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KNOL / KNOLLENBURG

Voorspoed en tegenslag van een Hilversumse familie in de 17de en 18de eeuw

Inleiding

In mijn kwartierstaat komt voor Maria Geertruida Knollenburg, die in 1783 in
Hilversum werd geboren1. Door het lezen van een artikeltje in een oude jaar-
gang van Gens Nostra2 werd mijn belangstelling voor haar familie gewekt. Bij
het zoeken van voorouders in Hilversum kom je al gauw in aanraking met de ge-
volgen van de grote brand in 1766: originele doop- en trouwboeken zijn er pas
van dat jaar af, de gereconstrueerde van de jaren daarvoor zijn niet geheel be-
trouwbaar en zeker niet volledig. Gelukkig is er nog notarieel archief van 1719
af en kan men ook nog wel iets vinden in de Gooise koptiendregisters3. En ver-
der moet je dan maar zoeken of er elders nog gegevens te vinden zijn. Het nota-
rieel archief van Naarden bevat redelijke mogelijkheden en in mijn geval vond
ik ook nog het een en ander in het oud-rechterlijk archief van Eemnes en van Kor-

Kerk en huizen te Hilversum voor en tijdens de brand van 1766, voorkomend op een gravure van
P. J. Entrop van hetzelfde jaar, met bijschrift: Ter gedagtenisse der liefdadige inwoonderen van de
Vereenigde Provinciën, bestaande in een Collecte op Hooge Aprobatie voor de Ongelukkige Lands-
genooten van 't Dorp Hilversum tot herstelling hunner Schaade geleden in de zwaaren Brand van

den 25 Juny, en ter Opbouwing hunner afgebrande Kerk en Huizen, gedaan den 3 Sept' 1766
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tenhoef en zelfs in het notarieel van Oostzaan4. Al met al heb ik voldoende ge-
gevens verzameld om een beeld te kunnen geven van de ups en downs van deze
familie in het kader van het dorpsleven te Hilversum.

Genealogie

I. Freek Pieters Knol, geb. ca 16315, koptiendplichtig grondeigenaar te Hil-
versum (1667, 1685), schepen ald. (16626, 1666), overl. na 1685, tr. mogelijk dr
van Claes Aalten (van der Heijden)7.

Voor het eerst kom ik hem gedocumenteerd tegen in 1656: hij tekent als getuige een akte verle-
den te Naarden8.
In 1666 moet hij in zijn functie van schepen een vervelend karweitje opknappen5. Ene Trijn
Gijsberts, een weduwe, bevalt van een kind en beweert dat de schout Gerrits Hendriks Knecht
daarvan de vader is. Onder geleide van Knol wordt de boreling naar het huis van de schout
gebracht, maar daar wordt niet opengedaan. Onverrichterzake keert de schepen terug naar
de kraamvrouw, die bij hoog en laag blij ft volhouden dat de schout de vader is van haar kind.

II. Pieter Feekse Knol (zich schrijvend Knool), koptiendplichtig grondeige-
naar te Hilversum vanaf 1685 fabrikeur en bakker9, overl. ca 1711, tr. Jantje
Cornelisdr Vlaanderen, overl. vóór 29.1.1719, dr van Cornelis Jacobs Vlaanderen
en Marijtje Rijkse Rebel10.

Pieter neemt in 1685 de hele koptiendplicht over van zijn vader en een deel van die van zijn
schoonvader. Door de impostmeesters Arent en Paul Tideman wordt hij gemachtigd tot het
verrichten van diverse rechtshandelingen met betrekking tot de heffing van de impost van
„'t sout, seep, heere- en redemptiegelt over den dorpe Hilversum" voor de in 1708 lopende
termijn". Zijn weduwe koopt in 1715 land in Kortenhoef en wordt dan weduwe van Pieter
Freekse Knollenburg genoemd12. Na haar dood staan haar beide dochters onder voogdij
van haar broer en haar zwager Gerrit Corn. Vlaanderen en Aris Bos, geh. met Aagje Corn.
Vlaanderen.

Uit dit huwelijk:13

1. Frederik, volgt III.
2. Jacobje Pieters Knollenburg, tr. (huw. voorw. Eemnes 29.1)9 1719 Gijsbert

Cornelis Vlaanderen, mogelijk zn van Cornelis Jansz Vlaanderen en Gertruid
Jacobs Vlaanderen.

Als bruid brengt zij ten huwelijk aan: contant geld 240 gld., inboedel, huisraad, linnen en
zilver samen voor 554 gld. enkele obligaties, samen 900 gld., een derde deel van de uitstaande
vorderingen van haar moeders nalatenschap en voorts een derde in het huis, enz. (zoals ver-
meld in noot 8). Verder een half kampje land te Kortenhoef, dat zij samen met haar zuster
bezit, en dat in 1721 door haar man en haar zwager wordt verkocht14. In het verpondingsko-
hier van de huizen van 173215 komt Gijsbert voor met een huis met schuur. Dit onroerend
goed wordt 27.6.1755 getransporteerd op de kinderen van Frans Vlaanderen.

3. Marritje Pieters Knollenburg, begr. Hilversum 27.2.1771 (classis ƒ 3 , - ) , tr.
ald. 2.2.1721 (huw. voorw. 18.l)16 Petrus Edema, ged. Nieuw-Loosdrecht
4.11.1696, begr. Hilversum 29.8.1782 (classis ƒ 3, - ) , zn van Willem Edema en
Diewertje Frederiks Groen.17

Bij akte van 23.6.1720 stellen haar broer en Gerrit Vlaanderen, haar voogd, zich borg voor
een schuld die zij heeft aan Arent Tideman18. Haar aanbrengsten ten huwelijk worden teza-
men geraamd op 4000 gld. Petrus brengt aan 400 gld. In 1722 procedeert hij nomine uxoris
tegen zijn zwager Frederik19. In het verpondingskohier van de huizen van 173215 komt Pe-
trus voor als eigenaar van een huis met schuur. Hij verkoopt dit bezit in 1746 en koopt het
weer terug in 1748. Verder heeft hij in 1732 nog twee andere huizen, die hij beide in 1750 ver-
koopt. In 1763 is Petrus vierraad in het dorpsbestuur20.
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De handtekeningen van vijf generaties

III. Frederik Pieters Knollenburg, grutmolenaar, overl. na 22.2.1746, tr. (1)
Huizen 25.11.1708 Lambertje Kellewigh, ged. ald. 14.11.1688, overl. vóór
2.6.1713, dr van Cornelis Jacobs Killewigh en Hilletje Lamberts; tr. (2) (huw.
voorw. Eemnes 2.6)21 1713 Matje Willems, overl. vóór 11.2.1718, dr van Willem
Everts te Huizen en weduwe van Rijk Jans Perk22; tr. (3) (huw. voorw. Eemnes
11.2)23 1718 Gerritje Bouman, dr van Adriaan Rijks Bouman te Hilversum.

Frederik komt in de koptiendregisters zowel met de naam Knol als met die van Knollenburg
voor24. In alle overige mij bekende stukken uitsluitend als Knollenburg. Blijkens de huw.
voorw. van zijn tweede huwelijk bezit Frederik in 1713 een huis, hofstede en schuur met een
grutmolen, door hem bewoond en gebruikt. In dit huis heeft hij vermoedelijk zijn hele leven
gewoond. Het wordt pas getransporteerd (verpondingskohier 1732) op 9.3.1751. Verder bezat
hij in 1713 enkele stukken bouwland, koeien, paarden, wagens en verdere roerende goederen,
samen ter waarde van 6750 gld. Ondanks zijn welstand was hij blijkbaar ook wel eens krap
bij kas, want in de inventaris van de nalatenschap van ene Gerrit Visser en zijn vrouw komt
in 1724 een vordering voor op Frederik van 200 gld. „in twee reijsen aan denselven geleend,
daarvoor verbonden eerst twee fijne bellen en een gouden ketting drie dik met een gouden
slootje en daarna een goud oorijser en twee gouden mansringen"25.
In 1715 beklagen de burgers van Hilversum zich schriftelijk over het feit dat de baljuw schepe-
nen heeft aangesteld buiten de voordracht om, hetgeen in strijd is met „al onse oude previle-
gien ende geregtigheeden26. Frederik ondertekent mede dit stuk, evenals, naast vele anderen,
zijn ooms Aris Bos en Gerrit Vlaanderen en zijn neef Frans van Ravenswaij27. Op 10.6.1717
viert een groep burgers, w.o. Frederik, de terugkeer van de geschorste schout Jan Bitter met
het afvuren van vreugdeschoten28.

In 1722 beklagen diverse burgers zich over het feit dat de schout, die tevens herbergier is, de
vergaderingen van het geregt niet in het regthuis houdt, maar in zijn herberg, wat extra kosten
meebrengt voor de burgerij. Frederik tekent mede dit stuk waarin twee Hilversummers ge-
machtigd worden zich te wenden tot de Staten van Holland29. Het is niet onmogelijk dat
Frederik behalve grutter ook fabrikeur geweest is. Dit zou opgemaakt kunnen worden uit het
volgende verhaal30. Op 23.4.1724 is er ten huize van Johannes Vlaanderen een aantal Hilver-
sumse heren bijeen, waaronder ook Frederik en schipper Jan Jansz Perk31. In dit gezelschap
beweert laatstgenoemde met veel aplomb („dat deselve Jan Perk ter selver tijd seer hadde ge-
glorieerd op sijn macht") dat weliswaar het volk meende dat de molenmeesters32 de gemeente
zouden bewaren, maar dat er in tegendeel een soort uitverkoop van de gemene gronden zou
plaats vinden en dat hij Jan Perk er voor kon zorgen dat de aanwezigen een eventueel begeerd
stuk grond zouden kunnen krijgen. Zo voegt hij Frederik toe: „je loopt altijd met je streepjes
en met de rijssack, kom, seg maar hoeveel morgen wild gij hebben en seg maar hoeveel stukjes



streep dat gij voor het geven wild". Hilversummer Streep is een gestreepte katoenen stof en
het feit dat Frederik eventueel met stukken katoen zou kunnen betalen (of aan Jan Perk geven
als commissie?) wijst er m.i. op dat hij er fabrikeur van was. Uit 1728 heb ik twee akten33

waarin Frederik wordt gemachtigd door de impostmeester van „'t somer- en winterkoorngelt
alsmede van de besaaijde landen" en door die van „'t gemaal en cothisatiegemaal", om na-
mens hen op te treden tegen „contraventeurs en frauditeurs". Blijkbaar vervulde hij een
soortgelijke functie al eerder, want in 1717 wordt hij aangevallen door een vermoedelijke
fraudeur, ene Arnold van Groep, die hem toeroept: „ ,ik sal Uw dondersse hont leren' of der-
gelijke woorden in substantie", waarbij hij hem met een zware rotting tracht te slaan34. Op
18.10.1726 verkoopt Frederik enkele stukjes bouwland op de Hilversumse Eng aan de Loos-
drechter Dirk de Nooij. Blijkbaar heeft deze later gesteld dat hij in dronkenschap had gehan-
deld, want over zijn al of niet nuchter zijn worden diverse verklaringen afgelegd35. Er wordt
in veel stukken, meestal akten van procuratie, melding gemaakt van te voeren procedures.
In 1719 procedeert Frederik tegen Gerrit Jansz Haan, die een verkocht huis niet wil
leveren36. In 1720 samen met twee anderen tegen Jan Teunisz Bijl in Amsterdam37, in 1722
tegen zijn zwager Petrus Edema19. In 1725 tegen Paulus Tideman en Jacob Killewigh38. In
1742 ligt hij nog in proces met Jan Toeback39. Jammer genoeg wordt meestal de oorzaak van
de rechtsstrijd niet vermeld. In 1730 is Frederik ziek en maakt zijn testament40. Hij benoemt
tot zijn erfgenamen zijn kinderen en zijn vrouw Gerritje Bouman, ieder voor een kindsdeel.
Hij herstelt van zijn ziekte. Volgens het verpondingskohier van de huizen van 1732 bezit Fre-
derik in dat jaar behalve het genoemde huis met de grutmolen, nog vier andere huizen. Drie
daarvan worden verkocht in 1740. Het vierde alsmede de grutterij worden getransporteerd
op 9.3.1751. Ook diverse stukken land die hij (volgens het verpondingskohier van de landen
van 173241) bezit, worden op diezelfde 9 maart getransporteerd. Mogelijk is die verkoop ver-
richt door zijn erfgenamen, en zal hij dus ongeveer 1750/1751 overleden zijn.

Uit het eerste huwelijk:
1. Tijmentje Knollenburg, overl. vóór 24.12.1767, tr. vóór 17.4.1732 Jan Perk

Kruijff, Mr timmerman, aannemer en later baander, begr. Naarden (in de
kerk) 18.9.1776; hij hertr. 1768 Cornelia Groenland, wed. van Cornelis Veen-
huijsen.

Tijmentje is erfgename voor de helft van haar grootmoeder Hilletje Lamberts, de andere erf-
genaam is haar oom Jacob Killewigh. De door de erflaatster bij testament aangewezen voog-
den rekenen af bij akte van 17.4.173242, vermoedelijk kort na Tijmentjes huwelijk. Tot haar
aandeel behoren vier huizen te Huizen, drie stukken maatland, samen groot 5 swaden, elf
stukken bouwland, alsmede een aantal effecten. Van de ontvangsten en uitgaven wordt ver-
slag gelegd vanaf 1.7.1730. Een van de laatste uitgaven is een bedrag van een gulden op
6.3.1732 „voorde huijr van een paart, wanneer de voogden naar Hilversum zijn gereden om
met Tijmentje Knollenburg te spreken". Volgens een getuigenverklaring van 20.8.173943 is
Kruijff dan aannemer van 's lands fortificatiewerken te Naarden voor zoveel het timmer- en
metselwerk aangaat. Voor het metselwerk maakt hij blijkbaar gebruik van een onderaanne-
mer, Claas van der Graaf te Naarden, met wie hij moeilijkheden krijgt. Jan Perk en Tijmentje
komen op 27.6.1741 met attestatie uit Hilversum te Naarden, waar op 3.2.1743 hun zoon Jan
Perk (Perk is dus in casu een vóórnaam) wordt gedoopt. Hun andere kinderen zijn Gerbert,
Trijntje en Hilletje. De kinderen hebben na het overlijden van hun moeder hun legitieme por-
tie ontvangen blijkens een kwitantie van 24.12.176744. Bij de dood van Jan Perk is er een be-
hoorlijk vermogen, waarvan de helft door zijn kinderen wordt geërfd. De andere helft is voor
Cornelia Groenland met wie hij in gemeenschap van goederen was getrouwd. Cornelia
maakt verscheidene testamenten45. Als ze overlijdt op 9.1.1790 krijgen Trijntje en Hilletje
elk een legaat van 100 gld. volgens het testament van 27.5.178846. De rest gaat naar familie
van Cornelia.

Uit het derde huwelijk, ged. Hilversum:

2. Jantje, vermeld in testament 1730.40

3. Pieter, volgt IVa.
4. Adriaan, volgt IVb.
5. haak, ged. 13.4.1729, overl. 1781.



HILVERSUM int

In het register van ontvang op het middel van het begraven te Crommenie staat vermeld: „12
februari 1781 heeft Piet Boelhouwer47 aangeving gedaan van Isaaq Knollenburg, die zig
zelfs de hals heeft afgesneden, te Crommenie pro deo". Zijn nalatenschap, een kist met kle-
ren e.d. (w.o. drie kerkboeken), en een weefgetouw wordt opgezonden naar Hilversum48.

6. Gijsbertje Knollenburg, geb. 1730/36, tr. Nieuw-Loosdrecht 31.5.1762 Jan
Gijsbertse de Vos, wedr van Grietje Hordenburg.

