.1886, overl. Zwolle 11.1.1968, tr.
ald. 24.10.1912 Jurrianus ter Horst, geb. ald. 20.3.1884, boekbinder, overl.
ald. 27.8.1974, zn van Jan ter Horst en Marrigien Kiekebelt.

6. Johanna Cornelia Oldenhof, geb. 6.2.1889, overl. Almelo 5.3.1984, tr. Zwol-
le 20.5.1914 Arie Cornelis van der Voort, geb. ald. 27.1.1888, smid, machine-
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bankwerker/machinist in een textielfabriek, overl. Almelo 11.3.1975, zn van
Arie van der Voort en Hendrika de Liefde.

VIb. Hendrik Oldenhof, geb. Zwolle 14.2.1853, smid, overl. ald. 10.3.1911, tr.
ald. 9.5.1877 Elsje Poortier, geb. Stad Ommen 28.11.1848, overl. Nijmegen
12.2.1919, dr van Hendrik Poortier en Aaltje Bartels.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Maria, geb. 7.4.1878, overl. Zwolle 11.4.1878.
2. Aaltje Oldenhof, geb. 2.11.1879, overl. Zwolle 27.9.1940, tr. ald. 10.4.1900

Jan Jacob Poortier, geb. ald. 14.2.1878, kleermaker, koopman in suikerwer-
ken en winkelier, verzekeringsagent, makelaar, overl. ald. 11.7.1939, zn van
Elsje Poortier (geb. 11.3.1848), kleinzn van Jan Poortier en Gerridina Brem-
mer.

3. Maria Oldenhof, geb. 16.1.1881, overl. Nijmegen 6.1.1918, tr. Zwolle 4.3.1902
Jan Hermannus Brinkhuis, geb. ald. 12.12.1878, kleermaker, overl. Amster-
dam 5.1.1940, zn van Gerrit Brinkhuis en Catharina Cornelia van de Bos.

4. Hendrika, geb. 19.3.1886, overl. Zwolle 20.3.1886.
5. Johanna Willemina Oldenhof, geb. 24.5.1891, overl. Amsterdam 6.8.1973,

tr. Zwolle 24.3.1914 Egbert Jacob Berensen, geb. ald. 5.1.1890, kapper, overl.
Amsterdam 17.2.1974, zn van Willem Berensen en Johanna Roseboom.

Vb. Teunis Oldenhof, geb. Zwolle 12.10.1832, loodgieter (1853), pakhuisknecht
(1857 en later), vestigde zich 17.6.1872 te Delfshaven, overl. Rotterdam
7.11.1893, tr. Zwolle 9.6.1853 Anna van Gennep, geb. ald. 27.2.1827, overl. Rot-
terdam 3.9.1894, dr van Hermannus van Gennep en Marrigje Alberta van Dijk.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Levenloze zoon, geb. 4.8.1857.
2. Teunis, volgt VIc.
3. Hermannus, geb. 3.10.1860, overl. Zwolle 17.8.1861.
4. Hendrikus, volgt VId.
5. Hermannus, volgt Vle.
6. Marinus Albertus, volgt Vlf.

VIc. Teunis Oldenhof, geb. Zwolle 29.3.1859, pakhuisknecht, winkelbediende,
overl. Rotterdam 11.6.1933, tr. ald. 6.5.1885 Evertje Assies, geb. Ambt Harden-
berg 27.9.1857, overl. Rotterdam 8.10.1935, dr van Johannes Assies en Maria
Schuurman.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Teunis Oldenhof, geb. 2.8.1866, boekhouder/accountant, overl. Rotterdam

24.1.1960, tr. ald. 15.5.1912 Cornelia Valkis, geb. Ophemert 26.12.1889,
overl. Rotterdam 11.10.1970, dr van Hendrik Valkis en Kuinera de Gier.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Teunis Oldenhof, geb. 17.12.1913.
b. Kuinera Cornelia Oldenhof, geb. 29.2.1920.

2. Anna Oldenhof, geb. 23.12.1887, overl. Leiden 27.7.1964, tr. Rotterdam
15.5.1912 Christiaan Coenraad Schrier, geb. Hillegersberg 24.3.1887, incas-
seerder, overl. Rotterdam 29.9.1964, zn van Gerardus Schrier en Adriana
Wilhelmina Breckman.
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3. Klaas, geb. 25.4.1890, jong overl.
4. Johannes Oldenhof, geb. 22.2.1889, timmerman, overl. Rotterdam

11.12.1935, tr. ald. 6.11.1912 Christina Pieternella van der Matten, geb. Go-
rinchem 21.8.1889, dr van Christina van der Matten.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Teunis Oldenhof, geb. 16.12.1913.
b. Christina Oldenhof, geb. 21.4.1915.
c. Evert Oldenhof, geb. 3.4.1916.
d. Jaantje, geb. 23.7.1917, overl. Rotterdam 26.11.1918.
e. Johannes Oldenhof, geb. 14.1.1920.

5. Anna Maria Oldenhof, geb. 23.5.1891, overl. Amsterdam 21.5.1967, tr. Rot-
terdam 26.4.1916 Pieter Snoek, geb. Blokzijl 4.8.1888, leraar wiskunde,
overl. Amsterdam 8.6.1975, zn van Aarjan Snoek en Gatske Buisman.

6. Sophia Cornelia, geb. 21.10.1895, overl. Rotterdam 23.11.1901.
7. Alberta Maria Oldenhof, geb. 22.2.1897, overl. Rotterdam 6.2.1980, tr. ald.

16.5.1934 Adriaan Christiaan Paardekoper, geb. ald. 21.9.1889, groentehan-
delaar, overl. ald. 2.7.1963, zn van Marinus Paardekoper en Josina Cornelia
Johanna Valkhoff.

VId. Hendrikus Oldenhof, geb. Zwolle 29.6.1862, los werkman, machinist,
weger, pakhuisknecht, overl. Rotterdam 24.2.1907, tr. ald. 10.5.1882 Willemina
van Gent, geb. ald. 3.4.1862, overl. ald. 19.10.1927, dr van Dirk van Gent en
Willemina Siemons.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Anna Willemina Oldenhof, geb. 28.11.1882, overl. Barendrecht 5.11.1947,

tr. Rotterdam 8.10.1913 Dingeman Cornelis Johannes Antonie Anemaet,
geb. Breda 20.6.1879, sergeant KNIL, overl. Barendrecht 29.11.1946, zn van
Pieter Anemaet en Geertruida Fredrica de Moor.

2. Clasina Maria Oldenhof, geb. 23.8.1884, overl. Barendrecht 1.4.1955, tr.
Rotterdam 6.5.1908 Cornelis Poulis, geb. ald. 17.7.1885, arbeider G.E.B.,
overl. Barendrecht 16.12.1961, zn van de vuurstoker Johannes Nicolaas
Poulis en Wiggerdina Stout.

3. Teunis, geb. 7.6.1886, overl. Rotterdam 17.10.1887.
4. Dirk Oldenhof, geb. 10.2.1888, meubelmaker, scheepstimmerman, portier,

overl. ald. 12.11.1951, tr. (1) ald. 24.2.1909 Margrieta de Graaff, geb. Goes
6.10.1885, overl. ald. 2.12.1918, dr van Jacobus de Graaff en Maria Jacomi-
na Koen, tr. (2) Kloetinge 15.5.1919 Francina van de Schraaf, geb. Kapelle
(Z) 21.4.1893, overl. Rotterdam 27.12.1977, dr van Marinus van de Schraaf
en Neeltje Zegers.

Uit het eerste huwelijk:
a. Hendrikus Oldenhof, geb. Rotterdam 5.2.1910, jong overl.
b. Maria Jacomina Oldenhof, geb. Rotterdam 15.8.1911.
c. Jacobus Oldenhof, geb. Goes 15.12.1914.

Uit het tweede huwelijk:
d. Wilhelmina Oldenhof, geb. Goes 31.7.1920.
e. Neeltje Francina Oldenhof, geb. Goes 15.11.1921.
f. Hendrikus Oldenhof, geb. Goes 30.6.1923.
g. Marina Margaretha Oldenhof, geb. Goes 4.6.1927.
h. Francina Oldenhof, geb. Rotterdam 16.11.1932.

162



5. Hendrikus, geb. 5.11.1889, overl. Rotterdam 29.1.1893.
6. Johannes, geb. 20.10.1891, overl. Rotterdam 1.9.1892.
7. Hendrikus, volgt VII.
8. Gerardina Wilhelmina Oldenhof, geb. 24.2.1896, overl. Rotterdam

3.9.1923, tr. ald. 29.12.1915 Adrianus F. J. van der Kraan, geb. Schiedam
5.9.1894, alager, zn van Franciscus Jacobus van der Kraan en Margaretha
van der Schalk.

9. Willem Oldenhof, geb. 15.3.1899, ijzerwerker, verhuizer, overl. Rotterdam
27.12.1948, tr. ald. 29.9.1920 Cornelia Valkenburg, geb. Steenwijk
26.1.1902, dr van Johannes Valkenburg en Hendrina van Zeeventer.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Hendrikus Oldenhof, geb. 30.6.1921.
b. Johannes Oldenhof, geb. 30.5.1923.
c. Willemina Cornelia Oldenhof, geb. 19.11.1925.
d. Willem Oldenhof, geb. 10.1.1928.
e. Hendrina Oldenhof, geb. 10.1.1928, tweeling met vorige.

10. Hendrika Oldenhof, geb. 8.9.1901, overl. Kerkwijk 15.11.1976, tr. Gameren
17.3.1943 Catrinus Timmer, geb. ald. 27.6.1876, landbouwer, overl. Kerk-
wijk 14.12.1966, zn van Hendrik Timmer en Johanna Dingemans.

11. Johanna, geb. 5.5.1904, overl. Rotterdam 26.6.1904.

VII. Hendrikus Oldenhof, geb. Rotterdam 20.10.1893, scheepmaker, portier,
magazijnbediende, overl. ald. 3.8.1965, tr. Rotterdam 23.2.1921 Alida Maria
Boekholt, geb. Capelle a/d IJssel 26.10.1891, beheerster van de lunchroom
R.D.M. (1912-1952), overl. Rotterdam 5.2.1892, dr van de glasblazer Adrianus
Hendrik Boekholt en Alida Maria Meeder.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Oldenhof, geb. Rotterdam 13.12.1921, werktuigbouwkundige, tr.

ald. 8.8.1946 Maartje van Dijk, geb. Rotterdam 10.11.1923, dr van Wouter
van Dijk en Anna Maria Catharina Noordijk.

Vle. Hermannus Oldenhof, geb. Zwolle 7.3.1864, behanger, overl. Rotterdam
21.9.1915, tr. ald. 13.2.1889 Willemina Nelemans, geb. ald. 22.1.1854, overl. ald.
1934, dr van Christiaan Nelemans en Dina Bredana de Leeuw.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Dina Willemina Elisabeth, geb. 29.1.1890, overl. Rotterdam 18.6.1890.
2. Christiaan Hermannus, geb. 25.4.1891, overl. Rotterdam 8.12.1894.
3. Teunis Marinus Albertus Oldenhof, geb. 27.5.1892, spoorwegarbeider N.S.,

overl. Rotterdam 19.10.1976, tr. ald. 24.9.1919 Johanna Frank, geb. Amster-
dam 23.5.1886, overl. Rotterdam 8.10.1966, dr van David Petrus Frank en
Rebecca Elisabeth Post.