7. Grietje Knollenburg, ged. 20.1.1736, begr. Hilversum 6.8.1771, tr. ald. 7.9.1766
Jan Diepgrond, geb. Nieuw-Loosdrecht 8.3.1739, begr. Hilversum 14.2.1803,
wedr van Neeltje Voogt, zn van Frans Antonisz Diepgrond en Trijntje Janse
Kuijper. Hij hertr. 1774 Gerritje Joosten Does, wed. van Cornelis Boelhou-
wer.

IVa. Pieter Knollenburg (zich schrijvend Cnollenburgh), ged. Hilversum
2.2.1721, fabrikeur, schepen en buurmeester, begr. ald. 23.3.1791 (classis ƒ 3, - ) ,
tr. ca 1742 Maria Geertrui van Veen, overl./begr. Hilversum 18/25.6.1799 (classis
ƒ 3 , - ) , vermoedelijk dr van Cornelis van Veen.

Pieter is van beroep fabrikeur. Als zodanig wordt hij in 1772 uitgenodigd voor een vergade-
ring van fabrikeurs op het rechthuis n.a.v. een verzoek van de Leidse lakenfabrikeurs: men
wil de Staten van Holland om invoerbeperkende maatregelen vragen2.
Op 22.2.1763 wordt Pieter met vier anderen beëdigd als schepen49. In 1764 ontstaan er (even-
als bijna een halve eeuw eerder) moeilijkheden tussen de baljuw van Gooiland en de
Hilversummers50, omdat de baljuw nieuwe schepenen had benoemd buiten de nominatie
om (een nominatie vaif tien personen, opgesteld volgens oud gebruik door de laatstbenoem-
de buurmeester en de schout). Tegen de zin van de Hilversummers laat de baljuw dé nieuwe
schepenen beëdigen door zijn stedehouder. De Hilversummers dienen een klacht in bij de
Hoge Raad, en de oude schepenen (van 1763) willen hun positie behouden omdat ze de nieu-
we niet erkennen. Als de schout met de nieuwe schepenen op 17.1.1764 rechtdag houdt probe-
ren de oude schepenen het rechthuis binnen te dringen. Bij die gelegenheid wordt Pieter door
een dienaar van de schout bij de arm gegrepen en tegengehouden. De H.R. stelt de baljuw
in het ongelijk in jan. 1765. De schepenaanstelling van 1764 wordt vernietigd, er moeten nieu-
we benoemd worden, die zullen blijven zitten (omdat het jaar al om is) tot Vrouwendag (Ma-
ria Lichtmis, 2 febr.) 1766. Intussen protesteren de Hilversummers ook nog twee maal tegen
de benoeming van een schout, maar de tweede benoeming, die van Wessel ten Dam, blijft
gehandhaafd. Pieter is in 1765 buurmeester en moet als zodanig met Ten Dam samen de nomi-



natie maken voor de schepenbenoemingen voor 176651. Dit lukt niet omdat ten Dam, ver-
moedelijk in opdracht van de baljuw, tegen de zienswijze van Pieter in, op de nominatie per-
sonen probeert te zetten, die in 1764 ten onrechte door de baljuw waren benoemd. Het
dorpsbestuur steunt Pieter in zijn opvatting52. Hij wordt 10.2.1766 gerechtelijk aangemaand
door de schout om aan de nominatie mee te werken. Hij reageert lakoniek: „ik hoor en ik
zie en ik rook een pijp tabak"53. Blijkbaar komt het weer tot procedures, want nog in 1772
wordt hij aangesproken voor door hem in 1766 ter zake gemaakte proceskosten54.

Op 25.6.1766 vindt de grote brand plaats in Hilversum, waarbij o.a. de kerk en het rechthuis
afbranden, zodat het hele kerkelijk archief en vrijwel het hele rechterlijk en bestuursarchief
verloren gaan. Sindsdien vergadert het gerecht in het zgn. Zomerhuis bij de pastorie, dat bij
de brand gespaard bleef. Er zijn opnieuw moeilijkheden in 1768, er is dan sprake van het
openbreken van het zomerhuis, en op zeker moment voegt Pieter de schout toe: „Jij bent
Wessel ten Dam en geen schout, daar erkennen wij jou niet voor"55. Maar Wessel is nog tot
in lengte van jaren schout van Hilversum gebleven en Pieter is onder deze schout nog vele
malen schepen geweest, tot 1789 toe.
Na de brand wordt de schade geïnventariseerd. Pieter komt op de lijst voor met een bedrag
van 1800 gld. voor schade aan een huis in het Groest kwartier, vermoedelijk zijn woonhuis,
en met 3750 gld. voor schade aan goederen56. In 1767 is het huis weer hersteld57.
In 1778 is Pieter arbiter bij de scheiding tussen twee blauwververs58. In 1781 doet hij aangif-
te van de nalatenschap van zijn broer Izaak48. In 1784 verstrekt hij procuraties voor het in-
nen van twee vorderingen, resp. op Gerrit Snoek te Gorinchem59 en op Barend van Omme-
ren te Amsterdam60. Deze laatste was vroeger een goede relatie van de familie, want bij de
doop van Pieters kleindochter Maria Geertrui Henriette in 1782, trad Pieters vrouw op als
getuige „representerende de persoon van Barend van Ommeren". De naam Henriette kreeg
het kind naar de vrouw van Van Ommeren.
Omstreeks 1790 neemt de welstand van de familie af. In dat jaar verkoopt Pieter twee stukken
land61. Hij maakt in 1791 met zijn vrouw een testament, waarbij de echtelieden verklaren
beneden de 2000 gld. gegoed te zijn. In het testament wordt een legaat van 500 gld. besproken
aan zijn dochter Geertrui voor de vele en langdurige diensten door haar bewezen, „ingeval
zulx op de dood van den langstlevende uijt den gemenen boedel zal konnen worden gevon-



den"62. In nov. van dat jaar, na Pieters dood, verklaren zijn weduwe en kinderen schuldig
te zijn aan de heren Tekelenburg in Amsterdam 1500 gld. wegens aan P. Knollenburg en zoon
geleverde garens63. De weduwe verbindt voor deze schuld het huis in het Groestkwartier -
naast het weeshuis - , waarin zij woont. Een jaar later verklaart de weduwe schuldig te zijn
aan Simon Zadoks Philip, koopman te Amsterdam, wegens geleend geld een bedrag van 1000
gld.«

Uit dit huwelijk, ged. Hilversum:
1. Gerritje Knollenburg, ged. 27.4.1743, overl. Hilversum 30.7.1806, tr. ald.

16.9.1770 Hendrik Keers, ged. ald. 5.11.1749, fabrikeur, wever en winkelier,
overl. ald. 2.4.1828, zn van Klaas Keers en Anna Hammink; hij hertr. 1819
Willempje de Jongh65.

2. Frederik, ged. 16.4.1745, verm. jong overl.
3. Geertruijdt Knollenburg, ged. 30.12.1747, belijdenis 24.3.1769, overl. Hilver-

sum 4.1.1812, tr. ald. 29.11.1799 Hendrik Huijbel.
4. Frederik, volgt V.
5. Marritje Knollenburg, ged. 4.2.1751, belijdenis 28.3.1779, overl. vóór

18.6.1799, tr. Hilversum 29.6.1788 Dirk Wouterse van Hoorn.
6. Abraham, ged. 12.7.1752, verm. jong overl.
7. Abraham, ged. 13.10.1754, belijdenis 18.3.1777, begr. Hilversum 20.5.1779

(classis ƒ 6 , - ) .
8. Cornelis, ged. 6.6.1757, verm. jong overl.
9. Cornelis, ged. 15.12.1758, begr. Hilversum 29.4.1779 (classis/ 6, - ) .

V. Frederik Knollenburg (zich schrijvend Cnollenburgh), ged. Hilversum
17.6.1749, belijdenis 30.3.1774, fabrikeur, armgaarder, begr. Oud-Loosdrecht
22.11.1808, otr./tr. Oud-Loosdrecht/Hilversum 4/27.10.1776 (impost f6,-)
Wijntje Pos, ged. Oud-Loosdrecht 27.4.1755, overl. Loosdrecht 12.3.1815, dr van
Harmen Pos en Aaltje Everts Groenenhof.

Ook Frederik is fabrikeur, eerst samen met zijn vader onder de naam P. Knollenburg en
Zoon. In 1771 wordt hij benoemd tot armgaarder in het Groestkwartier66. In 1782 is hij
schepen67. In 1781 koopt hij een huis in het Kerkkwartier en in de tweede helft van de tachti-
ger jaren koopt hij verder nog enige stukken land en een huisje aan de turfvaart68. In 1792
leent Frederik 3000 gld. van zijn schoonvader69. In 1793 blijkt hij ruim 412 gld. schuldig te
zijn aan Simon Zadoks Philip. Hij vraagt uitstel, maar dat wordt hem slechts verleend, vol-
gens een uitspraak van het gerecht op 27.1.1793, als hij binnen 24 uur een borg vindt70. Blijk-
baar krijgt hij toch langer uitstel want voor dezelfde schuld verbinden zich in juli van dat
jaar Klaas Pos en Evert Pos, resp. oom en broer van zijn vrouw71. In dat zelfde jaar verkoopt
Frederik vervolgens zijn hele onroerende bezit, de laatste percelen aan zijn schoonvader,
waarmee dan de schuld van 3000 gld. geheel is afgelost72. De in 1795 en 1796 overleden kin-
deren worden pro deo begraven. Voor de daarvóór begraven kinderen viel hij nog in de classis
van 3 gld. Na de dood van zijn moeder in 1799 vragen de erven, Frederik en zijn zusters Ger-
ritje en Geertrui, het ius deliberandi met betrekking tot de nalatenschap73. In okt. van dat
jaar verkopen ze de onroerende goederen uit de nalatenschap en lossen met de opbrengst de
schulden aan de heren Tekelenburg en Philip af74. Op 11 nov. van dat jaar verschijnt Frede-
rik weer voor het gerecht75 en wel in verband met een schuld van 80 gld., 8 st. aan Jacob van
Vliet te Loosdrecht wegens aan Frederiks huisvrouw geleverde coffy, thee en verder kruide-
nierswaren. Frederik verzoekt uitstel van betaling. Berooid schijnt hij naar Loosdrecht te zijn
verhuisd, althans daar wordt hij in 1808 begraven.

Uit dit huwelijk, ged. Hilversum:

1. Pieter, ged. 14.9.1777, begr. Hilversum 29.9.1779.
2. Aaltje, ged. 3.1.1779, begr. Hilversum 28.2.2799.
3. Pieter Knollenburg, geb./ged. 10/14.1.1781, belijdenis 14.5.1802, wever,



overl. Hilversum 2.11.1828, otr. ald. 16.4.1806 Aaltje van Buuren, ged. 's-
Gravenland 18.5.1783, overl. Hilversum 7.1.1846, dr van Cornelis van Buren
en Anna Intendam. Uit dit huwelijk nageslacht.

4. Maria Geertrui Henriette, ged. 7.7.1782, begr. Hilversum 17.3.1783.
5. Maria GeertruidaKnollenburg, ged. 9.11.1783, overl. Loosdrecht 28.1.1852,

tr. ald. 20.10.1805 Jan Krook, ged. Oud-Loosdrecht 21.4.1782, werkman,
overl. ald. 25.2.1841, zn van Joris Krook en Aalbertje Overzee1.

6. Harmen, ged. 16.1.1785, begr. Hilversum 11.4.1786.
7. Harmen Knollenburg, geb./ged. 3.12.1786/1.1.1787, wever, overl. Hilversum

20.11.1859, otr. Oud-Loosdrecht 16.12.1810 Gerritje Keijzer, ged. 's-
Gravenland 15.1.1786, overl. Hilversum 4.6.1850, dr van Dirk Keijzer en
Cornelia van de Brink.

8. Kind, begr. Hilversum 24.9.1788.
9. Marritje Knollenburg geb./ged. 15/17.3.1790, naaister, overl. Loosdrecht

1.2.1868, tr. ald. 31.1.1813 Wijgert Schipper, ged. Oud-Loosdrecht
14.12.1785, werkman, overl. Loosdrecht 27.8.1852, zn van Tijmen Schipper
en Kuijntje Versteeg.

10. Kind, begr. Hilversum 5.6.1792.
11. Jacob, ged. 6.10.1793, begr. Hilversum 16.4.1795.

IVb. Adriaan Knollenburg, ged. 9.12.1725, brandmeester, tr. Anna Teunisdr
Zwaan16, begr. Hilversum 28.12.1798 (pro deo).

In 1763 wordt Adriaan benoemd tot brandmeester77. Bij de grote brand in 1766 lijdt hij een
schade van 25 gld. aan goederen56. Uit de landelijke collecte voor de slachtoffers van de
brand krijgt hij op 4.5.1767 uitgekeerd 7 gld. 19 st.78

Uit dit huwelijk, ged. Hilversum:
1. Gerritje (Geertje) Knollenburg, ged. 24.6.1748, overl. Hilversum 1.9.1825, tr.

(1) ald. 13.10.1771 Joost Does, geb. ald. 1723, begr. ald. 11.3.1777, wedr van
Evertje de Gis, zn van Joost Does en Pietertje Westervelt; tr. (2) Hilversum
30.11.1777 Dirk Smallenburg, ged. Hilversum 8.8.1751, overl. ald. 13.5.1815,
wedr van Doortje Jacobs Breedborst, zn van Wouter Barends Smallenburg en
Lambertje Das.

2. Neeltje Knollenburg, ged. 13.6.1755, verm. begr. Hilversum 22.9.1807, tr. (1)
Hilversum 21.9.1777 Teunis Breedborst, ged. ald. 24.7.1750, overl. vóór
6.1.1783, zn van Jacob Teunisz Breedborst en Antonia Harmens Boonakker;
tr. (2) (otr. Hilversum 25.2.1786 att. om elders te trouwen 9 juli) Gijsbert van
den Bosch, verm. ged. (Oud-Katholiek) Hilversum 3.9.1757 als zn van Hannes
Hendriks van den Bosch en Geertje Gijsbers van Os.

Uit het eerste huwelijk twee kinderen. Uit het tweede worden drie kinderen gereformeerd ge-
doopt. Op 3.4.1789 geven de potarmmeesters van de gereformeerde gemeente te Hilversum
inzake Neeltje Knollenburg en haar dochter Anna een verklaring van indemniteit af t.b.v. het
gerecht te Leeuwarden79.

3. Frederik, ged. 3.8.1758.
4. Jantje, ged. 29.11.1759, overl. na 1786.

De potarmmeesteren van de geref. gem. Hilversum geven een verklaring van indemniteit af
voor haar op 28.12.1786 ten behoeve van het gerecht te Kockengen.80

5. MetjeKnollenburg,ged. 15.2.1767, otr./tr. Hilversum31.7/4.12.1791 Gerritde
Boer.

A. DE ZEEUW

8



Noten
1 Haar dochter Marretje Krook, geb. 12.12.1823, tr. Aart Gijsberts Voogel en is de moeder van Ds.

Aart Voogel (1857-1934), mijn grootvader van moeders zijde.
2 C. Roodenburg, Lakenfabrikeurste Hilversum in het jaar 1772, in Gens Nostra IV (\950), p. 407.
3 Zie P. J. van Breemen, Het koptenarchief van het Gooi als bron van kennis van Gooische geslach-

ten, in Onze Geslachten; Geneal. Hist. Reeks, afl. V en VI.
4 Dank zij G. J. J. van Wimersma Greidanus, Familie Rebel, in Ned. Leeuw 94 (1977), k. 10 e.v.
5 Rijksarchief in Noord-Hol land (RANH); Oud-Notarieel archief (ONA) 3665 (Naarden), verkla-

ring o.a. van Feeck Pieters Knoll „out omtrent 35 jaren, inzake Trijn Gijsberts" (2.6.1666).
6 ld., verklaring waarin vermeld wordt dat Feeck Pieters Knoll in 1662 schepen te Hilversum was

(9.12.1664).
7 Blijkens het koptiendregister van 1667 wordt de koptiendplicht van Claes Elten overgenomen als

volgt: door Elt Claesen, zijn zoon, Freek Petersen, Frans Janssen, Toenis Peters en Pieter Claes
Elten, elk voor ongeveer een gelijk gedeelte. Dit lijkt op overname door erfgenamen. Een argu-
ment voor deze gedachte is, dan Frans Janssen (volgens Van Breemen, t.a.p., Vlaanderen geheten)
een zoon Jan en een zoon Claes heeft. Van Elt Claes is elders sprake als Aalt Claes van der Heij-
den.

8 R A N H , O N A 3663 (Naarden) (7.11.1656).
9 Rijksarchief in Utrecht (RAU), Oud-Rechterlijk archief (ORA) 1194 (Eemnes). Tot de aan-

brengsten ten huwelijk van zijn dochter Jakobje behoort een derde deel van een huis met hofste-
de, door haar bewoond, waarvan de twee andere delen haar broer en zuster toebehoren, alsmede
een derde deel van het zich in het huis bevindende bakkersgereedschap en twee lakengetouwen
met de gereedschappen tot de draperij behorende. Het lijkt waarschijnlijk dat het hier over haar
ouderlijk huis gaat.

10 R A N H , O R A 4129 (Oostzaan), nalatenschap van Pieter Rijks Rebel. Een van diens erfgenamen
is Pieter Knols vrouw (18.7.1688).

11 ld., O N A 3722 (Naarden (11.10.1708).
12 ld., O R A 3385 (Kortenhoef) (9.5.1715).
13 ld., O N A 3726 (Naarden), verklaring van de rooijmeester van Naarden ten verzoeke van Jannetje

Cornelus Vlaanderen, wed. van sal. Pieter Cnol mitsgaders de moeder en voogdesse van haar
minderjarige kinderen, door haar man aan haar verwekt ende meerderjarige kinderen bij henlie-
den geprocreert (4.4.1712). Dat zouden er dan minstens vier geweest moeten zijn op dat moment .

14 ld., O R A 3386 (Kortenhoef), t ransport (9.3.1721).
15 O A H (Oud-Archief Hilversum) 248.
16 R A N H , O N A 1905 (Hilversum).
17 Zie Stichtse Heraut, p. 522.
18 R A N H , O N A 3740 (Naarden).
19 ld., 3742 (Naarden).
2 0 O A H 24, processtukken 1766, nr. 30, naar een op 31.5.1764 door de secr. van Hilversum gemaak-

te copie uit het schepenreg.
21 RAU, O R A 1194 (Eemnes) (2.6.1713).
2 2 R A N H , O N A 3726 (Naarden), twee akten, de eerste is de nalatenschap van Matjes vader en de

tweede beschrijft de verdeling van die nalatenschap 6.11.1711. Bovendien had ze nog geërft van
haar man Jijk Jansz Perk, o.a. vier huizen te Hilversum.

23 RAU, O R A 1194 (Eemnes) (11.2.1718).
24 Koptiendregister van 1718: blz. 102 Ebbe Stoffelen overgeset op Vreederik Knollenburgh 2 cop;

blz. 106 Vreeck Petersen Knol overgenomen van Ebbe Stoffelen 2 cop.
25 R A N H , O N A 3744 (Naarden), inventaris (5.9.1723).
2 6 O A H , 23, processtukken 1715, verklaring (27.6.1715).
2 7 R A N H , O N A 3028 (Kortenhoef) (27.11.1711), hij was een aangetrouwde neef: zijn vrouw was

Grietje Bos, dr van Arie Bos.
2 8 R A N H O N A 3730 (Naarden) (11.7.1717).
2 9 ld., 1905 (Hilversum), volmacht (20.2.1722).
30 ld., 3744 (Naarden), verklaring (4.5.1724).
31 Zie Tussen Vecht en Eem, juli 1974.
32 De molenmeesters waren de bestuurders van de gemene gronden in het Gooi .
33 RANH, ONA 1908 (Hilversum), twee akten (4.8.1728).



34 ld., 3730 (Naarden), verklaring (23.10.1717).
35 RAU, Dorpsgerechten 1310 (29.11.1727 en 7.12.1727).
3 6 ld., 3739 (Naarden), indemniteit (9.9.1719).
37 ld., 1905 (Hilversum), procuratie (30.1.1720).
38 ld., 1906 (Hilversum), procuratie op neef Frans van Ravenswaij (4.1.1725).
3 9 ld., 1913 (Hilversum) (29.8.1742).
4 0 ld., 1909 (Hilversum) (26.9.1730).
41 OAH 249.
4 2 R A N H , O N A 3732 (Naarden), bewijs (17.4.1732).
43 ld., 3755 (Naarden).
4 4 ld., 3786 (Naarden), invent. boedel Jan Perk Kruijff 18/20.9.1776. Onder de meubels staat ver-

meld dat zich in een kast een getekende kwitantie bevindt i.v.m. het ontvangen door de vier kinde-
ren van hun legitieme portie, door haar moeder nagelaten, dd. 24.12.1767.

4 5 ld., 3787 (Naarden), testament(8.1.1778); 3788, testament (15.3.1779), 3789, testament (8.3.1781);
3792, testament (7.5.1788).

4 6 ld., 3793 (Naarden), f. 37, verzegeling. Cornelia is overl. 9.1.1790; f. 44, verdeling nalatenschap
volg. testament van 1788.

4 7 Deze was diaken te Krommenie.
4 8 R A N H , O R A 3307 (Hilversum), inventaris van de goederen nagelaten door Isaak Knollenburg,

zoals deze zijn overgezonden uit Krommenie (28.8.1781).
4 9 OAH 24, processtukken 1766, nr 30, beëdiging, copie dd. 31.5.1764 uit schepenreg. (22.2.1763).
50 Zie: Gedenkboek Hilversum 1424-1924, Hilversum, 1924.
51 OAH 24, processtukken 1766, nr XXIV, betref, vergadering 27.1.1766 van schout, schepenen,

buurmeesters en raden. De schout beklaagt zich dat Knollenburg niet meewerkt.
52 ld., nr XXV, vergadering van dezelfden zonder schout.
53 R A N H , O N A 1918 (Hilversum), sommat ie (10.2.1766).
54 ld. , O R A 3280 (Hilversum) ordinar is rechtdag (28.1.1772).
55 O A H 3, resolutieboek 1768, ord. vergadering (3.3.1768).
56 ld. , 2 stukken betreff. de brand , onderdeel X, opgave 23.3.1767.
57 ld., XIV, lijste of memor ie houdende in hoeverre de verbrande huijsen weder zijn opgebouwt

op den 25.4.1767.
58 R A N H , O R A 3301 (Hilversum) (1.4.1778).
59 ld. , O N A 1918 (Hilversum), procurat ie op Adr iaan Goetzee (19.9.1784).
60 ld. , procurat ie op Johannes Sobbe (19.9.1784).
61 ld. , O R A 3291 (Hilversum), t ranspor ten (2.3.1790).
62 ld. , 3312 (Hilversum), tes tament (8.3.1791).
63 ld., 3299 (Hilversum), hypotheek (2.11.1791).
64 ld., (26.10.1792). •
65 P. W. de Lange, Het geslacht Keers, in Gens Nostra XXI (1966), p. 82 e.v.
66 R A N H , O R A 3279 (Hilversum) (23.4.1771).
67 ld., 3277 (Hilversum) (20.4.1782).
68 ld., 3289 (Hilversum), t ranspor t (11.4.1781); 3290, t ranspor t (12.7.1785); 3291, t ranspor t

(20.5.1788, 15.12.1789 en 13.4.1790).
69 ld. , 3299 (Hilversum) (28.12.1792).
70 ld. , 3282 (Hilversum), ordin . rechtdag 26.2.1793, extra ord. rechtdag (27.2.1793).
71 ld., O N A 3796 (Naarden) (1.7.1793).
72 ld. , O R A 3291 (Hilversum), t ranspor t (30.7, 24.9 en 8.10.1793).
73 ld. , O N A 1920 (Hilversum) (20.6.1799).
74 ld. , O R A 3292 (Hilversum), twee t ranspor ten (31.10.1799); 3299, royeren hypotheek (25.10.1799).
75 ld. , 3282 (Hilversum), ordin . rechtdag (11.11.1799).
76 In Nieuw-Loosdrecht wordt op 1.1.1729 ged. H a n n a , dr van Teunis Jansz Zwaan en Neeltje

Schouten. Dit zou de vrouw van Adr iaan Knollenburg kunnen zijn.
77 Zie noot 19.
78 O A H 2, XV, memor ie ofte lijste van de Al Zodanige dewelke hun aandeel uijt de collecte hebben

ontfangen met het m o n t a n t van dien, geformeert den 4 maij 1767.
79 ld. , 143, register van akten van indemnitei t , blz. 124.
80 ld., blz. 116.
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EEN BRABANTSE TAK
VAN DE UTRECHTSE FAMILIE VAN RIJN

Inleiding

Enige maanden nadat derde ondergetekende zijn artikel „Fragmentgenealogie
van Rijn"1 voor publicatie had ingestuurd, werd ik opgebeld door ene familie
Van Rijn uit Geertruidenberg.

De vraag van de familie was, of ik nadere gegevens had van een echtpaar Wil-
lem van Rijn en Anna Zijlmans, die in 1745 in Raamsdonk (N.-Br.) waren ge-
trouwd en de volgende kinderen hadden: Antoni, Simon, Anna, Antoni, Johan-
nes, Margaretha en Johannes.

In de loop der j aren ben ik vele malen benaderd met de vraag of ik over aanslui-
tende gegevens van de diverse families Van Rijn beschikte.

Aangezien onze familienaam over een breed verspreidingsgebied veelvuldig
voorkomt (o.a. Katwijk tot in Duitsland toe) zijn toevallige aansluitingsmoge-
lij kheden bijna tot nul teruggebracht. Aantekeningen of bewijzen over families
Van Rijn in de provincie Noord-Brabant waren ook niet voorhanden. Hoe dan
ook in ieder geval werd beloofd, dat een en ander zou worden nagekeken. En wat
bleek! In het familie-archief Van Rijn2 is een boedelscheidingsakte van 1779
aanwezig. Jan van Rijn, burger van Utrecht, trad voor schout en schepenen van
Indijk (thans gem. Harmelen) namens zichzelf, zijn broers, de klein- en achter-
kleinkinderen van zijn vader Antoni van Rijn op, om zijn bezittingen in 't Spijkse
Bos bij Harmelen te verkopen. Alle erfgenamen worden in de akte vermeld, maar
aangezien Willem inmiddels is overleden, wordt zijn aandeel verdeeld over zijn
nagelaten kinderen: Antoni, Simon, Anna, Anthony, Margaretha en Johan van
Rijn. Waar al die familieleden woonden, of met wie ze waren getrouwd werd in
de akte niet aangegeven.

Lange tijd is naar Willem en zijn broers gezocht. Van Willem heeft schrijver
dezes nooit wat gevonden; behalve dan een akte van indemniteit, die door het
gerecht Breudijck-Ravenswaay (Harmelen) op 24 september 1744 is afgegeven.
Willem was toen 28 jaar oud. In de akte was niet aangegeven waar naar toe hij
is vertrokken. Hier liep het onderzoek dan ook dood.

Nadat bovenstaande gegevens waren opgezocht, werd aan de „Brabantse Van
Rijn's" medegedeeld, dat hoogstwaarschijnlijk hun aantekeningen over Willem
van Rijn aansluiten op die waarover ik beschik en wel op grond van het feit, dat
de namen van de kinderen identiek waren en ook de volgorde van geboorten
klopten.

De Brabantse familie werd uitgenodigd om genealogische gegevens uit te wis-
selen. Tevens werd hen verzocht om in de dingboeken van Raamsdonk te zoeken
naar een ingekomen akte van indemniteit te name van Willem van Rijn. Dit laat-
ste was nodig om een sluitend bewijs te kunnen leveren, dat we met één en dezelf-
de persoon van doen hadden. En ja hoor, bij het eerste bezoek kwam de familie
verheugd met de akte aanzetten, hetgeen zij in het oud archief van Raamsdonk
vonden. Tenslotte bleek uit de stukken, dat de eerste Johannes (zoon van Willem)
reeds was overleden, voordat de boedelscheidingsakte van 1779 werd opgemaakt.

De Brabantse tak bestaat uit ca 230 familieleden.
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Wapen
Golvend doorsneden: A: in zwart een uitkomende
opgetuigde zilveren vletaak; B: golvend gedwars-
balkt van zes stukken blauw en zilver. Helmteken:
de zilveren rugzijde van een linker handschoen tus-
sen een vlucht van zwart en zilver. Dekkleden:
blauw, gevoerd van zilver.3

Het wapen wordt sinds 20 juli 1984 gevoerd door
Cornelis Jacobus Maria van Rijn te Geertruiden-
berg, afstammeling van I, Willem van Rijn
(1716-1763), broeder van Adrianus van Rijn
(1714—1794), voorvader van E. B. van Rijn.
Op 14 november 1985 is nader besloten, dat alle
mannelijke nakomelingen van Anthony van Rijn
(1746-1834) en Maria van Dalen (1740-1813), het
wapen mogen voeren.

Opmerkingen

Tenzij anders vermeld hebben geboorten, huwelijken en overlijdens plaats ge-
vonden te Raamsdonksveer, gemeente Raamsdonk.

Tot 1 december 1787 was in Raamsdonksveer, waar de openbare uitoefening
van Rooms-Katholieke godsdienst was verboden, was men aangewezen op de
schuurkerk in het dorp Waspik.4

Het is opmerkelijk, dat de familie in de periode 1745-1957 te Raamsdonks-
veer in één en dezelfde wijk heeft gewoond, namelijk 't Sandoel.

Stamreeks

I. WUlem van Rijn, geb. Breudijck, ged. Vleuten 20.12.1716 (get. Willem Teu-
nisse), aang. overl. 13.7.1763, tr. (1) otr. 12.2.1745 Anna Zijlmans, geb. Raams-
donksveer, ged. Waspik 13.11.1723, aang. overl. 7.9.1750, dr van Sijmen Zijlmans
en Adriana Lijten; tr. (2) otr. 14.4.1751 Anna Zijlmans, geb. Raamsdonksveer,
ged. Waspik 13.6.1720, aang. overl. 3.11.1801, dr van Antonius Zijlmans en Anto-
nia Petri Snijders.

Akte van Indemniteit afgegeven te Breudijck op 24 september 1744.5

Bij een publieke verkoping op 29 februari 1748 te Raamsdonksveer koopt Willem van Rhijn
tezamen met Dirk Zijlmans van wijlen Dielis van Dongen, een half huys, hof en erve, gelegen
op 't Sandoel, voor de somma van vierhondert vijf en vijftig gulden6.
Op 19 mei 1749 koopt Willem van Jan de Ruyter een afgebrand huys, hof en erve, staande
op de tweede hoeve van 't Sandoel, voor driehondert vijfenzeventig gulden contant6.
Op 22 januari 1750 verkoopt Willem de helft van een half huys aan Dirck Zijlmans voor twee
honden zeven en twintigh guldens tien stuivers contant6.
Na het overlijden van Anna Zijlmans (7.9.1750) worden op 16.6.1751 als voogd benoemd
voor de twee kinderen Antoni en Simon van Rijn: Sijmen Zijlmans en Willem Zijlmans7.
Na het overlijden van Willem van Rijn in 1763 worden voor de kinderen als voogd en toezien-
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ders aangesteld Willem Zijlmans en Johannis Zijmense Zijlmans7.
Op 12 juni 1766 leent de weduwe van Willem van Rijn van Peter van Kiem uit Geertruiden-
berg, ene capitale zomme van 300 carolij guldens voor leverantie van bier en geleent geit8.
Het vermoeden bestaat, dat Anna Zijlmans een tapneeringsbedrijf (cafeetje) is begonnen om
in haar onderhoud en van de kinderen te voorzien.
Uit het verpondingsboek blijkt, dat Willem voor huisnummer 219 aangeslagen wordt voor
een bedrag van ƒ 1.3.0.; ook wordt hij voor huisnummer 226 aangeslagen voor een bedrag
v a n / 0.17.09. In dit huis blijft Anna van Rijn, dr van Willem, na haar huwelijk met Mattijs
Klaasz Snijders, wonen.