4. Willem Frederik Hendrik Oldenhof, geb. 26.5.1893, behanger, nachtwaker,
grondwerker, overl. Rotterdam 16.3.1947, tr. ald. 28.6.1916 Aaltje Geerts,
geb. ald. 19.4.1891, overl. ald. 14.12.1973, dr van Nanne Geerts en Frederika
Dekker.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Willemina Oldenhof, geb. 21.5.1918.
b. Willem Nanne Frederik Oldenhof, geb. 4.11.1924.
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5. Hermannus Christiaan, geb. 19.11.1901, overl. Rotterdam 23.3.1902.

Vlf. Marinus Albertus Oldenhof, geb. Zwolle 19.8.1866, water- en vuurverko-
per, koopman in glas, overl. Poortugaal 18.1.1956, tr. (1) Rotterdam 31.7.1889
Heiltje Schouten, geb. IJsselmonde 28.9.1863, overl. Rotterdam 13.11.1918, dr
van Aagje Schouten; tr. (2) Berkel 13.2.1920 Francina Maria de Vogel, geb. ald.
30.1.1873, overl. Rotterdam 23.3.1952.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
1. Anna Oldenhof, geb. 16.11.1889, overl. Rotterdam 2.4.1978, tr. ald. 4.6.1941

Petrus Johannes Bergen, geb. ald. 12.8.1881, overl. ald. 20.9.1943, zn van Pe-
trus Johannes Bergen en Maria Cornelia Waltman.

2. Teunis Oldenhof, geb. 18.3.1891, houtdraaier, overl. Rotterdam 26.8.1977, tr.
ald. 24.3.1920 Lena Mouthaan, geb. Kralingen 17.6.1894, dr van Jan Mout-
haan en Francijntje Verhulp.

Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam:
a. Heiltje Oldenhof, geb. 25.6.1923.
b. Francina Oldenhof, geb. 14.7.1926.
c. Lena Oldenhof, geb. 12.3.1936.

3. Heiltje Oldenhof, geb. 28.9.1892, overl. Rotterdam 15.1.1966, tr. ald.
22.10.1919 Matthijs Krabbendam, geb. Schiedam 14.5.1886, huisschilder,
overl. ald. 4.9.1964, zn van Dirk Krabbendam en Geertruida Mak.

4. Wilhelmina Oldenhof, geb. 16.5.1894, overl. Rotterdam 5.10.1972, tr. ald.
12.12.1923 Arie C. van der Graaf, geb. ald. 23.7.1897, havenarbeider, overl.
ald. 15.12.1967, zn van Adrianus van der Graaf en Rijmpje van Leeuwen.

5. Marinus Albertus Oldenhof, geb. 14.3.1896, seinhuiswachter N.S., overl.
Schiedam 14.3.1963, tr. Rotterdam 8.8.1917 Elizabeth Cornelia van Leeu-
wen, geb. Bergschenhoek 15.9.1895, overl. Schiedam 12.2.1976, dr van Ger-
rit van Leeuwen en Pietemella van der Kraan.

Uit dit huwelijk, geb. Schiedam:
a. Marinus Albertus Oldenhof, geb. 5.6.1918.
b. Petronella Oldenhof, geb. 22.2.1920.
c. Heiltje Oldenhof, geb. 16.11.1921.
d. Gerrarda Cornelia Oldenhof, geb. 21.4.1925.
e. Anna Elisabeth Oldenhof, geb. 13.4.1935.

6. Agatha Oldenhof, geb. 23.5.1899, overl. Rotterdam 5.6.1971, tr. ald.
14.10.1942 Gijsbert van Swet, geb. ald. 22.8.1889, timmerman, overl. ald.
27.2.1971, zn van Bernardus van Swet en Judith Wilhelmina Maria Bok.

7. Hendrikus Oldenhof, geb. 29.1.1901, controleur, overl. Rotterdam 6.11.1967,
tr. ald. 23.1.1924 Adriana Catharina Hendrina Roodenrijs, geb. ald.
16.6.1900, overl. ald. 18.2.1978, dr van Theodorus Mettheus Roodenrijs en
Agatha Cornelia van Barneveld.

Uit dit huwelijk:
a. Marinus Theodorus Oldenhof, geb. Rotterdam 9.9.1927.

8. Willem Oldenhof, geb. 26.11.1902, adm. ambtenaar, tr. Voorburg 18.8.1953
Jantje Tebbens, geb. Musselkanaal 1.4.1912, costumière, dr van Klaas Teb-
bens en Efina Noordhuis.

9. Cornelis Oldenhof, geb. 24.7.1905, verpleegkundige, tr. Leiden 8.7.1931
Catharina Johanna Hensing, geb. Leiderdorp 11.9.1906, verpleegkundige, dr
van Johannes Hendricus Hensing en Maria A. de Graaf.
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Uit dit huwelijk:
a. Johannes Marinus Oldenhof, geb. Avereest 28.11.1935.
b. Francina Maria Oldenhof, geb. Avereest 28.4.1937.
c. Agatha Helena Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 9.3.1940.
d. Marianne Margaretha Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 5.9.1944.
e. Robert Willem Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 6.9.1946.

IVd. J(oh)annes Oldenhof, geb./ged. Zwolle 27/30.8.1795, huisbediende te
Deventer (1830), koetsier te 's-Gravenhage (1832), rijknecht ald. (1851), overl.
ald. 2.7.1851, tr. Deventer 1.5.1828 Geertjen de Weerd, geb./ged. Deventer
7/14.2.1796, overl. 's-Gravenhage 14.11.1882, dr van Hendrik de Weerd en Kata-
rina Rouwendaal.

Haar overlijdensadvertentie:
Heden overleed, in den ouderdom van ruim 86 jaren Mevr. de wed. Oldenhof, geboren
De Weert, diep betreurd door hare kinderen en behuwdkinderen.
Jhr. J. O. Rendorp, Jonkvrouwe Rendorp-Oldenhof, W. J. Oldenhof en A. Oldenhof-
P'feiffer, H. Oldenhof.
's-Gravenhage 14 november 1882»

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Willem, geb. Deventer 1.7.1830, overl. ald. 6.7.1830.
2. Hermina Johanna, volgt Vc.
3. Hendrik Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 31.3.1834, meubelmaker, ongehuwd,

overl. ald. 6.4.1908.
4. Willem Johannes, volgt Vd.
5. Catharina, geb. 's-Gravenhage 18.11.1838, overl. ald. 17.2.1840.

Vc. Hermina Johanna Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 4.7.1832, overl. ald.
22.1.1901, tr. ald. 27.9.1882 Jhr. Julius Oscar Rendorp, geb. Haarlem 5.1.1821,
Oost-indisch ambtenaar, overl. 's-Gravenhage 4.1.1883, zn van Mr. Pieter Nico-
laas Rendorp en Catharina Duyvestein.

Kinderen, geb. vóór haar huwelijk:
1. Henry Marinus, geb. 's-Gravenhage 6.8.1855, overl. ald. 24.9.1855.
2. Hermina Johanna, geb. Rotterdam 13.3.1857, overl. ald. 23.5.1857.
3. Louis Francois Guillaume Oldenhof, geb. Leiden 4.4.1861, sergeant infante-

rie (1893), kantoorbediende (1910), overl. 's-Gravenhage 19.2.1942, tr. (1)
ald. 1.2.1893 (echtsch. 12.1.1910) Sija Adriana van Rijn, geb. Leiden
1.11.1862, dr van Willem van Rijn en Sija Adriana Sonneveldt; tr. (2) 's-
Gravenhage 5.10.1910 Maria Anna van Dijk, geb. ald. 19.12.1883, overl. ald.
9.12.1973, dr van Adrianus van Dijk en Adriana Leenman.

Uit het eerste huwelijk:
a. Hermina Adriana Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 25.5.1893, overl. Zwolle 2.9.1961,

tr. 's-Gravenhage 17.9.1915 Jan Willem Geerling ter Molen, geb. Zwolle 11.7.1889,
assuradeur, zn van Engbert ter Molen en Hendrika Wilhelmina Aleida Ophof.

Vd. Willem Johannes Oldenhof, geb. 's-Gravenhage 3.7.1836, rijksambtenaar,
overl. Roosendaal 21.3.1908, tr. Vierlingsbeek 14.11.1870 Anna Barbara Pfeif-
fer, geb. Hilvarenbeek 13.5.1838, overl. Roosendaal, dr van Johan Caspar
Pfeiffer en Anna Catharina Martina Zwieky.

Uit dit huwelijk:
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1. Hermina Anna Geertruida Oldenhof, geb. Bergen (Limburg) 10.2.1872,
overl. Utrecht 16.12.1963, tr. Roosendaal (NB) 20.8.1902 Jan Keyser, geb.
Texel 16.3.1874, stationschef N.S., overl. Rotterdam 31.7.1932, zn van Arend
Pieter Keyser en Neeltje Bakker.

2. Johannes Caspar Frederik Hendrik Oldenhof, geb. Mook 14.3.1874, telegra-
fist N.S., overl. Schaesberg 13.5.1963, tr. ald. 26.4.1901 Geertruida Huberti-
na van Meiik, geb. ald. 26.6.1876, overl. ald. 1.5.1936, dr van Peter van Me-
lik en Gertrude Hanssen.

Uit dit huwelijk, geb. Schaesberg:
a. Anna Hubertina fVilhelmina Oldenhof, geb. 1.6.1902, overl. Heerlen 9.9.1976, tr.

Schaesberg 14.4.1925 Jozef Peelen, geb. Nieuwenhagen 19.1.1900, bureauchef van de
Oranje-Nassaumijn II, zn van Peter Peelen en Antonia Hanssen.

b. Maria Sybilla Hubertina Oldenhof, geb. 2.4.1911, tr. Schaesberg 29.7.1937 Hendrik
Willem van Helden, geb. Maasniel 5.10.1910, grossier in papierwaren, zn van Hendrik
van Helden en Gertrude Janssen.

3. Willem Oscar Louis Oldenhof, geb. Mook en Middelaar 4.4.1877, rijksklerk
Invoerrechten en accijnsen, overl. Roosendaal 3.2.1969, tr. ald. 16.6.1914
Antonia van Eist, geb. ald. 29.11.1884, overl. ald. 29.11.1954, dr van Teunis
van Eist en Hendrika Geertruida van Dijck.

Uit dit huwelijk, geb. Roosendaal:
a. Anna Barbara Oldenhof, geb. 10.7.1916, tr. Roosendaal 26.11.1940 Hendrik van

Krieken, geb. Culemborg 25.9.1914, sigarenmaker, overl. Roosendaal 15.12.1983, zn
van Cornelis van Krieken en Catharina Hofman.

b. Teunis Hendrik Oldenhof, geb. 26.1.1919, rijksambtenaar, tr. Soerabaja 23.11.1949
Hendrika Verburgt, geb. Djokjakarta 5.10.1930, dr van Hendrik Verburgt en Jenny
Zoet.

c. Hendrika Geertruida Oldenhof, geb. 13.8.1921, tr. Roosendaal 29.9.1948 Hendrik
Kops, geb. Velsen 22.8.1916, ambtenaar N.S., zn van Hendrik Kops en Antonia de
Bond.

d. Antonia Oldenhof, geb. 8.11.1923, tr. Roosendaal 2.9.1958 Johannes Jacobus Roest,
geb. Haarlem 16.9.1923, metaalbewerker, zn van Johannes Jacobus Roest en Johanna
Jacoba Margaretha van de Hoop.

e. Hermina Geertruida Oldenhof, geb. 15.4.1927, overl. Roosendaal 1.7.1942.
4. Hendrik Frederik Oldenhof, geb. Grubbenvorst (L) 2.6.1882, sergeant infan-

terie, fruitteler, overl. Tiel 28.4.1980, tr. Buurmalsen 24.8.1922 Willemientje
Hakkert, geb. ald. 9.2.1885, overl. Tiel 27.11.1968, dr van Jasper Hakkert en
Elisabeth Verbeek.