Uit het eerste huwelijk, geb. Raamsdonksveer, ged. Waspik:
1. Antonij, volgt II.
2. Simon van Rijn, ged. 24.11.1748, visser, overl. 7.11.1830, otr./tr. RK Waspik

6/22.12.1771 Elisabeth Snijders, ged. 18.4.1752, overl. 16.11.1830, dr van Pe-
trus Snijders en Adriana Maria Koenraets.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer, ged. Waspik:
a. Anna van Rijn, ged. 9.4.1772, overl. 28.2.1834, otr. 15.12.1796 Adriaan van Dongen, ged.

6.7.1762, overl. 2.12.1853, zn van Hendrik van Dongen en Adriana de Jong.
b. Anna Maria, ged. 29.4.1774, ongeh. overl. 20.8.1815 (als Johanna Maria).
c. Wilhelmus van Rijn, ged. 12.7.1777, visser-arbeider, overl. 11.3.1820, tr. 27.6.1818 Cornelia

van der Plu ij m, ged. 19.8.1781, overl. 22.11.1856, dr van Antonie van der Pluijm en Maria
de Ruijter. Nakomelingen te Raamsdonksveer.

d. Petrus (Pieter) van Rijn, ged. 19.3.1779, vletter-arbeider, overl. 2.7.1841, tr. 7.6.1811 Anna
Maria van Kappel, ged. 22.9.1788, werkster, overl. 18.7.1853, dr van Hendrik van Capelle
(Kappel) (acatolic) en Jacomijna Kamp. Nakomelingen te Raamsdonksveer, Rotterdam en
Groningen.

e. Antonia van Rijn, ged. 6.1.1782, overl. Geertruidenberg 27.3.1857, tr. 4.11.1816 Jan Mees,
ged. Oosterhout 5.8.1781, brouwersknecht, overl. Geertruidenberg 15.7.1849, zn van Wilhel-
mus Mees en Johanna de Jong.

f. Simon van Rijn, ged. 17.9.1783, arbeider, overl. 15.6.1820, tr. 23.5.1814 Geertrui van Capelle,
geb. Delft 25.1.1786, dr van Hendrik van Capelle en Jacomijna Kamp.

g. Elisabeth, ged. 24.4.1785, aang. overl. 3.10.1785.
h. FranciscusvanRhijn, ged. 31.10.1787, schipper-herbergier, overl. Geertruidenberg 12.3.1871,

tr. (1) ald. 26.5.1819 Theodora van Aalst, ged. 6.10.1790, overl. Geertruidenberg 3.11.1833,
dr van Adrianus van Aalst en Geertruida Post; tr. (2) Geertruidenberg 11.5.1837 Petronella
Jansen, ged. Oosterhout 24.11.1799, overl. Geertruidenberg 13.1.1871, dr van Adrianus Jan-
sen en Joanna Pitercelie. Nakomelingen te Geertruidenberg.

i. Antonius van Rijn, ged. 16.4.1790, vletter-arbeider, overl. 17.5.1872, tr. 8.2.1844 Margarita
van Raamsdonk, ged. 29.2.1796, dr van Hubertus van Raamsdonk en Joanna Snijders.

j . Joannes, ged. 4.5.1792, arbeider, ongeh. overl. 14.10.1853.
k. Elisabeth van Rijn, ged. 4.12.1794, overl. 23.4.1826, tr. 10.5.1823 Jacobus Nuijten, ged.

2.6.1793, arbeider, overl. Geertruidenberg 6.11.1877, zn van Andreas Nuijten en Anna Maria
Joore. Hij hertr. Machtilda Backx.
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Uit het tweede huwelijk, geb. Raamsdonksveer, ged. Waspik:
3. Anna van Rijn, ged. 3.4.1752, aang. overl. 5.5.1795, tr. (RK) Waspik

3/19.3.1775 MattijsKl'aasz Snijders, ged. 20.4.1748, aang. overl. 5.2.1808, zn
van Nicolaas Snijders en Joanna van Dalen.

4. Antonius, ged. 1.4.1755, ongeh. aang. overl. 17.2.1774.
5. Joannes, ged. 8.7.1758, aang. overl. 14.7.1758.
6. Margarita van Rijn, ged. 24.7.1759, werkster, overl. 30.7.1826, otr. 4.9.1789

Adriaan van Strien, ged. 25.9.1755, vletter, overl. 10.1.1830, zn van Huibert
van Strien en Joanna Otjens.

7. Joannes van Rijn, ged. 9.2.1763, arbeider, overl. Geertruidenberg 1.1.1812,
otr. Raamdonk/Dussen 3/4.10.1793 Anna Rijke, ged. ald. 14.8.1766,
herbergierster-tapneeringsbedrijf, overl. Geertruidenberg 20.1.1830, dr van
Hendrik Rijke en Quirina van der Pluijm.

Uit dit huwelijk:
a. Wilhelmus van Rhijn, ged. 6.2.1794, arbeider-zalmvisser-vissersknecht, overl. Geertruiden-

berg 28.4.1861, tr. Made en Drimmelen 16.8.1820 Adriana Dijkmans, ged. Drimmelen
1.11.1797, overl. Geertruidenberg 27.12.1874, dr van Arnoldus Dijkmans en Cornelia de
Rooij. Nakomelingen te Geertruidenberg.

b. Henricus van Rhijn, ged. 26.3.1797, visser, overl. Geertruidenberg 21.5.1871, tr. (1) Made en
Drimmelen 29.1.1825 Mfln<7^/ewy>i5, ged. Zwaluwe 20.12.1798, overl. Drimmelen 11.5.1825,
dr van Gerardus Alewijns en Petronella de Swart; tr. (2) Made en Drimmelen 29.11.1826 Se-
raphiaDijkmans, ged. Drimmelen-Standhazen 23.1.1804, overl. Geertruidenberg 28.3.1868,
dr van Arnoldus Dijkmans en Cornelia de Rooij. Nakomelingen te Geertruidenberg en Hoo-
ge Zwaluwe.

c. Quirina, ged. Dussen 1.11.1799, overl./begr. 5/8.6.1805 Geertruidenberg/Statendam.
d. Antonius, ged. Geertruidenberg 29.4.1802, verdronken in de haven ald./begr. 5/8.8.1808.
e. Anna Cornelia van Rijn, ged. Geertruidenberg 26.4.1804, overl. Oosterhout 13.6.1871, tr.

GtS^TRÜTDEN

Ia,
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Geertruidenberg 26.5.1830 Johan Geschwend, geb. Sankt Gallen (Luichingen, Zwits.)
17.2.1798, korporaal-barbier, overl. Geertruidenberg 24.8.1870, zn van Jacob Geschwend en
Maria Schweissin.

f. Quirina, ged. Geertruidenberg 6.3.1807.

II. Antonij van Rijn, geb. Raamsdonksveer, ged. Waspik 14.11.1746, vletter-
arbeider, overl. 27.4.1834, otr./tr. Waspik 18.5/3.6.1770 Maria van Dalen, geb.
Raamsdonksveer, ged. Waspik 2.12.1740, overl. 12.12.1813, dr van Wilhelmus van
Dalen en Petronella Ottiens.

Op 7 september 1763 laat Sijmen Zijlmans een testament opmaken door notaris Michiel Hey-
mans, waarbij Antony en Simon van Rijn moeders erfdeel toegewezen krijgen10.
Uit een akte van scheiding en deling op 7.8.1773 blijkt, dat Antony en zijn broer Simon bezit-
tingen hebben geërfd op de eerste hoeve van 't Sandoel en landerijen in de Boterpolder. Teza-
men 1/6 deel v a n / 5.782:19:0, zijnde moeders erfdeel van Sijmen Zijlmans11.
Zij waren evenals de andere kinderen erfgenamen van vaders part bij het overlijden van hun
grootvader Antoni van Rijn".

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer en ged. Waspik:
1. Anna, ged. 10.3.1771, aang. overl. 1.2.1774.
2. Wilhelmus, volgt III.
3. AnnavanRijn,ged.21.2.1776,overl.2.8.1828,tr.9.5.1813 JacobusJoore,ged.

13.11.1786, arbeider, overl. 20.4.1862, zn van Adrianus Joore en Dimpna Kie-
boom. Hij hertr. Maria Snijders.

4. Petronella van Rijn, ged. 14.12.1781, overl. Oosterhout 25.5.1836, otr./tr.
12/27.4.1806 Cornelis Fens, vrachtrijder.

5. Adrianus van Rhijn, ged. 19.7.1785, vletter-arbeider, overl. 17.10.1815, tr.
3.1.1813 Lucia van der Pluijm, ged. 5.9.1785, overl. 24.9.1836, dr van Antony
van der Pluijm en Maria de Ruijter. Zij hertr. Jan Nobele.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
a. Maria, geb. 21.2.1813, ongeh. overl. 6.2.1840.
b. Anna Maria van Rhijn, geb. 24.3.1815, overl. 26.1.1895, tr. 29.4.1841 Johannes Snijders, ged.

2.1.1808, arbeider, overl. 15.3.1894, zn van Petrus Snijders en Elisabeth Schep.

•O (1785-1815)

(1746-1834)

(1773-1848)

III. Wilhelmus van Rijn, geb. Raamsdonksveer, ged. Waspik 23.9.1773,
vletter-arbeider, overl. 13.1.1848, otr. 13.7.1799 Adriana Vissers, geb. Raams-
donksveer, ged. Waspik 23.4.1775, overl. 4.10.1816, dr van Cornelis Vissers en
Gertrudis Schouten.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
1. Maria Anna, ged. 12.10.1799, aang. overl. 21.11.1799.
2. Cornelia van Rijn, ged. 14.11.1800, overl. 8.4.1840, tr. 23.4.1829 Joannes de

Bot, ged. 22.4.1799, vletter, overl. 3.10.1868, zn van Hubertus de Bot en Joan-
na Maas.
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3. Mar/a van /?//«, ged. 24.11.1802, overl. 19.4.1829, tr. 2.5.1827 Joannes van den
Heuvel, ged. 24.6.1801, arbeider, overl. 7.1.1846, zn van Peter van den Heuvel
en Anna Rijcke. Hij hertr. 14.5.1837 Petronella van Buul. Maria overlijdt bij
de geboorte van een vrouwelijk levenloos kind. Buitenechtelijk kind: Peeter
van Rijn, geb. 19.3.1827, overl. 11.7.1828.

4. Geertrui van Rijn, ged. 7.12.1804, overl. 27.11.1860, tr. 31.5.1832 Arnoldusde
Jongh, ged. 5.7.1804, vletter-schipper, overl. 26.12.1872, zn van Joannes de
Jongh en Catharina Spreeuw.

5. Antonia, ged. 26.9.1807, overl. 6.2.1820.
6. Cornelius, volgt IV.
7. Antoine, geb. 2.11.1811, overl. 12.9.1824.
8. Pitronella van Rijn, geb. 19.11.1814, overl. 10.10.1884, tr. 21.11.1839 Arnoldus

Weeterings, geb. 8.7.1815, bakker, overl. 9.1.1900, zn van Govert Weeterings
en Maria de Bont.

IV. Cornelius van Rhijn, ged. Raamsdonksveer 15.10.1809, arbeider Bies-
bosch, schutter van de 3e afdeeling van de Noord-Brabantsche Mobiele Schutte-
rij, overl. 17.3.1870, tr. 9.5.1839 Maria van Genk, geb. Geertruidenberg 11.1.1811,
overl. 25.9.1875, dr van Adriaan van Genk en Johanna Nobele.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
1. Adriana Maria, geb. 17.6.1839, ongeh. overl. 2.1.1892.
2. Adriana Johanna, geb. 25.8.1840, ongeh. overl. 26.9.1869.
3. Willem, geb. 23.7.1843, overl. 30.11.1843.
4. Adrianus, geb. 23.7.1843, overl. 13.8.1843.
5. Adrianus, volgt V.
6. Willem, geb. 11.3.1848, arbeider, ongeh. overl. 16.12.1920.
7. Cornelis, geb. 29.12.1851, arbeider, ongeh. overl. 30.7.1881.

V. Adrianus van Rijn, geb. 30.4.1845, arbeider Biesbosch, overl. 27.9.1905, tr.
21.10.1876 Elisabeth Boelaars, geb. 13.11.1856, overl. 3.5.1923, dr van Hubertus
Boelaars en Aagje de Ruijter.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
1. Cornelis Hubertus, volgt VI.

VI. Cornelis Hubertus van Rijn, geb. 26.11.1878, bietenweger-hoepelmaker-
arbeider grond- en baggerwerken, overl. 26.3.1938, tr. 12.11.1903 Johanna Petro-
nella Loonen, geb. 12.12.1880, winkelierster, overl. 21.11.1957, dr van Joannes
Loonen en Helena van Drunen.

16



Johanna Petronella
(Aant) Loonen
(1880-1957)

Cornelis Hubertus
(Nel) van Rijn

(1878-1938)

In de periode van 1919 t/m 1927 was Cornelis Hubertus van Rijn raadslid van de gemeente
Raamsdonk. Hij werd beëdigd op dinsdag 2 september 1919, was lid van diverse
commissies'2.
Op 30 mei 1921 koopt C. H. van Rijn van Cornelis Vermeer een woonhuis met schuur, erf
en bouwland tezamen groot 3 aren, 39 centiaren13. Een gedeelte van dit woonhuis is ver-
bouwd tot winkel. Op donderdag 16 januari 1936 zijn winkel en woonhuis afgebrand tezamen
met nog zes andere huisjes. Bij deze brand zijn alle familiebescheiden verloren gegaan. Door
deze brand werden er acht gezinnen gedupeerd en de brand staat in de volksmond bekend
als de brand der „Acht Zaligheden"'4.
Op 28 oktober 1931 Koopt C. H. van Rijn een huisje met erf van de erfgenamen van Adrianus
Johannes van der Pluijm. Dit huisje werd in de periode 1931-1945 aan diverse gezinnen ver-
huurd. In 1945 werd het huisje afgebroken13.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
1. Elisabeth Johanna van Rijn, geb. 9.6.1904, tr. 21.5.1926 PaulusHubertus Soe-

ters, geb. 31.8.1901, grondwerker, overl. Geertruidenberg 31.7.1981.
2. Helena Adriana van Rijn, geb. 25.10.1905, tr. 10.8.1928 Petrus Cornelis Zijl-

mans, geb. 4.5.1905, voorman, overl. 4.1.1978, zn van Cornelis Zijlmans en
Antonia de Bodt.

3. Adriana Cornelia van Rijn, geb. 20.1.1908, overl. Oosterhout 2.1.1929, tr.
9.8.1928 Johannes van der Kruijssen, geb. Oosterhout 20.8.1904, arbeider,
overl. Breda 7.2.1980.

4. Johanna Petronella van Rijn, geb. 16.11.1909, overl. 12.7.1983, tr. 28.4.1928
Adrianus Theodorus Vissers, geb. 4.8.1907, uitvoerder, overl. 10.5.1968.

5. Agnes Huberdina van Rijn, geb. 11.10.1912, tr. 1.7.1937 Martinus Hendrikus
Zijlmans, geb. 25.6.1910, heibaas, zn van Cornelis Zijlmans en Antonia de
Bodt.