Uit dit huwelijk, geb. Buurmalsen:
a. Willem Johannes Oldenhof, geb. 16.7.1923.
b. Jasper Eliza Oldenhof, geb. 20.7.1929.

IVe. Gerridina Oldenhof, geb./ged. Zwolle 12/18.11.1798, dienstbode, overl.
ald. 13.9.1857.

Zoon:
1. Willem, volgt Ve.

Ve. Willem Oldenhof, geb. Zwolle 5.1.1826, zoutziedersknecht, overl. ald.
30.6.1898, tr. Zwolle 11.8.1864 Johanna Kraijenbelt, geb. ald. 3.9.1830, overl.
ald. 23.2.1901, dr van Egbert Kraijenbelt en Johanna van den Berg.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Gerrit, volgt VIg.
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2. Levenloze dochter, geb./overl. 6.7.1865.

VIg. Gerrit Oldenhof, geb. Zwolle 6.7.1865, behanger en stoffeerder, overl.
Medemblik 14.12.1945, tr. Zwolle 29.11.1888 Maria SophiaMulder, geb. Kampen
16.6.1857, overl. Amsterdam 11.4.1937, dr van Steven Mulder en Elisabeth
Schuurman.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria Sophia Oldenhof, geb. Zwolle 5.3.1889, overl. Amsterdam

6.8.1952, tr. ald. 9.7.1908 Nelis Gabriel van Assenbergh, geb. ald. 12.2.1885,
tramconducteur, overl. ald. 25.2.1967, zn van Cornelis Petrus van Assen-
bergh en Sara Maria Racké.

2. Johanna Gerritdina, geb. Deventer 13.9.1890, overl. ald. 26.9.1891.
3. Johanna Gerritdina, geb. Deventer 31.7.1892, overl. ald. 17.8.1892.
4. Johanna Oldenhof, geb. Amsterdam 31.11.1893, tr. ald. 6.4.1922 (met de

handschoen) Cornelis Johannes Selman, geb. Den Helder 20.11.1891, techn.
tekenaar bij de H.V.A. op Sumatra in N.O.I., overl. Amsterdam 1963, zn van
Jan Selman en Johanna Jacoba Feierabend.

5. Gerrit Oldenhof, geb. Amsterdam 8.8.1895, badhuismeester en stoker, overl.
Naarden 20.3.1976, tr. Amsterdam 14.7.1926 Siebreg-Pietronella Stas, geb.
ald. 12.8.1896, dr van Gijsbertus Stas en Pietertje Boonstra.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
a. Gijsbertus Gerrit, geb. 31.12.1930, overl. Amsterdam 19.9.1936.
b. Adriana Oldenhof, geb. 17.9.1937.

6. Steven, geb. Amsterdam 28.10.1897, overl. ald. 17.2.1898.

Illd. Rutger Gerrits Oldenhof, ged. Wijhe 18.1.1750, varkenskoopman te
Zwolle, wonend voor de Sassenpoort29, overl. 9.4.1813, tr. ald. 6.5.1781 (als
Rutger Gerrits) Hendrikje Egberts (later: Voring), overl. ald. 29.3.1820, oud 69
jaar.

Uit dit huwelijk, ged. Zwolle:
1. Gerridina Oldenhof, ged. 16.1.1783, ongehuwd, overl. Zwolle 24.1.1831.
2. Egbert, volgt IVf.
3. Kraamkind, begr. Zwolle (Buitengasthuis kerkhof) 12.9.1789.

IVf. Egbert Oldenhof, ged. Zwolle 4.6.1787, overl. ald. 19.8.1849, tr. ald.
21.11.1822 Geesien Berens, geb. ald. 14.1.1788, overl. ald. 19.8.1849 (tegelijk met
haar man, hij 's morgens om drie uur, zij 's avonds half twaalf), wed. van Wil-
lem Meijer, dr van Arent Berens en Geesien Jans.

Uit dit huwelijk, geb. Zwolle:
1. Reintje, geb. 18.11.1824, overl. Zwolle 11.7.1829.
2. Hendrik Oldenhof, geb. 19.2.1827, loodwitmaker, later militair te Bergen op

Zoom, Gouda (1865/66 en 1867/71), Zwolle (1866/67 en 1871/72) en Gerner
onder Dalfsen, overl. Gerner 9.7.1874.

3. Gerrit, geb. 17.12.1834, overl. Zwolle 13.3.1837.
H. OLDENHOF

P. BOS
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Noten

1 Nom. Geogr. Neerl. p . 123.
2 Nom. Geogr. Neerl. p . 118; hiermee wordt ook de curia Oldenhof in verband gebracht, die

reeds in 1188 wordt genoemd.
3 F . A. Hoefer, „Mededelingen omtrent Het Oude Loo en Den Cannenburch" , in Gelre, P .

Gouda Quint, Arnhem 1908.
4 Recht. Arch. Wijhe 12, 6.12.1741.
5 Resolutien Schepenen en Raden Zwolle 1791, p . 1, 7.12.1791.
6 Wijkboek 2' Sassenstraat (GA Zwolle AAZ 001-00426) blz. 675, nr. 103, januari 1759:

wed. Nootwijn, van Wijhe, sinds 40 jaar te Zwolle; kostw.: spinnen.
7 Recht. Arch. Zwollerkerspel RA 001 - 0 0 6 2 0 , blz. 5 7 1 - 5 7 3 , 1.1.mi.
8 Recht. Arch. Wijhe 12, fol. 3 1 7 - 3 1 9 , 1 en 11.5.1738.
9 Recht. Arch. Wijhe 10. p . 365, 17.1.1721.

10 Recht. Arch. Wijhe 14, fol. 37O\ 15.1.1756.
11 Recht. Arch. Wijhe 16, p . 395 (nieuw 386), 28.6.1776.
12 Recht. Arch. Zwollerkerspel RA 001 -00629 , blz. 173, 10.10.1782.
13 Recht. Arch. Dalfsen 56, fol. 148, 25.11.1800 verkoop van „het caterplaatsjen het Van Rijs-

sens in E m m e n " door de weduwe van Gerrit van Rijssen en haar schoonzoon en dochter Ger-
rit Jan Oldenhof en Aleijda van Rijssen.

14 Kantongerecht Raalte 24.4.1865.
15 Volkstelling Zwolle 1748.
16 Register van Inwoners Zwollerkerspel 1741 - 1748 (RA 001-00656) , Spoolde.
17 Recht. Arch. Zwollerkerspel 00623 blz. 351, 352; 5.10.1754. Zie ook 15.6.1756: Willem Ol-

denhof aangetrouwde oom en momber van het kind van Lambert Rutgers.
18 Burgerregister Zwolle A A Z01 - 0 0 4 1 5 , blz. 358, 25.6.1770: klein burgerschap, ƒ 35, - , - .

ende Twe Brand Emmers.

'» Testamenten Zwolle, RA 001 - 0 0 1 2 2 , blz. 525, 5.3.1792.
2 0 Transportregisters Zwolle, RA 0 0 1 - 0 0 0 5 3 , blz. 482, 1.3.1784, idem 00055 blz. 171,

16.4.1792 en blz. 189, 3.5.1792; Resolutien Schepenen en Raden, AA Z01: 1791-1795,
blz. 145, 1.5.1792. Hun schoonzoon en dochter Gerrit van der Waa en Lucretia Oldenhof ne-
men 15.2.1802 een hypotheek van ƒ 2000, - op hun huis met een klein huisje daarnaast aan
de Diezerpoort: Transportregisters Zwolle, RA 001 -00057 , blz. 491.

21 Testamenten Zwolle, p . 32, 5.3.1792 en p . 597, 24.4.1793.
2 2 Patentregisters Zwolle 1806, p . 28 en 242, beide 3.3.1806.
2 3 Recognitiën Zwolle, p . 73 , 27.2.1809.
2 4 Beide boerderijen Ketelaar: oudste kadastrale kaar ten van Wijhe, 1832, met bi jbehorende

oorspr . aanw. tafels, sectie Wijhvoorden en sectie Wengelo.
25 Zie bij voorbeeld Volkstelling Wijhe 1748, afd . Rot van Gasvalk; bij de bewoners is in het

RK doopboek vermeld o.a. „ a a n het Ketelaarshuis bij de hooge s t r ae t e " .
2 6 Volkstelling Wijhe 1748: Gerrit Willems en Margyn zijn vrouw, en drie kinderen onder de tien

jaar : Willem, Albertjen en Geertruyt .
2 7 Vermelding in het doopboek van Heino bij de d o o p van het kind Mias in 1783.
2 8 Recht. Arch . Dalfsen, 23.11.1786.
2 9 GA Zwolle, Inwoners met opgave van huu r /huu rwaa rde der huizen vóór de Sassenpoort

1812, p . 33/34: Rutgert Oldenhoff (met vermelding van zijn geboor tedatum en namen en
woonplaats van zijn ouders) huurwaarde 50 gld (een der hoogste waarden a ldaar) .

NICOLAS SENECAUT DE VERWEKKER VAN MIJN BET-
OVERGROOTVADER NICOLAAS WALOP?

Alle huidige naamdragers van het geslacht WALOP in Nederland stammen af
van het echtpaar Willem Walop (Gouda 1733-Rotterdam 1801) en Willemina
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Koff, en hiervan weer het merendeel van één hunner kleinkinderen Nicolaas
Walop, barbier te Rotterdam, gehuwd met Charlotte Wijntje.

Nicolaas Walop werd geboren op 4 okt. 1811 te Rotterdam als erkende na-
tuurlijke zoon van de toen 37-jarige Catharina (Kaatje) Walop, één van Wil-
lems dochters. Doordat bij de geboorte-aangifte de naam van de vader
ontbrak, de namen van de getuigen (o.a. een vroedvrouw) ook geen aankno-
pingspunten opleverden en Catharina ook verder ongehuwd bleef, leek het een
uitgemaakte zaak dat dit kwartierverlies nooit aangevuld zou kunnen worden.

Opvallend was de naamgeving van het kind. Sinds enkele takken Walop,
waaronder die van Lieven Hendriksz, zich tegen het einde van de zestiende
eeuw in Holland vestigden, werden door mij een zestigtal mannelijke Walops
geregisteerd, waaronder de naam Nicolaas niet voorkomt; evenmin is dit het
geval bij Catharina's verdere kwartieren. Wellicht heette mijn onbekende bet-
bet-overgrootvader Nicolaas; het vernoemen van een natuurlijk kind naar de
vader i.p.v. naar een grootvader was destijds niet ongebruikelijk.

Een aanknopingspunt kwam uit de Rotterdamse volkstelling van 1839, nu
door indicering toegankelijk geworden. Catharina bleek toen samen te wonen
met een Nicolaas Seneko, muzikant uit Brussel, waarbij deze twee voorgaven
met elkaar gehuwd te zijn. Een routine-onderzoek, vnl. in het Rotterdams
gemeente-archief gaf het volgende beeld:

a) Nicolas Senecaut werd geboren te Brussel op 13 mei 1774 en R.K. gedoopt
ald. op 21 mei (N.D. de la Chapelle) als onwettige zoon van George Jacobus
Senecaut en Maria Barbara Blockus, gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders
(Brussel, N.D. de Montserrat) op 22 jan. 1775. Hij was muziekmeester te Rot-
terdam en trouwde ald. op 10 mei 1795 Magdalena van Tiel. Uit dit huwelijk
werden vijf kinderen geboren met als oudste Jacobus. Magdalena overleed op
14 juni 1810; het jongste kind was toen acht jaar.

b) Jacobus Senecaut en Nicolaas Walop waren nauw bevriend: Jacobus was
getuige bij Nicolaas' huwelijk in 1835, Nicolaas bij dat van Jacobus in 1844,
terwijl Nicolaas een jaar later Jacobus vergezelde, toen deze het overlijden van
zijn zoontje aangaf.

c) Later verhuisden Nicolas Senecaut en Catharina Walop naar Nieuwe Vo-
gelenzang 9-334, hetzelfde huis, waar het echtpaar Nicolaas Walop en Char-
lotte Wijntje woonde. Catharina overleed daar in 1853 en Senecaut op 29 sept.
1856 eveneens.