6. Petronella Jacoba, geb. 21.5.1914, overl. 31.7.1917.
7. Anna Paulina van Rijn, geb. 12.6.1916, overl. 10.9.1985, tr. 25.1.1940 Petrus

Antonius Kieboom, geb. 15.10.1912, handelaar.
8. Adrianus Johannes, volgt VII.

VII. Adrianus Johannes van Rijn, geb. 3.1.1920, timmerman-aannemer, tr.
18.10.1945 Maria Hendrika Schipperen, geb. 17.6.1924, dr van Cornelis Petrus
Antonius Schipperen en Jacoba Antonetta van Seters.

Uit dit huwelijk, geb. Raamsdonksveer:
1. Cornelis Jacobus Maria, volgt VIII.
2. Jacoba Johanna Emma van Rijn, geb. 10.4.1949, tr. 5.11.1971 Adrianus Jo-
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hannes Petrus Nouwens, geb. 30.3.1948, timmerman-aannemer.
3. Cornelis Johannes Adrianus van Rijn, geb. 23.6.1958, tandarts, tr. Breda

14.12.1982 Johanna Catharina Paulina Maria Heeren, geb. Oosterhout
6.1.1958, dr van Johannes Heeren en Allegonda Oomen.
kind: Robin Leonardus Johannes, geb. Breda 24.12.1985.

VIII. Cornelis JacobusMaria van Rijn, geb. 16.11.1946, administrateur bij de
PNEM, tr. 18.12.1969/20.2.1970 Clasina Cornelia Josephina Broeders, geb.
12.3.1949, dr van Hubertus Gerardus Johannes Broeders en Maria Johanna van
Schijndel.

Uit dit huwelijk:
1. Regine Maria Clasina, geb. Made 19.4.1971.
2. Mario Cornelio Adriano Huberto, geb. Made 29.8.1977.

C. J. M. VAN RUN, C. C. J. VAN RIJN-BROEDERS en E. B. VAN RIJN

Noten
1 Gens Nostra XXXVIII (1983), p. 168-179.
2 Centraal Register voor Particuliere Archieven, 's-Gravenhage, col!. 1228.
3 Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie 38 (1984), p. 281.
4 G. Konings, Geschiedenis van Raamsdonk, Raamsdonk 1975; G. J. Rehm, De geschiedenis van

Waspik, Geertruidenberg z.j.
5 Streekarch. Kring Oosterhout, bewaarpl. Raamsdonk, Oud-arch. gem. Raamsdonk.
6 ld., Schepenbank Raamsdonk 70.
7 ld., idem 89, reg. van weesboek.
8 ld., idem 72.
9 ld., Verpondingsboek C II, f. 283/284.

10 ld., Not. arch. Raamsdonk 6427.
11 ld., Schepenbank Raamsdonk 102.
12 ld., Gem. arch. Raamsdonk, Notulen raadsverg. 1919-1927.
13 Openbare Registers en Kadaster, Breda.
14 Dagblad voor Noordbrabant, dd. 17 en 22.1.1936.

HOFSTEDE / HOFSTEE

Inleiding

Deze familie Hofstede (alleen onze tak noemt zich Hofstee) konden we volgen
van Hazerswoude/Benthuizen/Zoetermeer in het begin van de 17de eeuw. Ze ver-
spreidde zich in de 18de eeuw naar Rotterdam, Woubrugge, Ter Aar, Alphen a/d
Rijn en Sluipwijk/Reeuwijk. In de omgeving van al deze plaatsen wonen er nog
Hofstedes die leden zijn van deze familie. De familie heeft zich de laatste 60 jaar
verder verspreid, en ook in Canada wonen er familieleden. Het is een protestants
geslacht, maar misschien is de RK. familie Hofstede in Delft/Westland ook ver-
want.

Hoewel de naam (van) (der) Hofste(d)e pas rond 1670 in de registers voorkomt,
moet hij voor die tijd al als familienaam gebruikt zijn, want alle takken gebrui-
ken hem. Er moet wel een hechte familieband geweest zijn, want tot de tweede
helft van de 18de eeuw toe verhuizen personen uit verschillende takken naar de-
zelfde plaatsen. .
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Deze genealogie is bijzonder om twee redenen. Ten eerste werd het onderzoek
naar de familie die hier beschreven wordt, hoofdzakelijk in Canada gedaan. We
ontvingen wel wat hulp van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van een
paar nichten, maar over het algemeen waren de familieleden niet geïnteresseerd
in de genealogie. Dit is dus ook de reden dat de gegevens van meer recente tijd
wel wat te wensen overlaten. Bij het onderzoek dat vanuit Canada gedaan werd
is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de microfilms van de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen). Het Centraal Bureau
voor Genealogie gaf ook medewerking, en een vakantie in Nederland werd ge-
bruikt om enige archieven te bezoeken.

Ten tweede betreft het hier een arbeidersfamilie (met enkele uitzonderingen)
vanaf 1600 tot de moderne tijd. Pas in de 20ste eeuw zijn er enkele kleine mid-
denstanders. Er waren geen schepenen of schouten, geen grote boeren of landei-
genaars, geen notabelen. Deze genealogie bewijst dus dat het ook voor arbeiders-
families mogelijk kan zijn om de voorouders terug te vinden.

Als pater familias hebben we Louweris Lenerts, die eind 16de eeuw in midden
Zuid-Holland woonde. Klaarblijkelijk verhuisde het gezin nog al eens, daar de
kinderen beschreven staan als komende van Zevenhuizen, Bleiswijk en Hazers-
woude. Aangenomen mag worden dat zij broers en zusters waren, omdat ze over
en weer getuigen zijn bij het dopen van hun kinderen. In Zoetermeer (waar de
doopboeken terug gaan tot 1585) vonden we de doopomschrijvingen van twee
kinderen, nl. in 1602 en 1604, maar we kunnen niet bewijzen dat deze kinderen
van dezelfde Louweris Lenerts waren.

De schrijvers betuigen graag hun dank aan twee NGV-leden voor hun medewer-
king bij de tot standkoming van deze genealogie: de heren J. van Weezep in Salt
Lake City en M. de Blieck te Muiderberg; de eerste deed onderzoek in de biblio-
theek van de Mormonen, de tweede was behulpzaam bij het onderzoek in Neder-
land.

Genealogie

I. Louweris Lenerts, overl. na 1630, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:

1. Joost, volgt Ha.
2. Trijntje Louweris, tr. vóór 1.2.1623 Leendert Dirks.
3. Ingetje Louweris, geb. Zevenhuizen, tr. vóór 1625 Arent Cornelisz.
4. MaartjeLouweris, geb. Zevenhuizen, overl. vóór 17.10.1638, tr. (1) vóór 1625

Huigh Ewouds, geb. Benthoorn (buurt bij Benthuizen); tr. (2) vóór 1628 Jo-
ris Claes (Benthuizen).

5. Appolonia (Pleuntje) Louweris, geb. Bleiswijk, begr. Hazerswoude
14.4.1672; tr. ald. Claes Ruttens (Benthuisen).

6. JacobLouwerisse, ws. geb. Hazerswoude, tr. ald. febr. 1627 Trijntje Claesdr,
geb. Zegwaard, ged. Zoetermeer 18.1.1604, overl. na 1647, dr van Claes
Jansz.

Uit dit huwelijk:
a. Louris, ged. Hazerswoude 5.8.1629.
b. Pieter, geb. Benthuizen 18.1.1632.
c. Sijmon, ged. Hazerswoude 22.3.1635.
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7. Dirkje, ged. Zoetermeer 15.12.1602.
8. Katrin, ged. Zoetermeer 2.5.1604.
9. Jan Louwerisse, verm. begr. Hazerswoude 21.6.1681 als Jan Louris Hofstee

(verdronken) tr. Benthuizen (att. van Hazerswoude) 4.1.1632 Pleuntje
Claesdr, geb. Zegwaard.

Uit dit huwelijk:
a. (?) Maertje Jans, ged. Hazerswoude 17.4.1633, tr. (1) Gerrit Arentse; tr. (2) Benthuizen

7.4.1669 Adriaen Dircks van der Zijl, van Hazerswoude.
b. Annetje Jansen, ged. Benthuizen 2.4.1634, tr. ald. 10.9.1662 Joris Pieters Backer, geb. ald.
c. Trijntje, ged. Benthuizen 15.7.1635.
d. Hester, ged. Benthuizen 7.12.1636.
e. Louweris Jans, ged. Benthuizen 20.3.1638, won. 1660 Hoogeveen (Benthuisen), otr./tr. Ze-

venhuizen/Benthuizen 12.12.1660/1.1.1661 Pleuntje Cornelis, van Zevenhuizen.
Uit dit huwelijk, ged. Hazerswoude:

ea. Claes, ged. 18.11.1663.
eb. Leentje, ged. 7.2.1660.

f. Hester Jans, ged. Benthuizen 27.11.1639, tr. ald. 17.3.1657 Jan Claesse van Vliet, school-
meester te Moerkapelle.

g. Claes, ged. Benthuizen 4.5.1642.

h. Neeltje, ged. Benthuizen 21.8.1645.

10. Cors, volgt Ilb.
11. Beatrix Louweris, tr. vóór 1641 Cornelis Jansz.
12. Jannetje, begr. Hazerswoude 24.12.1661.
13. /14. /15. Lijsbeth/Isaac/Neeltje.

Ha. Joost Louwerisse Hofstede, begr. Hazerswoude 19.2.1674, tr. (\)Marijtje
(Maertje) Leenderts; tr. (2) Hazerswoude 9.11.1646 Grietje Commerts, van Bleis-
wijk, begr. Hazerswoude 29.12.1679, wed. van Maerten Dirricks (Wittebol).

Uit dit huwelijk:
1. Grietje, ged. Zoetermeer 2.10.1611.
2. Neeltje Joost Hofstede, tr. Hazerswoude 8.11.1637 Claes Gerrits van Leeuwen

(van der Laan).
3. Jan, volgt lila.
4. Maertje Joost-Hofstede, tr. Benthuizen 30.11.1642 Jan Jans van Yperen, van

Hoogeveen onder Benthuizen.
5. Abram, volgt Illb.
6. Trijntje Joost Hofstede, tr. Benthuizen 13.2.1650 Jan Cornelisse.
1. Jannetje Joost Hofstede, ged. Hazerswoude 27.2.1623, tr. Benthuizen

10.3.1652 Willem Pieters Jongeburgh, van Benthuizen.
8. Annetje Joost Hofstede, ged. Hazerswoude 4.10.1626, tr. Benthuizen

9.11.1653 Jan Ysbrants, van Benthuizen.

lila. Jan Joosten (van der) Ho(o)fste(d)e, tr. (1) Hazerswoude 21.10.1640
Annetje Ariens; tr. (2) Zoetermeer 15.11.1643 Maartje Cornelisse, geb. Zeg-
waard, ged. Zoetermeer 29.8.1621, begr. Hazerswoude 15.2.1689, dr van Cornelis
Cornelisse.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maertje, ged. Hazerswoude 18.6.1642.

2. Aeltje, ged. Hazerswoude 18.6.1642.
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• 11-1

Zoetermeer/Zegwaard/Benthuizen en omgeving 1687

Uit het tweede huwelijk:
3. Neeltje Jans Hofstede, ged. Hazerswoude 20.11.1644, tr. Benthuizen

25.2.1674 Pieter Gerrits van Poelgeest, van Hazerswoude.
4. Maertje Jans Hofstede, ged. Hazerswoude 18.11.1646, tr. Benthuizen

1.1.1672 Leendert DircksBon, ged. Benthuizen 6.8.1645, zn van Dirk Corne-
lisse Bon.

5. Pleuntje Jans Hofstede, ged. Benthuizen 24.4.1648, att. naar Loosdrecht
16.1.1680, overl. ald. 1681, tr. (1) Jemen Leenderts van der Zijde, van Berkel;
tr. (2) Benthuizen dec. 1679 Aert Hendrickse Voghel, van Loosdrecht.

6. Rachel, ged. Benthuizen 3.3.1651.
7. Lijsbeth Jans Hofstede, ged. Benthuizen 5.9.1653, overl. na 1721, tr. (1)

Benthuizen 25.1.1680 Dirk Jorissen Kapelle; tr. (2) ald. 25.9.1701 Cornelis
Co melisse van der Helm.

8. Anna Jans Hofstede, ged. Benthuizen 18.3.1656, tr. ald. 12.8.1695 Cornelis
Hoogerbrugge.

9. Joost, ged. Benthuizen 18.8.1658, begr. Hazerswoude 17.5.1688.
10. Kors, volgt IVa.

IVa. Kors Jans van der Hofstede, ged. Benthuizen 11.6.1662, won. 1734 Berg-
schenhoek, tr. (1) Machteltje Willems Geleveen, ged. Benthuizen 9.9.1663, begr.
Bleiswijk 9.6.1721, dr van Willem Arentse Geleveen en Ariaantje Pieters; tr. (2)
Bleiswijk 4.2.1725 Maria Michels deKnegt, begr. Bleiswijk 5.10.1729; tr. (3) Ka-
pelle a/d IJssel 10.10.1734 Stijntje Claasse Kruyt, won. te Schenkel, laatst wed.
van Harmen Kloot.

Uit het eerste huwelijk, ged. Benthuizen:
1. Maartje van der Hofstede, ged. 21.3.1690, tr. Bleiswijk 1.4.1716 Arien Dirks

Roggeveen.
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a.
b.

c.
d.
e.

2. Pieter, ged. 10.1.1692.
3. Jan Korsse van der Hofstede, ged. Hazerswoude 2.1.1695, begr. Hillegersberg

21.10.1768, tr. (1) Bleiswijk 13.2.1718 Geertje Claes Goedraad, van Bleiswijk;
tr. (2) Bergschenhoek 18.2.1748 Leentje Dirks de Uijtenbroek, wed. van David
Pieterse de Bruyn.

Uit het eerste huwelijk, ged. Bergschenhoek:
Cornelis, ged. 26.3.1719, begr. Hillegersberg 23.3.1719.
Neeltje van der Hofstede, ged. 5.5.1720, begr. Hillegersberg 29.3.1784, tr. Bergschenhoek
29.7.1759 Jan van Hulst, wedr van Leende Willems van der Walle.
Cornelis, ged. 1.1.1723.
Maria, ged. 17.9.1724, begr. Hillegersberg 2.11.1769.
Claes van der Hofste(d)e, ged. 15.9.1726, begr. Hillegersberg 15.8.1781, otr. Bergschen-
hoek/tr. Hillegersberg 19.12.1766/11.1.1767 Neeltje Brillenburg.
Uit dit huwelijk:
ea. Kind, aang. begr. Hillegersberg 21.11.1769.
Macheltje van der Hofstede, ged. 22.1.1730, overl. na 1785 tr. (1) Bergschenhoek 8.3.1761
Maarten Ariens Krijgsman, van Zevenhuizen; tr. (2) Bergschenhoek 13.11.1785 Hermanus
Diederiks, geb. Overschie, won. Pijnacker, wedr van Jannetje Knoop.
Elizabeth van der Hofstede, ged. 24.8.1732, tr. Bergschenhoek 25.1.1761 Cornelis Krijnen
van der Meer. jm won. Zevenhuizen.

4. Ary, ged, 2.6.1698.
5. Ahaentje, ged. 27.12.1699.
6. Ahaentje van der Hofstede, ged. 29.10.1702, otr. Bleiswijk 17.12.1728, tr. Ze-

venhuizen 9.1.1729 Jan Claase van der Chijs, ged. ald. 16.5.1697, zn van Claas
Janse van der Chijs en Teuntje Pieters Breedveld.