Misschien lag de reden, dat het tweetal nooit trouwde in het verschil in gods-
dienst tussen de katholieke Senecaut en Catharina, die - zoals alle Walops in
en voor die tijd - protestant was.

De combinatie van de vermelde nauwe relaties tussen beide families, de
naamgeving van de eerste Nicolaas Walop en Nicolaas' geboorte op ee tijdstip,
dat Senecaut meer dan een jaar weduwnaar was, maken m.i. de veronderstel-
ling niet onaannemelijk dat Nicolas Senecaut inderdaad aangemerkt kan wor-
den als de verwekker van Nicolaas Walop!

J. N. WALOP
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KWARTIERSTAAT VAN MARIA ZUIDERWEG-MEYLL

Inleiding
Ruim veertig jaar geleden begon ik met het naspeuren van de genealogische
gegevens Meyll, Timmermans, enz. Tijdens de Japanse bezetting van Ned.
Oost-Indië (1942-1945) bleek dit te Batavia noodzakelijk te zijn ten einde in
mijn woonplaats Batavia met mijn moeder (weduwe van bijna 70 jaar) en haar
zuster (ongehuwd, bijna 80 jaar) legaal buiten de Japanse vrouwenkampen te
kunnen blijven.

Via Maleise radio- en krantenberichten (de berichtgeving was uitsluitend in
deze taal) werd nl. de mogelijkheid te Batavia hiertoe, bekend gemaakt. Het
was wel noodzakelijk te kunnen aantonen dat er in de betreffende familie spra-
ke was van een afstamming van een Indonesisch persoon. Deze genealogische
gegevens moesten aansluitend zijn en de stamboom (asal-oesoel) van een wetti-
ge handtekening voorzien. Het eerste exemplaar, teruggaande tot de Chinese
vrouw Lie Koei Nio (Koei is de naam van een bloem!) was getekend door een
Indonesisch archivaris. Het tweede exemplaar, verder teruggaand aan de hand
van een map van Beynon, van de landsarchivaris Bloys van Treslong Prins, (tij-
dens mijn terugzoeken reeds overleden), waarvan de gegevens rechtsgeldig wa-
ren, werd voorzien van een Japans oranje stempel.

Er mochten geen hiaten van 100 jaar of meer in voorkomen.
Ofschoon mijn kwartierstaat gezien de moeilijkheidsgraad reeds uitgebreid

is, blijkt het toch nog mogelijk te zijn meer bijzonderheden en aanvullingen
op te sporen.

De Nederlandse en Amerikaanse genealogie ZUIDERWEG is door ons en-
kele jaren geleden ingezonden en berust bij het Rijksarchief te Groningen.

In Gens Nostra jg. XXXIX (1984), pag. 231 treft men een aanvullend ant-
woord aan; hieruit blijkt dat de oorsprong van verschillende geslachten, af-
komstig van de Zuidwending en de Ommelanderwij k in Groningen, tot drie is
terug te voeren. Drie broers hebben nl. verschillende familienamen aangeno-
men in 1811: ZUIDERWEG, BOUWMAN en HAARLEMMER.

Kwartierstaat
1. Maria Meyll, geb. 's-Gravenhage (Scheveningen) 24.4.1914, tr. Batavia 9.12.1941 Albert Da-

niël Zuiderweg, geb. Amsterdam 29.11.1908, papierspecialist, overl. Nijmegen 11.8.1981, z.v.
Daniël Zuiderweg en Albertje Drenth.

Uit dit huwelijk:
a. Marjo Albertje, geb. Batavia 15.6.1947.
b. Eitje Zuiderweg, geb. Soerabaia 5.5.1949, tr. E. C. A. Guiteneau.
c. Daniël Charles, geb. Djakarta 4.8.1950.
d. Adriënne Maria, geb. Amsterdam, 23.3.1952.
e. Olga Bouwina Zuiderweg, geb. Djakarta 20.9.1953, tr. J. P. W. M. Smeets.

2. Charles Eduard Johannes Meyll, geb. Surabaja 18.4.1879, civ. ir. te Jogjakarta, hoofdinge-
nieur B.O.W., overl. Bandung 25.8.1941, tr. 's-Gravenhage 7.7.1913

3. Hortense Marie Célestine Timmermans, geb. 's-Gravenhage 15.6.1872, overl. Djatinegara
24.1.1951, tr. (1) Batavia 25.10.1893 Johannes Theodoor Bannerman, geb. Amsterdam
29.1.1869, overl. Malang 4.7.1908.
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III
4. Hendrik Meyll, geb. Amsterdam 2.4.1832, leraar HBS te Batavia, overl. ald. 13.10.1895, tr.

ald. 27.12.1871
5. HenriëtteMaria Führi, geb. Surabaja 13.4.1854, erkend 16.1.1857, overl. Bandung 9.10.1937.
6. Lambertus Franciscus Johannes Timmermans, geb. Semarang 23.12.1827, majoor infanterie

KNIL, overl. Batavia 12.6.1904, tr. ald. 19.9.1861
7. Maria Hendrika Klein, geb. Batavia 22.10.1838, overl. ald. 30.12.1896.

IV
8. Johannes Meyll, geb. Amsterdam 30.8.1798, schoen- en laarzenmaker, overl. Amsterdam

4.7.1871, tr. (2) Aarke van Eek; tr. (1) Amsterdam 6.7.1831
9. Adriana Liefrink, geb. Starreveld (Gld.) omstr. 1809, overl. Amsterdam 8.1.1837.

10. Eduard Johannes Laurens Führi, geb. 's-Gravenhage 15.9.1818, drukker, boekhandelaar te
Surabaja, overl. ald. 18.6.1865 (ongehuwd), had relatie met

11. Maria Wilhelmina de Kuiper, geb. Riouw omstr. 1825, wed. van Dominicus Barnascani,
overl. Surabaja 8.6.1856, (geadopteerd door Commandeur De Kuiper).

12. Franciscus Josephus Timmermans, geb. Beugen (NB) 10.12.1790, kol. Intendance KNIL,
overl. Boxmeer 17.1.1877, tr.

13. Johanna Josina Helmcke, geb. Batavia omstr. 1803, overl. aan boord „Maria", onderweg
van Batavia naar Nederland 11.7.1868, begr. in Engeland.

14. Mr. Henricus Klein, geb. Jogjakarta 2.3.1807, Ie landsadvocaat van Batavia, overl. ald.
6.7.1885; tr. (2) Maria Frederika Catharina Beijnon Cantz; tr. (1) Batavia 1835

15. Johanna Hendrika Beijnon Cantz, geb. Batavia omstr. 1817, overl. ald. 3.12.1849.

V
16. Johann Heinrich Meyll, geb. Dennahausen (Hessen) 14.6.1764, overl. Amsterdam 18.10.1839,

otr. ald. 24.4.1795
17. Eva Barbara Brands, geb. verm. Anspach (Dld.) 1767, overl. Amsterdam 26.9.1832.
18. Lambertus Liefrink, jachtopziener, tr.
19. Catharina Maria Paltzer, wonend Gameren.
20. Coenraad August Faubert Führi, ged. Rotterdam 10.8.1783, drukker ald., commies van de

Alg. Rekenkamer, overl. 's-Gravenhage 21.6.1825, tr. ald. 6.10.1805
21. Henriëtte Christina Schlosser, ged. 's-Gravenhage 19.8.1787, overl. Amsterdam 5.2.1857, tr.

(2) Charles MacLaren, geb. Glasgow (Schotland).
24. Joannes Gerardus Timmermans, ged. 's-Hertogenbosch 5.3.1750, kostschoolhouder van de

Latijnse school van het Carmelietenklooster te Boxmeer, tr. 's-Hertogenbosch 2.5.1779
25. Catherina Le Blanc, ged. 's-Hertogenbosch 11.12.1750.
26. Johannes Godfried Helmcke, geb. Semarang vóór 24.10.1771, Mr. landdrost Stad en Omme-

landen Batavia, secretaris politie ald., lid Weeskamer Semarang, overl. Batavia 17.3.1804, tr.
ald. 26.2.1803

27. Johanna Petronella Walbeeck, geb. na 1785, overl. na 1822; tr. omstr. 1769 (2) Pieter Fran-
cois Overbeek, ged. Casimbesar (Bengalen).

28. Cornelis Hendrikus Klein, geb. Görlitz (Poolse grens) 1765, ged. 's-Gravenhage 8.10.1790,
zendeling o.a. in China, krankenbezoeker te Jogjakarta, burger en koopman Semarang,
overl. ald. 26.2.1828, tr. (2) Maria Jacoba Greyzen, wed. van Joh. Jacob Blanck; tr. (1)

29. Lie Koei Nio, chin. vrouw, dr van een dorpshoofd.
30. Johannes Cantz, geb. Benningen (Württemberg) 5.2.1766, schildwacht Fort Speelwijk Ban-

ten (Bantam) bij de Commandeur V.O.C. Frederik Hendrik Beynon, luitenant, overl. Batavia
21.1.1823, tr. Banten (Bantam) Fort Speelwijk

31. Catharina Henriëtte Beynon, geb. Bantam 12.7.1789, ged. Batavia 25.11.1789 (dochter van
en geadopteerd door Frederik Hendrik Beynon), overl. ald. 4.10.1830.

VI
32. Johannes Meyl, geb. 4.3.1714, landbouwer te Dennhausen (Hessen), tr.
33. Anna Martha Engelhard.
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40. Johannes Georg Führi (Fouhry, Fohri), geb. Leiselheim (Dld.) 11.2.1746, uit Nassau Weüburg
te Rotterdam 15.5.1783, ambtenaar, overl. ald. 2.4.1788, tr. Kirchheim 10.11.1773

41. Maria Magdalena Baum, geb. Kerzenheim 18.10.1747, begr. Rotterdam 21.2.1788, wed. van
Georg August Petri, uit Nassau Weilburg.

42. Johann Nicolaas Schlosser (Luthers), geb. Kirchheim Broland 26.7.1750, zonder beroep,
overl. 's-Gravenhage 1.2.1831, tr. ald. 11.5.1783

43. Lousia Ledderman (Ledermant, Leddymant), geb. Amsterdam 1750, woont Haarlem 1831,
overl. 's-Gravenhage 15.2.1839.

48. Hen(d)ricus Timmermans, geb. Den Dungen, tr. 's-Hertogenbosch 30.4.1747
49. Helena Vos, geb. Acht.
50. Andre(as) Le Blanc, uit Normandië, tr.
51. Maria Col (Maria Anna l'Ecole).
52. Johan Godfried Helmcke, vertrekt 1754 uit Hamburg naar Ned. Oost-Indië, lidmaat van de

Waare Christelijke Gereformeerde Religie, secretaris van Justitie en Weeskamer te Samarang,
vertrekt met zijn echtgenote 1771 van Semarang naar Nederland, 9.4.1789 Drossaard &
Schout der Hooge Heerlijkheid Empel en Meerwijk, quartiere van Maasland in de Meyerij
van 's-Hertogenbosch, overl. Utrecht 5.4.1791, tr..