7. Neeltje, ged. 9.3.1704, begr. Hillegersberg 29.3.1784.

g.
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Illb. Abram Joosten, overl. vóór 14.6.1658, tr. Hazerswoude 23.8.1643 Barber
Ariens van Blommedael, van Gouda (?). Zij hertr. ald. 14.6.1658 Michiel Wil-
lems, won. Zoetermeer.

Uit dit huwelijk, ged. Zoetermeer:
1. Cornelis, volgt IVb.
2. Maarten, ged. 20.1.1647.
3. Leendert, ged. 13.6.1649.
4. Maartje, ged. 22.9.1652.

IVb. Cornelis Abrahams Hofstede, ged. Zoetermeer 13.11.1644, verm. overl.
vóór 1695, tr. ald. 6.2.1666 Maartje van der Schilde, ged. ald. 28.1.1646, vertr.
1705 naar Bleiswijk, begr. ald. 9.12.1721, dr van Cornelis Pieters van der Schilde
en Trijnje Jans.

Uit dit huwelijk, ged. Zoetermeer:
Kort na 1700 vertrokken alle kinderen uit Zoetermeer. Waarschijnlijk waren ze turfarbeiders
en verhuisden naar nieuwe turfwingebieden.

1. Abraham Cornelisse van Hofstee, ged. 7.11.1666, tr. Zoetermeer 28.1.1699
Grietje Jans Bogaert, ged. Bleiswijk 20.6.1666, dr van Jan Dircks Bogaert
en Trijntje Claes.

Uit dit huwelijk, ged. Bleiswijk:
a. Marijtje (Maria) van Hofstee, ged. 10.5..1699, begr. Hillegersberg 13.9.1765, tr. (1) ald.

15.11.1722 Willem van dér Leek; otr./tr. (2) Zevenhuizèn/Hilligersberg 20.12.1736 Gerrit
Cornelisse Schriek.

b. Helena van Hofstee, ged. 11.12.1701. begr. Hillegersberg 16.10.1781, tr. ald. 24.5.1721
Dirk Verboom.

c. Jannetje (Janna), ged. 19.10.1704, begr. Hillegersberg 11.4.1736.

d. Cornelis, ged. 26.1.1708.

2. Pieter Cornelisse Hofstede, ged. 1.9.1669, begr. Bleiswijk 25.10.1717, otr./tr.
Benthuizen/Zoetermeer 13.2.1695 Annetje Ariens Coster, geb. 1672, begr.
Hillegersberg 13.1.1774 (oud 101 jaar, 9 maanden), dr van Arij Jaris Coster en
Grietje Willems van Rijndam).

Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, ged. Zoetermeer 4.12.1695, verm. begr. Hillegersberg 28.2.1774.
b. Cornelis, ged. Zoetermeer 4.8.1697.
c. Arij, ged. Zoetermeer 31.1.1700.
d. Maria, ged. Zoetermeer 1.1.1703.
e. Marijtje, ged. Bleiswijk 25.1.1705, begr. Hillegersberg 22.9.1736.
f. Grietje, ged. Bleiswijk 28.7.1709.
g. Cornelis, ged. Bleiswijk 5.4.1711, begr. Hillegersberg 23.9.1737.

3. Maartje Hofstede, ged. 28.8.1672, begr. Hillegersberg 25.11.1755, tr. Zoeter-
meer 13.2.1695 Jacob Ariens van der Bak.

4. Neeltje Hofstede, ged. 22.12.1675, begr. Hillegersberg 25.11.1754, tr. Zoeter-
meer 29.11.1703 Joris Janse van Leeuwen.

5. Cornelis, volgt Va.
6. Maarten, volgt Vb.

Va. Cornelis Cornelisse Hofstede, ged. Zoetermeer 26.5.1680, begr. Hillegers-
berg 25.7.1737, tr. Bleiswijk 8.1.1708 Neeltje Cornelisse Broer, ged. ald.
23.7.1678, begr. Hillegersberg 16.12.1759, dr van Cornelis Pieterse Broer.
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Uit dit huwelijk, ged. Bleiswijk:
1. Aaltje, ged. 27.1.1709, overl. na 1741.
2. MaryHofstede, ged. 1.6.1710, verm. begr. Moordrecht 18.10.1782, tr. (1) Hille-

gersberg 23.12.1731 Korstiaan Pietersin 't Hout; tr. (2) Nieuwerkerk a/d IJssel
6.9.\1'44 JacobusDekkers, overl. ald. 17.3.1756, wedr van Dirkje Jans den Ou-
den.

3. Cornelis Cornelisse Hofstede, ged. 26.2.1713. tr. (1) Hillegersberg 10.1.1739
AaltjePieters Vollebrecht, ged. Bergschenhoek 5.1.1713, dr van Pieter Dircks
Vollebrecht en Grietje Michiels de Knecht; tr. (2) Nieuwerkerk a/d IJssel
23.8.1744 Krijntje Jans den Ouden, ged. ald. 6.10.1709, dr van Jan Maartens
den Ouden en Neeltje Teunisse Conijn.

Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelia, ged. Hillegersberg 10.10.1740, overl. ald. 13.10.1740.
b. Cornelis, ged. Hillegersberg 27.10.1741.
c. Aaltje, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 18.8.1743.

Uit het tweede huwelijk:

d. Cornelis, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 24.10.1745, begr. ald. 22.2.1747.

4. Pieter, volgt Vla.
5. Abraham, ged. 25.12.1718, begr. Bleiswijk 22.8.1722.
6. Neeltje, ged. 17.11.1720, begr. Reeuwijk 1.7.1790.
7. Abraham Cornelisse Hofstede, ged. 11.9.1723, begr. Hillegersberg 20.1.1795

(door de regenten v.h. armhuis), tr. ald. maart 1753 Grietje Donker, ged. Berg-
schenhoek 5.3.1724, dr van Claas Willems Donker en Willemtje Cornelisse
de Bruyn.

Uit dit huwelijk, ged. Hillegersberg:
a. Willemijntje, ged. 27.1.1754.
b. Neeltje, ged. 9.2.1755, begr. Hillegersberg 22.3.1755.
c. Neeltje, ged. 6.1.1756, begr. Hillegersberg 5.10.1756.
d. Cornelis (Wilhelmus Cornelis) Hofstede, ged. 30.10.1757, tr. Berkel 4.6.1786 Johanna Vis,

ged. ald. 29.9.1765, dr van Willem Claas Vis en Jannetje Willems van Vliet.
Uit dit huwelijk:

da. Grietje, ged. Nootdorp 26.5.1787.
db. Jannetje, ged. Wateringen 17.9.1788.
de. Abraham, ged. Nootdorp 19.12.1790.
dd. Willem, geb./ged. 6/8.9.1793.

8. Maarten, ged. 14.10.1724, begr. Bleiswijk 29.3.1726.
9. Maarten, ged. 18.1.1727, begr. Bleiswijk 27.8.1727.

Vla. Pieter Cornelisse Hofstede, ged. Bleiswijk 22.12.1715, begr. Reeuwijk
13.12.1783, tr. Hillegersberg 19.1.1741 Janna (Jannetje) Hermanusse Bax, begr.
Reeuwijk 18.11.1796.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje Hofstede, ged. Hillegersberg 16.12.1742, begr. Sluipwijk 11.5.1819, tr.

Reeuwijk 27.1.1771 Arie Mul, geb. Sluipwijk 6.8.1747, zn van Leendert Mul
en Pietertje du Harling.

2. Cornelia Hofstede, ged. Overschie 6.12.1744, begr. Sluipwijk 25.8.1803, tr.
Reeuwijk 5.1.1772 Aart Mul, geb. Sluipwijk 17.11.1745, zn van Leendert Mul
en Pietertje du Harling.

3. Hermanus, volgt Vila.
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Vila. Hermanus Hofstede, ged. Hillegersberg 19.11.1746, armmeester te
Reeuwijk (1785-1786), overl. Sluipwijk 9.10.1821. tr. ald. 3.1.1771 Elizabeth
(Betje)Mul, ged. Zevenhuizen 23.8.1741, overl. Reeuwijk 20.3.1821, dr van Leen-
dert Mul en Pietertje du Harling.

Uit dit huwelijk:
1. JohannaHofstede, ged. Reeuwijk 12.1.1772, tr. Woerden 5.8M92AartKessel-

ring, jm., geb. Nieuwkoop, won. Woerden.
2. Leenden, ged. Reeuwijk 23.5.1773, begr. ald. 28.5.1774.
3. Leendert Hofstede, ged. Reeuwijk 6.11.1774, schippersknecht te Zwammer-

dam, overl. Sluipwijk 25.6.1824, tr. Reeuwijk 28.2.1796 Alida Volbrecht, geb.
Moordrecht 24.10.1773, overl. Sluipwijk 6.3.1851, dr van Gerrit Volbrecht en
Anna Pieterse Jongeneel.

Uit dit huwelijk, ged. Reeuwijk:
a. Elizabeth Hofstede, ged. 22.5.1796, overl. Sluipwijk 14.11.1817, tr. Woerden 8.12.1814 Jan

Bierhorst.
b. Gerrit, ged. 11.7.1798.

c. Johanna, ged. 29.9.1804, overl. Reeuwijk 14.10.1804.

4. Pietertje, ged. Reeuwijk 31.12.1775.
5. Marya, ged. Reeuwijk 27.9.1778, begr. ald. 8.7.1779.
6. Pieter Hofstede, ged. Sluipwijk 21.5.1780, arbeider, visser, overl. ald.

26.11.1841, tr. Reeuwijk 3.5.1804 Neeltje Volbrecht, geb. Moordrecht
22.6.1783, overl. Sluipwijk 21.8.1847, dr van Gerrit Volbrecht en Anna Pieter-
se Jongeneel.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna, ged. Reeuwijk 16.9.1804.
b. Elizabeth, ged. Reeuwijk 10.10.1806.
c. Hermanus Hofstede, geb. Reeuwijk 20.11.1808, turfschipper, overl. ald. 1.7.1886, tr. Sluip-

wijk 4.7.1828 Marrigje van Leeuwen, geb. ald. 18.8.1805, werkster, overl. Gouda 16.12.1891,
dr van Willem van Leeuwen en Margrietje Burger.

Uit dit huwelijk, geb. Sluipwijk (behalve kind cd):
ca. Pieter Hofstede, geb. 14.11.1828, overl. Reeuwijk 15.1.1909,tr.Sluipwijk4.U. 1854 Johan-

na de Loos, geb. Boskoop 23.8.1826, dr van Jacobus de Loos en Petronella Verhoef.
eb. Willem, geb. 3.5.1830, overl. Sluipwijk 31.7.1830.
cc. Margaretha Hofstede, geb. 23.10.1831, tr. Sluipwijk 28.5.1853 Pieter van Groningen.
cd. Cornelia, geb. Stein 20.3.1833, overl. ald. 22.4.1833.
ce. Neeltje, geb. 10.5.1834.
cf. Willemijntje, geb. 4.4.1836.
eg. Willempje Hofstede, geb. 13.5.1838, tr. Sluipwijk 6.12.1862 Paulus Burger.
ch. Gerrit, geb. 8.4.1841.
ei. Leendert Hofstede, geb. 4.7.1843, arbeider, tr. Stein 17.2.1865 Lena de Haan, geb. Broek

5.9.1845, dr van Abraham de Haan en Neeltje Mulder. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
d. Elizabeth Hofstede, ged. Sluipwijk 18.11.1811, overl. Haastrecht 2.2.1882, tr. Sluipwijk

17.2.1838 Maarten Hogervorst, zn van Willem Hogervorst en Maria Kool.
e. Gerrit Hofstede, geb. Sluipwijk 22.10.1814, arbeider, overl. Reeuwijk 6.3.1886, tr. (1) Stein

24.12.1841 StijntjeImmerzeel, geb. Nieuwkoop 25.6.1819, overl. Sluipwijk 29.4.1866, dr van
Dirk Immerzeel en Emmetje van Leeuwen; tr. (2) Sluipwijk 12.1.1867 Agatha Bredie, dr van
Gerrit Bredie en Grietje van der Hulst.

Uit het eerste huwelijk:
ea. Pieter Hofstede, geb. Stein 28.2.1842, arbeider, tr. Nieuwerkerk a/d Ussel 21.5.1869 Etsje

de Vrij, geb. ald. 16.8.1844, dr van Cornelis de Vrij en Kaatje Hogeveen. Uit dit huwelijk
5 kinderen.

eb. Dirk Hofstede, geb. Sluipwijk 7.10.1843, arbeider, tr. Reeuwijk 2.6.1875 Margaretha de
Marre, geb. Gouda 28.1.1843, dr van Cornelis de Marre en Susanna de Jager
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ec. Gerrit Hofstede, geb. Sluipwijk 23.5.1846, fabriekswerker, tr. Gouda 28.7.1875 Willemi-
na Hoebeek, geb. ald. 8.4.1843, dr van Johannes Hoebeek en Jannigje Verblauw. Het
echtpaar verhuisde 1876/79 naar Schiedam.

ed. Leendert, geb. Sluipwijk 30.1.1851, overl. ald. 29.9.1851.
ee. Emmigje, geb. Sluipwijk 10.4.1852, overl. ald. 20.12.1852.
ef. Emmigje, geb. Sluipwijk 25.12.1853, overl ald. 3.1.1854.
eg. Leendert Hofstede, geb. Sluipwijk 8.3.1855, touwspinner, tr. Gouda 3.9.1875 Geertruij

Keyne, geb. ald. 5.10.1844, fabriekswerkster, wed. van Stephanus de Lange, dr van Johan-
nes Frederik Keyne en Marrigje de Bus.

eh. Gijsbert, geb. Sluipwijk 21.4.1858, overl. ald. 5.8.1858.
ei. Hermanus Hofstede, geb. Sluipwijk 27.2.1860, tr. Gouda 25.4.1883 Dirkje Schoonder-

woerd, geb. ald. 2.3.1860, dr van Gerardus Schoonderwoerd en Christina Juu.
f. PetronellaHofstede, geb. Sluipwijk 21.7.1818, tr. Zwammerdam 7.11.1839 Bart Sterk, zn van

Gijsbert Sterk en Hilligje Haagoort.
g. Leendert, geb. Sluipwijk 19.11.1824, overl. ald. 12.7.1825.
h. Lena, geb. Sluipwijk 14.2.1827.

7. Maria, ged. Sluipwijk 16.9.1781, begr. ald. 19.11.1781.

Uit: Afbeeldingen van Schepen en Vaartuigen in Verschillende Bewegingen door P. Ie Comte
Oorspronkelijk uitgegeven door F. Kaal, Amsterdam, 1831

Heruitgegeven

Vb. Maarten Comeüsse Hof stede, ged. Zoetermeer 1.10.1684, begr. Woubrug-
ge 10.11.1739, tr. (1) Ariaantje Cornelisse Bon, geb. verm. Zegwaard, overl. Wou-
brugge vóór 12.6.1722, dr van Cornelis Cornelisse Bon en Neeltje Pieters Craan;
otr./tr. (2) Zevenhoven/Woubrugge 12.7.1722 Neeltje Pieters Stouthandel, ged.
Zevenhoven 25.9.1678, overl. Woubrugge 1725/27, dr van Pieter Pieters Stout-
handel en Aaltje Jans; tr. (3) vóór 29.12.1727 Dieventje Gijsberts de Vries, begr.
Woubrugge 23.4.1735; otr./tr. (4) Woubrugge/Haarlem 24.2/18.3.1736 Henrina
(Hendrikje) Harmeling, ged. Haarlem 26.1.1696, begr. Woubrugge 12.2.1750, dr
van Barent Harmelingh en Machtelt Jans.
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Het dorp Woubrugge, anno 1686

Maarten Hofste(d)e kocht mei 1710 samen met zijn zwager Cornelis Dircks Ridder, een stuk
land in de Ie, 3e bon in de Vroonlantse polder aan de Woutwatering bij Woubrugge, waarvan
de koopprijs 4280 gld was, en waarbij direkt 680 gld betaald werd, en de rest per jaar met
400 gld.
In de weeskamerarchieven van Woubrugge/Esselijckerwoude berust de inventaris (gedateerd
12.6.1722) van de boedel en goederen die Ariaantje Cornelisse Bon in gemeenschap bezaten
met Maarten had nagelaten. Aan onroerend goed een huis, schuur en erf met turfakker en
een veenakker, ongeveer 200 roeden groot. De onroerende goederen waren o.m. een zes jaar
oude „turfeycker", een bootje van ongeveer 10 jaar oud; verder kleding, juwelen en gouden
sieraden, huishoudelijke artikelen en verder „dat tot een geringe huishoudinge nodig is". De
geschatte waarde: huis en land 1500 gld, boedel 200 gld, maar er stonden nog schulden van
300 gld. De bijgaande voogdijakte toont dat Cornelis Dircksz Ridder tot voogd werd be-
noemd. Zoals gebruikelijk ontving Maarten Hofstee de inboedel en nam de schulden op zich,
met daarbij de verklaring dat hij de kinderen zal onderhouden, laten leren lezen en schrijven
en zal zorgen dat deze voor een ambacht zouden worden opgeleid.
O 17.1.1725 maakte hij en Neeltje Stouthandel een testament, waarin Cornelis Ridder tot toe-
ziend voogd werd benoemd.
Een lijst van inwoners van Woubrugge van 1730 (in 1966 op het gemeentehuis aanwezig) laat
zien dat Maarten in huis 187 woonde.
Het begraven van Maarten in 1739 was Pro Deo, evenals vijfjaar voordien het huwelijk van
zijn zoon Cornelis. Leefde het gezin in het begin van de eeuw in zekere welstand, later is hier-
van geen sprake meer.

Uit het eerste huwelijk, ged. Woubrugge:
Maartje Hofstede, geb. 1708/09, begr. Woubrugge 19.9.1781, tr. ald.
25.11.1734 Leendert van der Tang.
Cornelis, volgt VIb.
Jan, ged. 17.6.1714.
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4. Neeltje, ged. 13.9.1716, overl. vóór 12.6.1722.
5. Abraham Maartense Hofstede, ged. 1.5.1718, vertr. 23.3.1746 naar Oost-

Indië, tr. Woubrugge 4.5.1740 Marijtje Jam van Dalen, begr. 27.3.1744. Het
echtpaar had een doodgeboren kind gehad (aang. begr. Woubrugge
12.10.1741).

6. Pieter, ged. 26.12.1720.
7. Pieter, ged. 9.11.1721, overl. vóór 12.6.1722.

De overstroming van den Vierambachtspolder in 1788

VIIc. Jan Hofstede, ged. Woubrugge 1.11.1744, tr. (1) ald. 25A.\766Antje van
der Tang, ged. ald. 24.10.1745, begr. ald. 27.9.1775, dr van Zacharias van der Tang
en Trijntje Willemse Endhoven; tr. (2) Woubrugge 23.5.1779Neeltje van derHid-
de, ged. ald. 26.10.1749, begr. ald. 8.6.1780, dr van Jan van der Hidde en Niesje
Leliveldt.

Uit het eerste huwelijk, ged. Woubrugge:
1. Teuntje, ged. 2.11.1766.
2. Trijntje, ged. 6.3.1768.
3. Cornelia, ged. 10.9.1769, ongeh. overl. Woubrugge 26.2.1841.
4. Zacharias, ged. 11.8.1771, begr. Woubrugge 4.9.1771.
5. Zacharias Hofste(d)e, ged. 2.8.1772, arbeider, bouwman, won. aan de

Goudsluis te Alphen a/d Rijn, overl. ald. 30.9.1842, tr. ald. 19.4.1807 Eliza-
beth Wezelenburg, ged. ald. 14.6.1778, overl. ald. 29.5.1836, dr van Jacob We-
zelenburg en Magteltje van Wieringen.

VIb. Cornelis Maartense Hofste(d)e, geb. 1712/13, begr. Woubrugge
27.11.1766, otr. ald./tr. Hoogmade 2/18.7.1734 Teuntje Janse Mous, verm. geb.
Woubrugge, overl. na 1775, dr van Jan Cornelisse Mous en Baartje Houwelings.

Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje Hofstede, ged. Hoogmade 24.10.1734, tr. Woubrugge 13.11.1767

Cornelis Monc.
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2. Maarten, volgt Vllb.
3. Baartje Hofstede, ged. Woubrugge 19.2.1739, tr. ald. 22.5.1767 Teunis Jans

van Ieperen.
4. Maartje Hofstede, ged. Woubrugge 12.3.1741, overl. Ter Aar 13.10.1820, tr.

Woubrugge 30.11.1764 Hannis van der Tang.
5. Jan, volgt VIIc.
6. Jacob, volgt Vlld.
7. Abraham Hofstede, ged. Woubrugge 15.2.1750, tr. ald. 21.9.1777 Grietje van

der Stool, van Hendrik Ido Ambacht, won. Woubrugge.

Vllb. Maarten Hofstede(n), ged. Woubrugge 10.3.1737, begr. Moordrecht
28.10.1775 (1 x beluid met beide klokken: 19-7-0), otr./tr. Waddinxveen/Wou-
brugge 29.1/5.2.1762 Aaltjede Vos, ged. Waddinxveen 1.1.1742, dr van Daniël de
Vos en Maria Radder.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. Waddinxveen 28.11.1762.
2. Marijtje Hofsteden, ged. Waddinxveen 13.11.1763, begr. Moordrecht

22.2.1788, tr. ald. 15.12.1782 Arij van Vlaardingen, ged. Moordrecht
11.12.1757, overl. ald. 20.11.1729, zn van Gijsbert van Vlaardingen en Maria
Muijt.

3. Cornelis, ged. Waddinxveen 10.11.1765, begr. Woubrugge 12.3.1766.
4. Cornelis Hofstede, ged. Woubrugge 1.3.1767, won. Molenstraat te Delft

(1805), scheepsbouwknecht, overl. Delft 16.12.1842, tr. Maartje Admiraal,
geb. Nieuwe Wetering 9.4.1767, overl. Delft 20.3.1831, dr van de turfschipper
Cornelis Admiraal en Marijtje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:
a. Maarten Hofstede, geb./ged. Delft 16/21.2.1805, tr. ald. 13.3.1835 AlidaM. van derSmael,

dr van Jacobus van der Smael en Alida de Heij.

5. Daniël, ged. Woubrugge 16.11.1768, doopget. Delft 1805.
6. Jan, ged. Gouda 3.3.1771, begr. Moordrecht 30.3.1771.
7. Teuntje Hofstede, ged. Gouda 5.10.1772, tr. Moordrecht 10.5.1795 Jan Gies-

ken, geb. Zevenhuizen.
8. Jan, ged. Moordrecht 2.10.1774, begr. ald. 17.12.1774.
9. Maarten, ged. Moordrecht 17.12.1775, begr. ald. 10.5.1776.

Uit dit huwelijk, geb. Alphen a/d Rijn:
a. Jacob, geb. 17.9.1807, overl. Alphen a/d Rijn 4.8.1815.
b. Antje Hofstee, geb. 11.11.1808, overl. Alphen a/d Rijn 6.2.1884, tr. ald. 5.11.1837 Cornelis

Spruitenburg, geb. Aarlanderveen 20.10.1816, watermolenaar, zn van Cornelis Spruitenburg
en Lijsje Schaack.

c. Magteltje Hofstee, geb. 4.11.1811, overl. Alphen a/d Rijn 30.7.1886, tr. ald. 23.10.1839 Klaas
Roest, geb. ald. 28.12.1814, kastelein, zn van Jan Roest en Aaltje van 't Riet.

d. Jan Hofste(d)e, geb. 15.10.1814, arbeider, schepenjager, won. aan de Goudsluis te Alphen a/d
Rijn, overl. ald. 5.3.1856, tr. (1) ald. 30.12.1840 Lena TUinenburg, geb. Aarlanderveen
22.12.1819, overl. Alphen a/d Rijn 4.5.1848, dr van Jan Tuinenburg en Lena van Wijngaar-
den; tr. (2) Alphen a/d Rijn 15.8.1851 Elizabeth Vermeulen, geb. Boskoop 7.2.1822, overl.
Ter Aar 19.11.1882, wed. van Jasper van Willigen, dr van Jan Vermeulen en Marrigje Hoogen-
doorn. Zij hertr. 1864 Jacob van Eyk.

Uit het eerste huwelijk, geb. Alphen a/d Rijn:
da. Zacharias, geb. 13.5.1841, vertr. als militair naar Oost-Indië, overl. Banda (Ned. Oost-

Indië) 21.6.1870.
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db. Etisabeth Hofstee, geb. 19.6.1842, tr. Ter Aar 11.5.1866 Gerrit Boekenstein.
de. Antje Hofstee, geb. 22.3.1844, tr. Ter Aar 5.10.1865 Gerrit Lammens.
dd. Lena, geb. 7.2.1846.

Uit het tweede huwelijk, geb. Alphen a/d Rijn:
de. Jan, geb. 30.4.1853, overl. Alphen a/d Rijn 7.5.1860.
df. Jacob Hofstee, geb. 8.12.1855, arbeider, overl. Berkel en Rodenrijs 30.10.1934, tr. Ter

Aar 8.6.1883 Aagje Pijper, geb. ald. 5.1.1863, overl. Berkel en Rodenrijs 17.11.1949, dr
van Arie Pijper en Helena Elisabeth Willems. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waarvan de
laatste in 1984 overleed. De schrijvers van deze genealogie en nog twee broers, wonend
in Canada, zijn de enige overlevende Hofstee's van deze tak.

e. Jacob Hofstede, geb. 4.8.1816, winkelier, overl. Koudekerk 19.3.1854, tr. Alphen a/d Rijn
25.8.1848 Jannigje van 't Wout, geb. ald. 9.8.1825, overl. vóór 1875, dr van Jan van 't Wout
en Marijke van der Mik.

Uit dit huwelijk, geb. Koudekerk:
ea. Zacharias Hofstede, geb. 28.11.1848, arbeider, tr. (1) Haarlemmermeer 25.6.1875 Aaltje

Ruigentuin, geb. Den Helder 1848, overl. Haarlemmermeer 27.10.1876, dr van Johan-
nes Ruigentuin en Neeltje W. van der Wiele; tr. (2) Haarlemmermeer 22.8.1877 Aaltje
van den Broek, geb. Oudendijk 21.10.1850, overl. Haarlemmermeer 11.3.1890, dr van
Cornelis van den Broek en Willempje Kloek; tr. (3) Haarlemmermeer Geertje Stam-
mer, geb. Jisp 27.7.1864, overl. Haarlemmermeer 30.8.1910; tr. (4) ald. 1913 Elisabeth
Dorothea Barens. Nazaten uit het tweede huwelijk wonen in de Haarlemmermeer en
te Amsterdam.

eb. Marijtje, geb. 27.10.1850, overl. Leiden 27.7.1865.
ec. Elisabeth, geb. 16.7.1853, overl. Koudekerk 24.1.1854.

f. Hendrik, geb. 19.5.1818, overl. Alphen a/d Rijn 17.7.1819.
g. Trijntje Hofstee, geb. 4.4.1820, tr. Alphen a/d Rijn 30.10.1846 Thomas Spruit.
h. Hendrik, geb. 30.7.1821, overl. Alphen a/d Rijn 12.10.1823.

6. Baartje, ged. 24.4.1774, begr. Woubrugge 7.3.1776.
7. Jan, ged. 1.10.1775, overl. Woubrugge 17.11.1775.

Uit het tweede huwelijk:
8. Jannetje, ged. Hoogmade 7.5.1780, overl. na 1808.

Vlld. Jacob Hofstede, ged. Woubrugge 20.9.1747, overl. Kudelsteert 1809, tr.
(1) Woubrugge 4.5.1777 Pieternella van Amsterdam, ged. Alphen a/d Rijn
13.3.1757, begr. Woubrugge 10.3.1778, dr van Mary Jansd.'van Amsterdam; tr.
(2) Oudshoorn 10.10.1779 Marijtje van derHidde, ged. ald. 22.5.1757, begr. ald.
31.12.1809, dr van Jan van der Hidde en Niesje Hendrikse Leliveldt.

Uit het eerste huwelijk:
1. Marijtje Hofstede, ged. Woubrugge 15.2.1778, overl. ald. 27.4.1832, tr. Lei-

muiden 10.5.1807 Egbert van der Horde.
Uit het tweede huwelijk, ged. Woubrugge:

2. Teuntje Hofstede, ged. 26.3.1780, overl. Ter Aar 17.2.1851, tr. Balthus Am-
bagtsheer.

3. Cornelis Hofstede, geb. 11.5.1781, tr. Johanna van Amerongen.
Uit dit huwelijk:

a. Jaapje, geb. Nieuwkoop 27.11.1823, overl. ald. 12.5.1824.

4. Jan, ged. 5.5.1782, begr. Woubrugge 16.2.1788.
5. Neeltje Hofstede, ged. 4.1.1784, overl. Leimuiden 30.11.1842, tr. ald.

11.5.1806 Cornelis Braam.
6. Niesje, ged. 21.8.1785, begr. Woubrugge 16.9.1785.
7. Maarte, ged. 8.4.1787, begr. Woubrugge 16.2.1792.
8. Jan Hofstede, ged. 31.12.1788, landbouwer, overl. Ter Aar 1.6.1863, tr. Lei-
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muiden 5.6.1825 Mensje van de Vijver, geb./ged. Valkenburg (Z.H.)
19/23.5.1802, overl. Ter Aar 27.1.1844, dr van Willem van de Vijver en Matje
Dedel.

Uit dit huwelijk:
a. Marijtje, geb. Alkemade 25.3.1826.
b. Willem Hofstede, geb. Ter Aard 24.6.1827, arbeider, overl. ald. 30.5.1906, tr. Ter Aar

8.3.1867 Cornetia van Leeuwen, geb. ald. 19.4.1833, overl. ald. 16.3.1903.
Uit dit huwelijk, geb. Ter Aar:

ba. Jan Hofstede, geb. 21.5.1867, overl. Ter Aar 24.3.1896, tr. ald. 17.8.1894 Mensje van
Veen, geb. Mijdrecht 15.3.1868, overl. Ter Aar 3.9.1944. Zij hertr. een broer van haar
man.

bb. Marretje Hofstede, geb. 25.1.1869, tr. Ter Aar 13.4.1894 Cornelis Vis.
bc. Dirk Hofstede, geb. 23.2.1870, arbeider, overl. Ter Aar 2.3.1950, tr. ald. 18.6.1897

Mensje van Veen, wed. van zijn oudere broer Jan. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waar-
van er nog vier in leven zijn, allen boven de 80 jaar. Afstammelingen wonen te Ed-
monton in Canada en te Ter Aar.

bd. Cornelis, geb. 11.4.1871, overl. Ter Aar 9.5.1871.
be. Mensje, geb. 13.8.1875, overl. Ter Aar 6.10.1892.
bf. Cornelis, geb. 17.3.1877, overl. Ter Aar 21.7.1878.

c. Jacob Hofstede, geb. Ter Aar 28.9.1828, arbeider, tr. ald. 1.11.1850 Johanna Broer, geb. Ter
Aar 14.9.1823, overl. ald. 1.2.1900, dr van Pieter Broer en Marrigje van Eyk.