53. Josina Slingsbie, geb. Heusden 5.8.1740, overl. Utrecht 31.5.1826.
54. Pieter Walbeeck, geb. Culemborg 13.5.1753, Heer van Tienhoven, Raad extraordinair van

Ned.-Indië, o.a. resident van Cheribon, tr. 20.3.1785
55. JohannaLouise van Kotshuizen (Gotshuizen, Cotshuizen), geb. Maastricht 29.4.1764, overl.

Batavia 27.12.1805.
56. Isaac Levi (Klein), tr.
57. Saartje Isaac (Joods echtpaar, o.a. te Görlitz).
62. Frederik Hendrik Beynon, geb. Amsterdam, ged. 31.1.1742, laatstelijk Commandeur van

Bantam V.O.C., overl. 1807 (of 1836).
63. Setma (Seyma), een vrije on-christenvrouw, dr van de toenmalige vazalvorst van Bantam, na-

komelinge van Sultan Hadji.

VII
64. Adam Meyl, geb. 26.11.1679, gevangenbewaarder te Dörnhagen (Hessen), overl.

30.5.1756, tr. 1712
65. Anna Martha Icke, geb. verm. Wollrode 1686, overl. 23.2.1761.
66. 'Johannes Engelhard, landbouwer Crombach (Hessen).
80. Johann Georg Führi, geb. Hochheim 31.8.1715, meester-kuiper Leiselheim (bij Worms), ge-

rechtsman en ouderling, overl. ald. 8.11.1788, tr. okt./dec. 1737
81. Anna Catharina Rheinheimer, overl. Leiselheim 31.1.1775.
82. Georg Daniël Baum, tr.
83. Maria Margaretha.
96. J(o)an(nes) Timmermans, 13.4.1747 wonend Den Dungen.
98. Johannes Vos.

106. Franciscus Nicolaas Slingsbie, ged. Heusden 13.11.1711, overl. ald. 25.11.1759, tr.
107. Johanna Maria Verhoeven, ged. Aalburg 1710.
108. Jan Walbeeck, Vrijheer van Tienhoven, secretaris en Raad van Culemborg, tr.
109. Anthonia Jacoba van der Sluys.
110. Johan Bernhard von Kotzhausen, geb. ca 1724, notaris, schepen te Heerlen, overl. ald.

29.5.1790, tr. ca 1754
111. Maria Catharina Kraus, geb. Burtscheid 19.6.1732, overl. Aken 14.7.1805.
124. Elias Jacob Beynon, geb. Frankfurt am Main 2.2.1706, commandeur, overl. Ternare

29.6.1773, tr. Amsterdam 27.5.1737
125. Johanna Kleynpenning, geb. 1712.

VIII
128. Johannes Meyl, geb. 1646, gevangenbewaarder te Dörnhagen, lidmaat 1658, overl. 17.7.1706,

tr. (2) 18.4.1689 Anna Martha Sinning; tr. (1) 2.5.1674 .
129. Elisabeth Gude, ged. maart 1654, overl. 12.2.1688.
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160. Johann Jacob Führi vestigt zich te Hochheim bij Worms, begr. ald. 28.1.1725, tr. Hochheim
14.1.1698

161. Anna Maria Hom, overl. Hochheim 25.10.1759.
212. Adriaan Slingsbie, ged. Heusden 16.8.1665, overl. ald. 5.4.1733, tr.
213. Josina van Walraven, ged. Heusden 29.11.1676, overl. ald. 11.2.1735.
214. Ds. Martinus Verhoeven, geb./ged. Capelle 6/7.11.1666, predikant te Aalburg en Heesbeen,

overl. Aalburg 22.12.1725, tr.
215. Anna van der Hoeven, ged. Sprang 14.3.1669, overl. Heusden 28.3.1738, wed. van de secreta-

ris van 's-Gravenmoer Aernout Cuypers.
220. Peter Wolfgang Kotzhausen, ged. Vaals 17.1.1656, tr. (2) Sophia Gertrud Wostdorff; tr. (1)
221. JV. N. Roen, overl. voor 1736.
222. Henrick Kraus, te Burtscheid, tr.
223. Catharina Schreymacher.
248. Elias Jacob Beynon, geb. Heidelberg, overl. Frankfurt am Main, tr. 5.5.1705
249. Kunigonda Catharina Jung.

IX
256. Jost Meyl, geb. 1612, overl. 2.9.1684, tr.
257. Gela, geb. 1607, overl. 18.11.1679.
258. Adam Gude.
320. Caspar Fuhrer, woont Leutershausen, tr. 1698.
322. Christoph Hem.
424. Joris Slingsbie, ged. Zutphen 15.11.1633, overl. Heusden 15.5.1702, tr. ald. 24.1.1653
425. Margaretha Caspers Marsbach, geb. Crevecoeur 8.1.1629, overl. Heusden 1722.
426. Francois van Walraven, tr.
427. Debora Pipardus, ged. Drunen 18.1.1654.
428. Ds. Henricus Verhoeven, geb. 's-Gravenmoer (?), predikant te Capelle 1658-92, overl. ald.

23.5.1692, otr. Besoyen/tr. Capelle 17.11/3.12.1662
429. Elisabeth Andriesdr van der Hoeven, geb. Capelle ca 1637, overl. ald. 17.3.1722.
430. Govert Andries van der Hoeven, ged. Capelle 30.9.1629, secretaris Zuidewijn-Capelle

1679-1682, heemraad 's-Grevelduin-Capelle, overl. Capelle 6.2.1682, otr. Capelle/tr.
's-Gravenmoer 1/20.7.1662

431. Catelijn van Gils, geb. 's-Gravenmoer, overl. Capelle (imp. bet.) 7.11.1714.
440. Johannes Diedrich Kotzhausen, geb. Kinzweiler, ged. Jülich 9.6.1660, Drossart zu Wittem

1698-1707, overl. Jülich 22.5.1722, tr. 1689/90
441. Klara Lambertina Kox (RK), overl. na 1723.
442. Caspar Roen, tr.
443. Catharina Schonbrod, zu Schuelsbug.
496. Elias Beynon, ged. Pieterlen 19.8.1632 (als Elias Bullensis), in 1649 te Basel „Immatrikuliert",

predikant Oggersheim 1653-56, Esselborn Frennersheim 1656-60, Mekkenheim 1660-69,
overl. voor 1688.

M. ZUIDERWEG-MEYLL

Noten
Ad 63. De stamreeks van sultan Hadji luidt: 1. Ab'n Natsr I (Abd el Kahar), sultan Hadji, van

kasteel Surusuang, naar Mekka 1674-1676, 2. Abdoel Fatah (Abu'l Fath I, Abd el Fattah), Soeltan
Agoeng 1651-82. 4. Abdoel Kadir, Ie sultan van Bantam (1596-1651). 8. Moehamad Pangeran Se-
dangrana (1580-1590). 16. Pangeran Joesoep, Pangeran Paserean (1570-1580). 32. Maulani Hasa-
moedin, Pangeran Sebokinking, Ie vorst van Bantam (1550-1570). 64. Soesoehoenan Goenoeng
Djati, Sjah ibn Maulani, overl. Port Falitehan ca 1570 (Beknopte stamreeks van de vorsten van
Bantam en Tjirebon).

Ad 434. Joris I Singsby is een natuurlijke zoon van Sir Anthony Slingsby (Ned. Leeuw 1938,
Pedigree of Slingsby, of Scriven, Herrogate).

Ad 427. Zie voor aanvullende gegevens over de kwartieren van Debora Pipardus, Prometheus II.
Ad 440. Johannes Diedriech Kotzhausen is een afstammeling van Eberhart von Kotzhausen uit

Biedenkopf in Hessen, die ca 1400 leefde (gem. arch. Heerlen-Aachen, Schlosz Brühl).
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Kampen
Lutherse Kerk gezien vanaf de
Burgwal / hoek Nieuwe Markt.

LUCAS (DE) FRIES
te Tiel en Leeuwarden

In het jaarboek 1951 van het Centraal Bureau voor Genealogie beschreef de
heer J. P. de Man het gezin van Lucas (de) Fries te Tiel (pag. 63) in het kort
samengevat als volgt: Lucas (de) Fries, schepen en burgemeester van Tiel tus-
sen 1620 en 1637, overl. ald. 9.10.1642, tr. Hadewich Foyert, dr. van Jan Foyert
en Ricklant van de Steenhuys. Uit dit huwelijk drie dochters: Johanna, Elisa-
beth en Hyma, die resp. trouwen in 1633, 1634 en 1637. Hun doopdata worden
niet vermeld.

Toevallig vond ik in Leeuwarden, waar de doopboeken in 1603 beginnen, dat
een Lucas (de) Fries (de moeder wordt niet genoemd) op 13.2.1605 Ricklant
laat dopen. Van hem ook Maria 7.8.1603, Marya 9.3.1608, Jan 14.5.1609 en Sei-
jer 18.12.1611. De trouw van hun ouders (trouwboek civ. begint 1594) werd niet
gevonden. De verrassing was compleet toen in het poorterboek te Leeuwarden
de inschrijving in het jaar 1597 werd aangetroffen van het echtpaar Lucas An-
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drijes en Hadewich van Dockum. Ook in Leeuwarden dus de toch niet alle-
daagse combinaties Lucas-Ricklant en Lucas-Hadewich.

H. WAGENVOORT

VERGEEST-ISOUART

Dat men zichzelf niet moet verstrikken in de eigen „logisch" aandoende
gedachten-kronkels, bleek weer eens bij een genealogisch onderzoek, dat ik op
verzoek van Mlle MOULIN uit Bordeaux in het Utrechtse Gemeente Archief
instelde.

Het verzoek sprak van een Guillaume WERGUEST, die in de periode
1782-1784 in Utrecht geboren zou zijn als zoon van Guisbert WERGUEST ou
VERGUEST en Maria de ISUART. De religie was niet opgegeven en het leek
dat het hier om uit Frankrijk gevluchte Protestanten ging, gezien de tot hol-
lands verbasterde namen.

Toen echter de doopregisters van de Gereformeerde Kerk geen aankno-
pingspunten opleverden heb ik, tegen de eigen vewachtingen op succes, toch
ook nog maar de Doopregisters van de Katholieke Kerk doorgenomen en
zie . . . daar verscheen een Gijsbertus VERGEEST die op 12.7.1783 in de kerk
van de parochie van de Dorstige Hartsteeg was gedoopt als 5e kind van:

Gijsbertus VERGEEST en Maria de SWART (sic!) die in dezelfde parochie
op 4.10.1777 waren getrouwd. Taalkundig waren er nu de volgende klankver-
schuivingen recht te trekken:

GUISBERT WERGUEST en Maria de ISOUART
een auditieve „franciscation" van

GIJSBERT VERGEEST en MARIA de SWART
in Frankrijk door de zoon „veronachtzaamd (?)".

Hetzelfde gold voor zijn eigen voor- en achternaam t.w.: Guisbert tot GUIL-
LAUME en VERGEEST tot WERGUEST. Mogelijk had hij er plezier in wat
„franser" te lijken toen hij zich met een groepje andere Hollanders in de Me-
doc vestigde.

Spreekt u „de Swart" maar eens langzaam en met een frans acecentje uit:
de Swart, de souwaar, d'isouart.

Ook een onjuiste gedachtengang kan soms nuttig zijn, hij kan voor anderen
altijd nog als slecht voorbeeld dienen.

C. DE JONG VAN HOEVEN

WAT WENST U TE WETEN (7)?
Vragen en antwoorden aan Redactie Gens Nostra, t.n.v. N. A. Hamers, Postbus
976, 1000 AZ Amsterdam.

Ditmaal wijden wij de gehele rubriek aan binnengekomen antwoorden.
Eén der eerste vragen in deze rubriek over koopman in Neurenberger, heeft

nogal wat antwoorden opgeleverd. De heer J. P. Noppen uit 's-Gravenhage
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geeft een doopakte uit 1700 van de Luth. Gem. te Woerden: de 7 desember een
soon Giedion, de vader Sijmon Alkemondese van Langewere uit West
Vrieslant, neurenberger salfverkoper, de moeder Christina Klaesse, geboortigh
van Ouricht (Aurich- red.), enz., en de heer L. M. van Voorene uit Amersfoort
haalt uit het Nederlandsche Handelsmagazijn of algemeen zamenvattend
Woordenboek voor Handel en Nijverheid van 1843, p. 816, aan wat Neuren-
berg exporteerde:
„Voornamelijk messing- (geelkoper), staal- en ijzerdraad in alle nommers,
ijzer-, staal- en plaited waren, geelkoper- en tinnegieters waren, messingblik,
spinsbek en bladgoud, lionsche waren, knopen, alle soorten van vijlen, eisen,
ijzeren- en andere metalen spijkers, naai- en breinaalden, vischhaken, balan-
sen, verlakte blikwaren, wolkaarden, blikken en andere doozen, brillen, mathe-
matische, mechanische en muzijkale instrumenten, tinfoelie, gewrevene
bronsverwen van metaalafvallen, glas, spiegels van alle grootte (inzonderheid
de kleinere soorten in foudralen of zakspiegeltjes) schilderverwen (verfdoo-
zen), penselen, borstels, darm- en metalen snaren..!' enz. Kortom, huishoude-
lijke artikelen en ijzerwaren, in de meest ruime zin.

Voorts uit Jacob van Lennep en J. ter Gouw, Het boek der opschriften in
1869, en in de herdruk daarvan op p. 284: „Neurenburger Winkel - Hier ver-
koopt men allerhande Neurenburger waaren, zonder falen - Maar heb je een
hangslot van doen, bij mijn buurman kun je 't halen", volgens de toelichting
verkocht deze man alleen grote dingen, zoals „geldkisten of kerkkroonen".
Het kleine goed liet hij aan zijn buurman over.

De heer Mr. O. Schutte te 's-Gravenhage wijst op het werk van H. L. Krui-
mel, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes, Posthumus Meyjes
en Van Oostrom Meyjes, 's-Gravenhage 1985, waar op p. 390 vermeld wordt
Epe (Ype) van Hettinga, geb. 1691, neurenburgius (ijzerhandelaar) te Bolsward.
Hij schrijft voorts dat hij het beroep herhaaldelijk vermeld vond en verwijst
naar Anthoni de Wind (1753-1824) maljenier of koopman in Neurenberger
waren te Middelburg (Ned. Leeuw 1981, k. 312) en W. F. H. Oldewelt, Kohier
van de personele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam
1945, waaruit blijkt dat in dat jaar 27 eigenaars van een „Neurenburgerwinkel"
te Amsterdam werden aangeslagen.

Als slotantwoord op deze vraag laten we ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen
Cappel uit Zeist aan het woord, die vermeldt, dat Hendrick de Keyser (ged.
Amsterdam N. K. 16.9.1607 als zn van Aert en Liesbeth Jans), poorter van Am-
sterdam, het ene ogenblik „Norenbergier" en het andere ogenblik „ijzercra-
mer" wordt genoemd. Bij zijn conclusie sluit de redactie zich aan: koopman
in Neurenberger is dus een ijzerkoopman!
De eerste vraag van de tweede aflevering van deze rubriek handelde over de bij
de huisnummers toegevoegde letters NK en K. De heer P. J. M. Wuisman heeft
een veronderstelling en schrijft:
„In vroeger tijden had men in het dorpje Batenburg (op enkele plaatsen is het
nog te zien) op de huizen naast het huisnummer de aanduidingen P en K ge-
schilderd, zulks om aan te geven dat de inwoners Protestant ofwel Katholiek
waren. Dit werd vooral gedaan ten behoeve van kollektanten, die met een bus
langs de deur gingen om bijdragen voor een of ander goed doel, die wisten
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dan, wanneer dat doel religieus gebonden was, dat ze bepaalde deuren moch-
ten overslaan.
Zou de K en NK in de bevolkingsregisters rond Bergen op Zoom, zeker in de
plaatsen ten N en NO van Bergen o.Z, die een nogal qua religie gemengde be-
volking hebben, niet duiden op een aanduiding dat bedoelde personen Katho-
liek en Niet-Katholiek zijn, zulks opgetekend tot gemak van hen, die die
bevolkingsregisters regelmatig moeten gebruiken of mogen gebruiken?
K en NK zijn in ieder geval geen officieel voorgeschreven aanduidingen in het
bevolkingsregister".

Dit laatste wordt bevestigd door mevr. A. Th. M. van der Nat-Ruygt te Tiel.
Zij geeft de verplichte aantekeningen: UK (uitsluiting kiesrecht), UKL (hetzelf-
de voor het leven) en UKC (hetzelfde wegen curatele). Ze vermoedt dat de pot-
loodaantekeningen voor het gemak van de ambtenaar geplaatst zijn om aan
te geven, of iemand kiesgerechtigd was, wat dan zou inhouden dat K kiesge-
rechtigd en NK niet kiesgerechtigd zou kunnen beduiden.

De vraag van Braaid en Van Beyrart heeft een korte en een lange reactie ge-
kregen. De eerste is van de heer R. M. Meertens te Rotterdam: „het woord Ber
betekent in het hebreeuws bron, bron van het leven of oase". Daarentegen
schrijft de heer H. W. M. Roelants van Baronaigiën uit Canada het volgende:
„In de tijd voor het verplicht werd echter achternamen (heriditair) te hebben,
of aan te nemen, hadden joodse mensen al enige systemen: 1. De naam van
de Synagoge; 2. de „wereldse naam" en 3. de Aeronym-namen.

De eerste categorie behelsde hoofdzakelijk het hebreeuwse equivalent van de
nederlandse genitief. B.V. de volle naam van Samuel en Aaron zijn volgens dit
gebruik S en A ben Baruch ben Issachar ben Dou (= hebreeuws voor Beer; Ber
is Jiddisch voor Beer); het genitieve gedeelte na ben Baruch wordt gewoonlijk
weggelaten, tenzij er b.v. twee Samuel ben Baruch in de gemeente waren, wat
verwarring stichtte. In dat geval werd de grootvaders genitiefvorm gehand-
haafd. De naam Samuel ben Baruch ben. . . enz., werd vaak vereenvoudigd tot
Samuel Baruch als per opmerking dat de vader van Rabbijn Baruch Issachar
Ber was geheten. In het arabisch wordt nog heden ten dage de multipele geni-
tief gehandhaafd, b.v. Abdoel ibn Saïd ibn Anwar (enz).

De tweede categorie bestaat uit plaatsnamen, b.v. Spier, Hamburg, Berlin of
Berlijn, van Praag, van Son of Zon, enz., veelal gebruikelijk in Nederland. De
Duits-joodse wereldse namen worden vaak afgeleid van plaatsnamen waarbij
de suffix er. b.v. Berliner, Prager, Hamburger, Breslauer, Litthouwer. Behalve
deze topografische namen, zijn er nog die van origine op een ambacht betrek-
king hebben b.v. Huidekoper, de Vilder, enz., evenals dat bij de niet joodse be-
volking het geval was.

Dit brengt ons tot de derde groep, de Aeronym naam. Deze is gewoonlijk
afgeleid en/of opgebouwd uit de beginletters van óf een gezegde uit Bijbel of
Telmud, óf een algemeen religieus idee. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt door
de Secte der Chassidim en wordt nu nog door hun afstammelingen hier te lan-
de gevoerd maar ook elders (ook al zijn die zelfs geen joden meer, laat staan
chassidim). Zulk een bekende naam is Katz, of ook wel tot Cates verbasterd.

Het is nu deze laatste categorie waarbij de „naam" Braaid behoort, naar ik
vermoed. Hiervoor moet een autoriteit op het gebied van Chassidische ge-
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woonten geraadpleegd worden, Misschien zou de opperrabijn der Askenazim
in Amsterdam iemand weten, die dit zou kunnen oplossen.

Weet de vragenstelster ook of de rabbijn Baruch, gezegd Braaid, een officië-
le functie bekleedde in de Synagoge van Wildervank? Indien dit zo is, dan
moet hij van elders beroepen zijn. Dit moet ergens aangetekend zijn, óf in Wil-
dervank zelf, óf in Amsterdam ten huize van de toenmalige opperrabijn. In
Wildervank zou zijn aanstelling in de notulen van de joodse gemeente moeten
vermeld. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat die archieven begraven zijn
om ze te vrijwaren van de bezetter. Elders is dit veel gebeurd, evenals met de
Torahs.

Omtrent de meisjesnaam Merwi schrijft dr. R. A. Ebeling uit Groningen:
„Men zou ietwat meer willen weten omtrent tijd en plaats van het voorkomen
van de roepnaam Mervi, maar voorlopig lijkt het me de gemoveerde (d.w.z.
door gebruikmaking van een daartoe geëigend suffix, in casu de -i, van m. in
v. veranderde) roepnaam m. Merv (naast Mervin en varianten), waarover door
J. van der Schaar in zijn Woordenboek van voornamen, 13de druk (en waar-
schijnlijk ook eerder), sub. Mervyn. Voor duits Merve komt W. Seibicke in zijn
Vornamen. Wiesbaden, 1977, tot dezelfde conclusie, namelijk: vermoedelijk
bij eng. Mervyn en ndl. Merv bij angs. Maervine „beroemd" + „vriend" of
kelt. Mvrddin „heuvel aan zee".

Met de betrekking tot de betekenis van halff hoffstadt zou de heer R. Dank-
baar uit Amsterdam de vragensteller willen aanraden het antwoord te zoeken
in de omschrijvingen van grondoppervlakten van agrarische bedrijven, en ver-
volgt: Hoffstadt zal staan voor hofstede, boerderij. Hij ziet overeenkomst met
de hem meer bekende begrippen als „Vollerbe, Halberbe en Erbkötter"
oppervlakte-aanduidingen uit Westfalen die echter alleen de onderlinge
grootte-verhouding in een bepaalde plaats of (zeer kleine) streek aangeeft.
Omtekening naar m2-grootte kan verschillen van 1:3 opleveren. In Beieren b.v.
bestaat de oppervlaktemaat „Hofstatte" welke overeenkomst met 31.050 m2.

De heer Mr. O. Schutte uit 's-Gravenhage beziet het begrip van een andere
zijde. Hij schrijft dat veel lenen (waaronder heerlijkheden) konden gesplitst
worden; de helft was dan leenroerig aan de ene leenkamer, de andere helft aan
de andere. In Brabant behield de landsheer (hertog) herhaaldelijk de helft van
een heerlijkheid, terwijl hij de andere helft uitgaf (vandaar vaak die gemeente-
wapens met het wapen Brabant en een ander familiewapen).

Tenslotte enige antwoorden op de vierde aflevering van de rubriek, waarin
gevraagd werd naar protestantse DTB-registers van Luik. De heer R. de la Haye
uit Maastricht schrijft het volgende:

Doop- en trouwboeken van protestanten in Luik kunnen gewoon niet be-
staan. Protestanten hadden niet het recht zich in het prinsbisdom te vestigen.
Deden ze dat toch, dan werden ze het land uit gezet. Ik vond onlangs het geval
van een (protestantse) Maastrichtse dame, die een huis huurde te Kanne, en
door de schout prompt „over de grens" gezet werd! Protestantse DTB's hebben
wel bestaan in de bezettingsperiodes van de Landen van Overmaas door de
Staten Generaal. Dit betreft dus wel, maar zeer gedeeltelijk, de huidige provin-
cie Luik. De inventaris van de kerkregisters van de provincie Luik (ook de pro-
testantse) is gepubliceerd: G. Hansotte, Répertoire Général des Registres
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paroissiaux antérieurs au Concordat de 1801, conservés dans la province de
Liège, Bruxelles, 1977.

Hij deelt voorts mede dat de burgerboeken van Luik zijn gepubliceerd door
Juliette Rouhart-Chabot en Etienne Hélin, Admissions a la bourgeoisie de la
Cité de Liège, 1723-1794, Liège (Société des Bibliophiles Liégeois) 1962. Tot
slot kan hij nog meedelen dat volgens het R.K. kerkelijk recht (Canon, art. 765
en 766) de minimale leeftijd om als peter en meter op te treden 13 jaar was.
Mevr. A. de Brueijs-Jansen te Havelte vraagt of via de heraldiek, dus naar aan-
leiding van gevoerde wapens, verwantschap is aan te tonen en een genealogie
opgesteld kan worden. Ze vond in Morenas, Grand Amorial, p. 277 het ge-
slacht de Brueys, geadeld in 1558, gehandhaafd in 1668, in Toulouse en N ïmes
in 1789, grafelijk erfrecht, waarbij nummer 7034. Ze vraagt wie die personen
uit het geslacht zijn en of er een recent boek over is. In Morenas trof ze ook
achter enkele namen het woord Eyr aan. Tenslotte wil zij weten of het juist is
dat Benjamin de Brueys (Ned. Leeuw, 1918) het volgende wapen mocht voeren:
in goud een roode leeuw, die met den linkervoorpoot een blauwe rechterschuin-
balk omklemt.

Dat bij het gelijknamige personen met eenzelfde wapen geen verwantschap
kon worden gelegd, bewijst het artikel van de verzorger van deze rubriek in het
Heraldieknummer van Gens Nostra (nov. 1984). Haar vragen legden we voor
aan onze heraldische redacteur, temeer omdat zij vond dat over de oorsprong
en geschiedenis van het verlenen van adel in Gens Nostra weinig is geschreven.
De heer J. A. de Boo komt dan ook met een uitvoerig antwoord:

De genealogie heeft zijn eigen methodieken1 welke er op berusten dat men
vanuit het heden, stap voor stap, terug zoekt, iedere stap met de gebruikelijke
bewijzen stavend. Een wapen kan bij het zoeken een indicatie vormen voor de
richting waarin men zoeken moet, maar een genealogisch bewijs is het nimmer.
Niet alleen worden er in één en hetzelfde geslacht soms verschillende wapens
gebruikt omdat een nazaat niet meer wist dat een voorvader bij een bepaalde
gelegenheid een wapen heeft aangenomen. Ook wapenusurpatie heeft in het
verleden vaak plaats gevonden. Uitgaan van een wapen bij genealogisch on-
derzoek kan dus teleurstellend zijn.

Over de wijze waarop men in het bezit komt van een wapen bestaan twee
opvattingen.

Volgens Bartolus de Saxoferato, een bekend middeleeuws jurist (1314-1357)
en zijn school, heeft ieder het recht om een wapen aan te nemen. Vooral in de
landen die van oudsher een minder sterk centraal monarchaal gezag hadden,
zoals de Nederlanden en Zwitserland, is die mening onbetwist.

Daartegenover staat de mening van Joan de Badoaureo in Engeland en
Franciscus de Foveis in Frankrijk, ongeveer een halve eeuw na Bartolus de
Saxoferato, dat een wapen door een vorst moet worden verleend en dat niet
idereen gerechtigd is tot het voeren van een wapen. In dat geval wordt het recht
tot het voeren van een wapen wel aan de een of andere vorm van adeldom ge-
lieerd. Bartolus was wel van mening dat een verleend wapen hoger in aanzien
stond dan een vrij aangenomen wapen.

Hoewel Frankrijk geleidelijk aan een sterk centraal geregeerde monarchie
werd, is ook daar formeel het recht om een wapen te voeren het recht van iedere
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vrije geweest. Eminente heraldici als R. Mathieu2 en P. Adam-Even3 hebben
dit overtuigend aangetoond.

Niettemin hebben de Franse koningen herhaalde malen gepoogd om het voe-
ren van wapens aan banden te leggen. Het Edict van november 1696 was for-
meel slechts bedoeld om te tallose misbruiken en fouten in het wapengebruik
te corrigeren. Men werd slechts verplicht om zijn wapen in het Armorial Gene-
ral te laten registreren, uiteraard tegen betaling van de legeskosten die voor de
koning een niet onaardige bron van inkomsten vormden. En daar was het ge-
heel om begonnen. Om de inkomsten te vergroten gingen de ambtenaren zelfs
ongevraagd wapens verlenen. Wie zijn wapen niet liet registreren kreeg een
boete van 300 Livres en de objecten waarop ze waren aangebracht werden ver-
beurd verklaard.

Wanneer een familie De Brueijs in 1558 is geadeld, zal hen bij die gelegen-
heid ongetwijfeld een wapen zijn verleend.

Het wapenboek dat mevr. de Brueijs-Jansen citeerde, het Grand Armorial de
France onder redactie van H. Jougla de Morenas, Paris 1934-1952, 7 delen,
herdrukt in 1975, is één van de toonaangevende Franse wapenboeken, omdat
het, zij het soms summier, zijn bronnen vermeldt.

Eyr achter een naam zou Ecuyer kunnen betekenen. Letterlijk is dat schild-
knaap, maar het is vergelijkbaar met het Engelse esq.

Volgens Rolland's Supplement op Rietstap's Armorial General, deel II,
voert de Franse familie Du Brueil, Du Brueis of De Bruyes (Provence), heren
van Foncouverte: In blauw een schuinbalk, links begeleid door drie sterren en
rechts door een leeuw, alles van goud.
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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. Alleen wan-
neer gebleken is dat de verlangde gegevens niet van de Contactdienst kunnen
worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

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

ANTWOORDEN
211. DE BOER (XLI(1986) p. 456)
Dirck Pieters de Boer trouwde 1.5.1708 niet met Neeltje van der Bree, maar met Neeltje Jansdr.
van der Veer, geb. Rijpwetering als dr van Jan Abrahams van der Veer en Annetje Gerrits van Eg-
mont. Neeltje Jansdr werd 26.9.1714 (pro deo) begraven. Zij woonden te Rijpwetering.

Th. J. VAN DER POEL, Hillegom
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VRAGEN

250. HULZEN-VAN BONDA
Berend Hulzen, geb. ca 1753, tr. Nieuweschans 25.5.1788 Hinderkje Jans (ook wel Fransen) van
Bonda, geb. ca 1757. Zij laten 3 meerderj. kinderen na; Stientje, geb. ald. 22.3.1789 en Aaltje, geb.
ald. 21.11.1798. Wie was het derde kind? Gevr. doop en voorgeslacht van het echtpaar en overl.
van Stientje. j F M BIELARS, Oosterhout

251. OPHEYS/CAPPUIJS/GERLINGH
Gevr. nadere gegevens van de 3 echtgenoten van Catharina Abrahamsdr Boot te Geertruidenberg:
1. Jan Opheys (Ophees), van Berloo (Baarlo in Limburg), poorter van Geertuidenberg 1686, tr.

ald. 2.6.1686
2. Mattheys Cappuijns (Kappuijns), van Haelen, poorter van Geertruidenberg 1698, tr. ald.

4.4.1697.
3. Francois Gerlingh (Geerlingh), wedr van Catharina Harincx, otr. Geertruidenberg 1.6.1707.

R. BOOT, Utrecht

252. WILSCHUT
Willem Wil(t)schut, jm. van Arkel/Heukelum, overl. Goudriaan 28.7.1761, tr. (1) ald. 11.12.1728
Marrigje Cornelis Boonstoppel, overl. ald. 10.12.1759; tr, (2) Bergambacht 12.4.1761 Annigje
Teunisse de Lange, ged. ald. 11.11.1742. Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Willem.
Bastiaan Dirkse Wilschut, tr. (1) Ameide 16.12.1697 Marijke Hendrikse van der Vliet, van Ac-
quoi; tr. (2) Ameide 1.2.1722 Lijsbet Ariens Koot. Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht
van Bastiaan.
Philip Pietersz Wilschut, tr. (1) Nieuwpoort 14.4.1696 Annigje Gerrits Leckerlant; tr. (2) ald.
30.4.1713 Jannigje Willems van Abeel, geb. Groot-Ammers 4.4.1674. Gevr. aanvullende gege-
vens en voorgeslacht van Philip. W. L. B. WILSCHUT, Hattem

253. GROENTJES-PEETERS
Peter Groentjes en Helena Peeters laten te Oosterhoude (Gem. Valburg) 6.3.1799 Joannes dopen.
In Valburg is hun huw. niet te vinden. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

Mevr. C. G. GROENTJES, Hoorn

254. JANSSEN
Johannus Peters, ged. Rijkevoort 29.9.1770 en Catharina Janssen, geb. ca 1770, laten te Wanroy
op 5.1.1797 Johannus dopen. Volgens haar overlijdensakte zou zij geboren zijn te Reek als dr van
Peter Janssen en Maria. Zij is hier echter niet te vinden. Gevr. haar doop en huwelijk.

J. D. PETERS, Reek

255. HEYDENRIJCK-DE GUNSTER
Hendrick Heydenrijck, tr. vóór 1625 Heesken de Gunster, dr van Jacob. In 1632 wonen zij te
Doesburg met hun kinderen Stijntien, Jacob, Catrijna en Dirck. Gevr. nadere gegevens en voor-
geslacht van dit echtpaar.
HEYDENRIJCK
Is Lambright Heydenrijck, sergeant, die als wedr van Doesburgh, tr. te Bergen op Zoom, een kind
van bovengenoemd echtpaar?
Zijn Hendrick, geb. Breda 1710 en Jacobus Heydenrijck zoons van Hendrick Heydenrijck en Ma-
riken Lansloot, kleinkinderen van Lambright?
Gaarne nadere gegevens van genoemde personen.

Mevr. J. L. MILO-HEYDENRIJK, Dalmally (Schotland)

256. JONKER
' Gevr. nadere gegevens van

- Johanna Jonker, geb. Hoogeveen 5.11.1826 als dr van (Johan) Willem Jonker en Jantje Lam-
bers (Faken).

- Grietje Jonker, geb. Hoogeveen 18.10.1890 als dr van Jan Jonker en Klaasje Lenten.
- overl. plaats en datum (tussen 1886- 1903) van Engelina Elizabeth Jonker, geb. Coevorden

31.5.1839, tr. (1) Jan Nicolaas van der Voort; tr. (2) Johannes Anthonie Smit.
W. JONKER, Koog a/d Zaan
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257. DE GROOT
Ruurd Pieters de Groot, tr. Utingeradeel 12.6.1813 Janke Rinzes Siesma. Vgls akte van kennelijk-
heid dd. 25.5.1813 is hij geb. Akkrum 1.1.1784 als zn van Pieter Wytses en Tietje Oenes (Ok-
kes?). Gevr. voorgeslacht van Ruurd.

R. M. STOORVOGEL, 's-Gravenhage

258. LEEWIS/LUWEZE
Blijkens overl. acte dd. 12.6.1845 in Stolwijk wordt Gerrit Leewis, geb. in 1769 te Bergumerdam,
als zn van Maarten Leewis en Geertje van Dam. Hij tr. - deel uitmakende van het „Lijff Regi-
ment van de Prins van Oranje" - Stolwijk 10.8.1794 Adriana Koot. Hij heet dan Gerrit Luweze.
Gevr. zijn doop en voorgeslacht; was zijn vader ook militair?

A. D. LEEWIS, Amstelveen
259. Provincie GRONINGEN
Gevr. voorgeslacht van de echtparen:
- Willem ten Cate, tr. Sappemeer 13.4.1800 Annechien Hansens Deen.
- Oomke Abrahams (Vroom), tr. Sappemeer 21.11.1756 Aaltje Sijbrands.
- Jurjen Jurjens, van Beersterhamrik, tr. Hoogezand 8.4.1758 Jantje Alberts, van Meeden.
- Cobe Geerts, van Eexta, tr. Winschoten 27.5.1776 Lukje Meinders.
- Oomke de Jonge, tr. Hoogezand 28.4.1811 Reina Hindriks. Voorgeslacht van Reina ge-

vraagd. B. VAN DER LAAN, Heiloo

260. FIERENS
Jan Fierens, van Hulst, geb. ca 1716, overl. Oud-Vossemeer 11.4.1786, tr. Oude tonge 25.5.1744
Grietie Cornelis van Gelderen. Gevr. doop, broers en zusters en voorgeslacht van Jan-

C. FIERE, Hilversum

261. BLANCKEVOORT-KAYSERS
Jan Harmensz Blanckevoort, van Ootmarssum, geb. ca 1630, otr. Amsterdam 26.4.1657 Grietje
Kaysers, van Gildehaus, geb. ca 1630. Gevr. beider doop en voorgeslacht.
DE VRIJ
Anna de Vrij, geb. ca 1632, dr van Mathijs de Vrij, otr. (1) Amsterdam 15.3.1652 Pieter van Zuy-
len, van Delft; otr. (2) Amsterdam 8.1.1684 Robbert Buyters, wedr. van Catharina Druysschar.
Gevr. doop en voorgeslacht van Anna.
HEEMS
Arent Heems, van Laerwout, geb. ca 1619, otr. Amsterdam 9.8.1647 Saertie Claes, van A, geb.
ca 1625. Gevr. waar ligt Laerwout? Mevr. D. PUTMAN CRAMER, Minusio CH

262. GULIKER-VAN WAGENINGEN-JASINK
Theodorus Gulliker, van Amersfoort (voorgeslacht bekend), otr. (1) Amsterdam 26.7.1765 Gerritje
van Wageningen, begr. ald. 18.5.1779; otr. (2) A'dam 30.9.1779 Grietje Jasink, begr. ald. 21.9.1809.
Uit 2e huw.: Hendrik, ged. A'dam 12.6.1783, Geertruij, ged. ald. 11.5.1785 en Gerrit, ged. ald.
20.8.1789. Gevr. alle gegevens van genoemde personen en hun nageslacht.
GULIKER-CROESE-JOUSSEAULME
Johann Coenraad Guliker (Gülcher), geb. Enkirch a/d Mosel 1.3.1716, begr. Amsterdam
26.11.1788, otr. (1) ald. 22.2.1760 Maria Croese, van Dinslaken, begr. A'dam 20.5.1766; otr. (2) ald.
5.1.1770 Wilhelmina Catharina Jousseaulme, begr. A'dam 4.11.1803. Kinderen: Catharina Maria,
ged. (Luth.) ald. 16.1.1760; Anna Catharina, ged. ald. 23.6.1761, otr. A'dam 2.2.1798 Simon Bran-
derhorst; Maria Sophia, geb. ald. 23.7.1765. Gevr. alle gegevens van genoemde personen en hun
nageslacht.
GULIKER
Uit Hom in het Lipperland komen de volgende personen:
1. Johann Adolf Guliker, geb. ca 1750/60, tr. (1) Johanna Catharina van Baaien en tr. (2) Anna

Maria Amalia Lamans.
2. Johann Coenraad Guliker, geb. Hom 12.2.1764, otr. A'dam 10.1.1801 Catharina Vork, van Hil-

legom.
3. Simon Frederik August Guliker, geb. Hom 3.4.1757, otr. A'dam 26.10.1792 Aaltje Straks, van

Nederlangbroek.
Gevr. alle gegevens van deze personen en hun nageslacht. p R GÜLICHER, Keulen
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263. MASKER-LUDEN
Harm Jans Masker, van Borger, overl. Veendam 25.2.1855, tr. ald. 12.11.1809 Juliana Bartelds Lu-
den, overl. ald. 18.12.1873. Gevr. beider doop en voorgeslacht.
TER VEER-MEDDENS
Johannes Hindrikus ter Veer, van Groningen, overl. Wildervank 13.3.1867, tr. Oude Pekela
2.12.1810 Maria Theresia Meddens, van Meppen. Gevr. beider doop en voorgeslacht.
VAN SCHAGEN
Hindrik van Schagen, van Breda, ald. niet gevonden, tr. Groningen 5.5.1778 Engelina Lubbers.
Gevr. doop en voorgeslacht van Hindrik. Mevr. M. Th. H. KOLTHOFF, Heerlen

264. MAGGORIUS-BOS
Jurgen Maggorius, van Vreden, geb. ca 1713, otr. Amsterdam 1.8.1749 Maria Bos, geb. ald. ca 1725.
Gevr. beider herkomst en verklaring van de naam Maggorius/Machorius.
TOMBR1NK-HASELKAMP
Jan Tombrinck, van Munster, geb. ca 1684, otr. Amsterdam 18.4.1720 Helena Haselkamp, van Vre-
den, geb. ca 1695. Gevr. beider voor- en nageslacht.

Mevr. P. M. L A N S - V A N - M A A S A K K E R , Rotterdam

265. HETTERMAN-TEN VELTHUIS
Anna Maria Hetterman, geb. Metelen (Dld) ca 1670, wed. van Jan Reininck, otr. Oldenzaal
3.5.1705 Steven ten Velthuis, ald. geb. ca 1675. Gevr. beider voorgeslacht en event. wapens.
HUIZ1NGA
Alger (Aldert) Karstens Huizinga, van Spannum, geb. ca 1774, overl. Oosterlittens 13.10.1822, tr.
ca 1799 Harmke Harmens (Huizinga), van Hemelum, geb. ca 1771. Gevr. beider voorgeslacht.

Mr. H. J. A. BOS, Tilburg

266. LÜKEN
Adam Jurgensze (Lüken) van Paderborn, overl. 1771, tr. Oterleek 26.9.1746 Maartje Jans, geb. ca
1716, overl. Schermer 8.4.1805. Op 16.12.1756 erven beiden als dienstknecht en dienstmeid de wo-
ning en het land van Sijmen Cornelis Velthuijs in de Schermer. Gevr. nadere gegevens en beider
voorgeslacht. Mevr. M. LUKEN-SLUIS, Heerhugowaard

267. HENDRIK-HARMS
Hendrik Hendrix, jm., tr. Hoogeveen 5.3.1702 Geertien Harms, jd. Hun zoon Harm wordt ged.
Hoogeveen 25.2.1704. Gevr. nadere gegevens en mogelijk andere kinderen van dit echtpaar.
KUIPERS-HÖLSEBOS
Geerd Kuipers, zn van Albert Kuipers uit Emlichheim (graafschap Bentheim), tr. 25.10.1778 Teube
Hölsebos, dr van Jan Hölsebos, van Veldhausen (gr. Bentheim). Gevr. nadere gegevens en beider
voorgeslacht. G. KUIPERS, Edmonton (Can.)

268. HAZEU-KERSKENS
Abraham Izaak Hazeu en Catharina Kerskens laten te Pijnacker tussen 1782 en 1788 vijf kinderen
dopen. Gevr. huw. van dit echtpaar. M e v r . M . L . HAZEU-VAN VELDHUIZEN, Ermelo

269. VAN KLAVEREN-VROED(E)STEYN
Daniël Willems van Klaveren, van Sevenhuysen, otr. Alphen a/d Rijn 30.4.1738 Jaepje Jansse
Vroed(e)steyn, ged. ald. 23.4.1713 als dr van Jan Jansz Vroedsteyn en Willemtje Huygen Keyser,
woonachtig te Oudshoorn. Gevr. doop van Daniël en beider voorgeslacht.

Mevr. M. M. VAN REYN-SCHOPPEL, Tilburg

270. RIJSDIJK-DORSMAN
Pieter Ottozn Rijsdijk, tr. Hendrik Ido Ambacht 6.5.1792 Grietje Dorsman, ged. Barendrecht
6.4.1766. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
RIJSDIJK-KOK
Frank Ottozn Rijsdijk, ged. H. I. Ambacht 8.1.1769, overl. ald. 10.3.1848, tr. (1) Maria Fortuin,
overl. ald. 30.10.1815; tr. (2) Heerjansdam 20.12.1817 Cornelia Kok, ged. Ridderkerk 9.1.1797. Gevr.
voorgeslacht van dit echtpaar.
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RIJSDIJK-KRANENDONK
Pleun Ariesz Rijsdijk, jm. van Rhoon, overl. Ridderkerk 14.6.1741, tr. ald. 24.8.1704 Grietje Ja-
cobs Kranendonk, ged. ald. 13.8.1679, overl. ald. 28.6.1758, dr van Jacob Kranendonk en Elisabeth
Gerritsdr. Gevr. doop en voorgeslacht van Pleun.

J. M. RIJSDIJK, Nijmegen

271. LANSDAAL
Richard Thomas Lansdaal, jm. van Empel, tr. (1) voor schepen van Driel 5.9.1655 Meriken Ariens;
tr. (2) 1665 Digna Coenen. Gevr. doop en voorgeslacht van Richard.
VAN WIJNGAARDEN
Marten Harmens van Wijngaarden, tr. (verm. Mijdrecht) 16.2.1729 Annetje Jacobs de Jong. Gevr.
nadere gegevens en voorgeslacht van Marten.

Mevr. A. M. LANSDAAL-VAN WIJNGAARDEN, Hoorn

272. BEKKENS
Gevr. voorgeslacht van:
a) Johanna Bekkens, wed. Joost Mooleschot, overl. Rotterdam 19.1.1754;
b) Lijsbert Bekkens, tr. Rotterdam 7.5.1765 Gerrit de Jong;
c) Susanna Bekkens, tr. Rotterdam 4.4.1786 Jacob van der Poort.

L. A. BEKKENS, Rotterdam

273. BLINKVLIET
Hendrikje Ysbrandts Blinkvliet, van Almkerk, tr. Woudrichem 4.5.1681 Marinus Willemsz de Joo-
de, geb. ald. ca 1650. Gevr. nadere gegevens geslacht Blinkvliet.
KOSTER
Andries Tjeerts wordt 2.4.1752 beroepen tot koster en schoolmeester van Steenwijkerwold en voert
daarna de naam Andries Tjeerts Koster. Gevr. zijn herkomst.
BARNEVELDT-VAN WINTERWIJK
Evert van Barneveldt, tr. Amersfoort 3.7.1735 Caatje Jansz van Winterswijk, wed. van Joost Teu-
nissen, jm. van Stoutenberg met wie zij tr. Amersfoort 21.10.1725. Gevr. beider voorgeslacht.

J. H. HOITINGH, Naarden

274. SCHRADER
Nicolaus Schrader, begr. Veur 3.5.1773, tr. ald. jan. 1736 Aleid (Adelheid) Kümpers, ged. Rheine
(Dld) 18.11.1709, begr. Veur jan. 1769. Nicolaus komt verm. uit Hopsten (Munsterland). Gevr. zijn
doop en voorgeslacht. H j M S C H R A D E R , Ossendrecht

275. VAN ZOMEREN-DE RUYTER
Jan van Zomeren, ged. Haaften 11.7.1723, tr. ca 1750 Neeltje de Ruyter, Gevr. huw. en voorgeslacht

van beiden. G M G R O O T > Dordrecht
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