Uit dit huwelijk, geb. Ter Aar:
ca. Mensje, geb. 28.7.1851.
eb. Marrigje Hofstede, geb. 10.10.1853, tr. Ter Aar Maarten Broker, geb. ald. 27.2.1851,

overl. ald. 25.11.1886.
cc. Jannetje, geb. 17.11.1855.
cd. Pietje, geb. 12.11.1857, moeder van Pieter Hofstede, geb. Ter Aar 7.1.1879, in 1886

erkend door een Blom.
ce. Jan Hofstede, geb. 4.1.1860, arbeider, overl. Ter Aar 18.2.1900, tr. ald. Maria van

Eijk, geb. ald. 13.9.1857, overl. Bilthoven 1936. Zij hertr. Cornelis Kroon. Afstamme-
lingen wonen in Zeist, Bilthoven, Soest, Nijmegen, Amsterdam en in Canada.

cf. Pieter, geb. 30.3.1864, overl. Ter Aar 27.2.1870.
eg. Matje, geb. 18.2.1867, overl. Ter Aar 3.6.1872.

d. Dirk, geb. Ter Aar 14.1.1830, overl. ald. 6.10.1842.
e. Matje, geb. Ter Aar 28.12.1831.
f. Klaas Hofstede, geb. Ter Aar 26.5.1834, tr. Alphen a/d Rijn 4.5.1864 Maria Zekveld, geb.

1837/38, dr van Jan Zekveld en Adriaantje Hogedoorn.
Uit dit huwelijk, geb. Oudshoorn:

fa. Jan, geb. 10.2.1869.
fb. AdrianaHofstede, geb. 15.1.1870, overl. Oudshoorn 15.11.1949. tr. ald. 6.6.1895 Aart

C. Haak.
g. Adriana Hofstede, geb. Ter Aar 7.10.1835, tr. 1857 Jan Vollebrecht, geb. Aarlanderveen.
h. Jan, geb. Ter Aar 20.2.1837.
i. Maarten Hofstede, geb. Ter Aar 15.4.1839, werkman, overl. Nieuwkoop 18.5.1886, tr. ald.

22.5.1774 Elisabeth van der Zwan, geb. ald. 19.10.1850, dr van Hendrik van der Zwan en
Marrigjen Sloof.

Uit dit huwelijk, geb. Nieuwkoop:
ia. Jan, geb. 8.3.1875, overl. Nieuwkoop 20.9.1875.
ib. Hendrik, geb. 11.11.1876.
ie. Jan, geb. 18.11.1878.
id, Willem, geb. 31.8.1881, overl. Nieuwkoop 22.10.1881.

j . Abraham, geb. Ter Aar 18.1.1841, overl. Zevenhuizen 18.7.1886.
k. Dirk, geb. Ter Aar 17.1.1843, overl. ald. 12.5.1846.

9. Maarte, ged. 19.10.1791.
10. Mesje, ged. 15.3.1795.
11. Ariaantje, ged. 9.11.1798, begr. Woubrugge 25.3.1800.
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Ilb. Cors Louwerisse Hofstee, begr. Hazerswoude 5.3.1673, tr. (1) ald.
26.2.1640 Ariaentje Wouters; tr. (2) Hazerswoude 13.11.1650 Arijaentje Ewouds
(van Sluis), geb. Benthoorn, begr. Hazerswoude 24.12.1673, wed. Lenert Maer-
tens, eerder wed. van Ary Joosten.

Uit het eerste (?) huwelijk:
1. Louris, volgt IIIc.
2. Kind, begr. Hazerswoude 2.11.1656.
3. Dochter, begr. Hazerswoude 13.2.1657.

IIIc. Louris (Laurents) Cornelisse Hofstede, bejaard ged. Hazerswoude
22.1.1676, tr. (1) ald. 23.3.1675 Martyntje Leenderts Groenewyden, ged. Zoeter-
meer 13.6.1649, dr van Leendert Willemse en Zeeltje Huichs; tr. (2) Hazerswoude
18.2.1703 Antje Cors Hyselendoorn, van Boskoop, wed. van Cornelis Langen-
dam Buurman.

Uit het eerste huwelijk, ged. Hazerswoude:
1. Ariaantje Louris Hofstede, ged. 12.9.1677, overl. Bleiswijk 17.5.1731. tr. Ha-

zerswoude 28.2.1706 Pieter Jeremias Kraanhoorn, van Bleiswijk.
2. Grietje, ged. 17.11.1860, begr. Hazerswoude 12.12.1680.
3. Grietje Louris Hofstede, ged. 15.3.1682, otr./tr. Boskoop/Hazerswoude

23.8.1716 Jan Klaasse Buurman.
4. Cors (Cornelis) Laurents Hofstede, ged. 20.10.1686, tr. Alkemade 1.3.1711

Emmetje Jans van Noppen.
Uit dit huwelijk:

a. Jan, ged. Alkemade 6.3.1712.
b. Louris, ged. Alkemade 20.5.1714.
c. Jan Korsten Hofstede, ged. Hazerswoude 6.1.1726, overl. na 1804, tr. (1) Hazerswoude

18.12.1757 Anna Cornelisse (van der) Spit, dr van Cornelis Pieterse Spit en Maartje de Jong;
tr. (2) Hazerswoude 18.8.1782 Marijtje Gijsse, van Nieuwkoop, wed. van Cornelis Davids van
Venetiën.

Uit het eerste huwelijk, ged. Hazerswoude.
ca. Cornelis, ged. 29.10.1758.
eb. Maartje, ged. 29.11.1761, begr. Woubrugge 4.10.1804.
cc. Una, ged. 4.12.1763.

5. Helena Louris Hofstede, ged. 29.10.1690, begr. Hillegersberg 28.7.1774, tr.
Hazerswoude 5.3.1713 Leendert Jacobse van Dipten, van Bleiswijk.

J. HOFSTEE

IN DEN VREEMDE

Johanna Sophia Boomgaarden (Boomgarden, Boemgard), geb. 1700, overl.
21.8.1754, tr. Riga herfst 1721 Arend Berens, geb. 2.12.1687, „Grosskaufmann
und seit 1736 Aeltermann Gr. Gilde".

Anna Elisabeth v. Benckendorff, geb. 1716, overl. 1788, tr. 1745 Jacob de
Bruyn, geb. Amsterdam.

(Stammtafeln Deutsch-Baltischer Geschlechter (1924), resp. 5.4 en 67/68).
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DOOD OF LEVEND EN ECHT OF ONECHT

De neiging om kort te zijn, omdat papier en inkt duur en schaars waren, heeft
vroeger tot soms raadselachtige teksten geleid. Zo meldt de Stadtrechnung van
Bocholt uit 1532 onder het boekhoofd: „van Ingenomen Gelde - Ingenomen
van Heeren Herman van Lynde zeliger XL goltgulden dair voir Jairlix erfren-
ten t(e) geven ii goltgulden up Viti Martiris".

Onder dit boekhoofd boekte de stad geld dat zij leende (innam) onder de ver-
plichting er rente voor te betalen. Maar een dode, ook een dode geestelijke komt
geen geld naar het raadhuis brengen; en al evenmin kon hij de rente in ontvangst
nemen. Er was destijds veel bijgeloof, maar ik kan niet aannemen dat men in Bo-
cholt toen terzake niet uitermate nuchter is geweest.

Wel, en het blijkt, ook uit de andere oudere rekeningen dat men vaak slordig
was, dat men in de rekening overnam wat bovenaan de bladzijde in de legger
stond en men die vergat bij te werken of aan te passen. In bovenomschreven tekst
had moeten staan: „Heeren Herman van Lynde zeliger erfgenamen".

Kritisch lezen is eigenlij k altijd noodzakelij k. Soms blij kt het j uiste alleen bij ver-
gelijking van de akten onderling.

Zo meldt het oudste trouwboek van Arnhem van 1581-88 steeds of de bruide-
gom een echte zoon is, zoals b.v. „24 Febr. 1583 Johan Schluisken Powel Schluis-
ken echte Sohn", maar op „1 Mei 1588 Rijck Schluisken Powel Schluiskens
Sohn".

Daar zaten twee adders onder het gras. Johan is een zoon van Pauwei Sluisken
de burgemeester van Arnhem, en Rijk is een zoon van Heer Pauwei Sluisken, vi-
caris van de St. Walburg te Arnhem. Dat Rijck Sluissken Sweertfeger zijn
bastaardzoon was, blijkt uit het schepensignaat van Arnhem van 1591-94 (fol.
19v) waar het testament van Heer Pouwel te vinden is. De hervormde koster kon
het kennelijk niet opbrengen om op 1 mei 1588 te spreken van „Heer Powel",
(priesters werden met „Heer" aangeduid, red.), maar vermeidt aan de andere
kant ook het al te duidelijke „onechte Sohn".

G. L. MEESTERS

VAN BEIJNHEM-ROEST

N.a.v. de kwartieren Van Binsbergen in G.N. 1987, p. 78, waar als kw. 2056 ge-
noemd wordt Gerrit Hendricks van Beijnum-Roest, deelt ir. C. B. Roest mede
dat deze betreft:
Gerrit Hendricx van Beijnhem genaamd Roest, tr. Maria Berndts van Wely.

In 1619 heeft dit echtpaar een schuld aan Johan Gijsbertz Vermeer. Het stelt
tot waarschap o.a. een huis waarin het woont en de nieuw aangekochte bouw-
weerd in het kerspel Randwijk (R. A. Arnhem, recht. arch. 307 (Heteren), f. 6).
Kinderen:
1. Henrick, tr. (1) Gerritje Geurtzs; (2) Grietje Gijsbertz Vermeer, wed. Arien

Jacobsz Vermeer.
2. Dirck, tr. Uland van Rinsum.
3. Naeleken, tr. Jelis Geurtz.
4. Jelis, tr. Hendersken Lippitz.
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EEN HERALDISCH KWARTIERSTAATJE

In de bekende nummering van de kwartierstaat is Gillis Cool in die van mij
nr 6234 (en van onze oud-hoofdredacteur de heer J. L. Braber nr 9514).
Als men in deze hoge cijfers komt, zeggen de meeste personen niets meer. Hier
één van die zeldzame uitzonderingen die de man ons iets dichterbij brengt. Hij
was klerk bij de administratie van „Bewesten Schelde", later „Raad van de Mar-
kies van Bergen-op-Zoom", wat hij vermoedelijk mede te danken had aan zijn
familiebetrekkingen in de zuidelijke Nederlanden. Zeker behoorde zijn moeder
uit het bekende geslacht Pipenpoy tot een dezer grote families.

Ik vind nevenstaande heraldieke versiering, die men in boek in de Kon. Biblio-
theek te Brussel (Fonds Hauwaert-de Grez 11-6544, fol. 179v) kan vinden zo'n
aardig tijdsbeeld, dat ik het erop heb gewaagd, het de redactie van Gens Nostra
aan te bieden. Bij een paar wapens zijn geen namen vermeld. Ik vermoed dat
zij aan grafstenen ontleend zijn die niet leesbaar waren.

Als wapens van zijn vrouw „Everslage" vind ik de drie kruisjes boven een berg,
dus het wapen van het Markiezaat?

A. K. VINK

WILLEM VERHAGE

Jhr. Mr. Dr. Jacques Willem Frangois Jan du Peyrou van Breugel is 24.2.1821
te Semarang geboren. Met zijn nog jonge moeder komt hij naar Holland waar
in Haarlem op 12.7.1823 zijn broer Jhr. Willem Hendrik Guustaaf Adolf Louw-
rens wordt geboren. Na een afwezigheid van ruim 2 jaren is zij terug in Grissee
en een paar dagen later, op 11.7.1824, overleed daar haar man Jhr. Jan Eliza van
Bruegel13, resident te Kedoe.

Jhr. J. W. F. J. du Peyrou van Breugel, kantonrechter te Zuidhorn en daarna
notaris te Winsum (Groningen), stelde naar zijn afstamming een zeer uitvoerig
onderzoek in (begonnen 1850). In zijn aantekeningen verwijst hij o.a. naar het
folio betreffende zijn grootvader Verhage. Volgens de genealoog P. W. Modder-
man was het een blanco vel papier waarop alleen stond "Willem Verhage, Kolo-
nel van de Koloniale Marine"1. Het onderzoek van de notaris is niet verder ge-
komen dan dat zijn moeder, Johanna Maria Frederika Verhage, is geboren te
Grissee op 28.9.1802 en daar huwt (volgens Bloys van Treslong Prins onder-
trouwd 30.1.18182). Als naam van zijn grootmoeder geeft hij op: Henriëtta Ca-
rolina Wilhelmina Schneidtman.

Begin 1800 is een verwarde tijd op Java. De verbindingen met Nederland waren verbroken. De
laatste boot uit Nederland die aankwam was de Voorland, vertrokken uit Texel 22.12.1794 en
13.7.1795 te Batavia aangekomen. De laatste thuisreis werd gemaakt door de paketboot Kraai,
van Batavia 1.8.1794, te Texel 17.4.1795. Wel waren er nog een paar schepen die naar Trondheim
voeren3. Veel schepen werden gekaapt. De administratie werd heel slecht, er was geen controle
uit Nederland. De V.O.C, ging in 1795 failliet en werd in 1798 opgeheven.

De Franse invloed blijkt uit de officiële brieven die beginnen met: „ Heil en Eerbied" vóór
de naam en het adres. Vervolgens: „Gelijkheid en Vrijheid"... dan begint de brief. Aan het slot
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schrijft men: . . .„te eindigen met Heil en Eerbied"... volgt ondertekening. In de notulen van
de Raad van Aziatische Bezittingen wordt de Gouverneur Generaal aangeduid als „burger" bv.
de burger Alting, de burger van Overstraten, enz.4. De Nederlandse vloot wordt door de Engel-
se verslagen bij Onrust in 1806 en het restant werd vernietigd in 1807 bij Grissee, juist waar „Kolo-
nel" Willem Verhage woonde. Maar over hem is geen notitie te vinden.

Na de Engelse overheersing wordt in 1816 het bestuur weer door de Nederlanders overgeno-
men, maar tijdens het begin van de wederopbouw is de administratie niet perfect.

Het Stamboek Officieren van de Koloniale Marine5 citeert kranteberichten en
noemt de „missieve no. 11 dd. 5 Januarie 1817 van den Gouverneur Generaal"
en daarna: „bij besluit van den Gouverneur Generaal dd. 25 Maart 1817 is be-
noemd tot Kapitein Luitenant" . . . „en Directeur der werff te Boenga aan de
Solosche rievier aldaar Willem Verhagen". Als het ware uit een geciteerd kran-
tebericht komt hij te voorschijn en krijgt direct een hoge rang (Het huidige
Boengha ligt hemelsbreed ongeveer 15 km NNW van Grissee; het is mij niet be-
kend of de ligging van het eind van de Solo in de laatste 170 jaren is veranderd).

In dat Stamboek is aan het hoofd geschreven W. Verhagen IA of Verhaage.
Beide namen kloppen niet geheel met die van de dochter die als Verhage te boek
staat. In 1824 wordt hij genoemd als Kapitein van de tweede rang. Dan is er een
besluit van de Gouverneur Generaal dd. 3.11.1825 no. 301a, daarna komt de
naam Verhagen niet meer voor op de presentielijsten.

Aan zijn zoon Jan Willem Verhagen, gegageerd sergeant van het leger in N.I.,
wordt door de Koloniale Marine op 15.9.1857 een doodakte van zijn vader gege-
ven; meer over die vader staat niet genoteerd want: „Opgemelde officier door
het departement van Koophandel en Koloniën niet uitgezonden zijnde, is van
denzelven geen stamlijst ontvangen". Wel wordt nog gewezen naar een overlij-
densbericht in de Javaansche Courant. Men heeft niet de moeite genomen om
de man zelf naar zijn gegevens te vragen. Tot zover het Stamboek.

In de Javaansche Courant van 1838 no. 136 staat, gedateerd Grissee 8 Februa-
rie 1838, een overlijdens-advertentie van Willem Verhage gepensioneerd Kapi-
tein ter zee.

Hier klopt de schrijfwijze van de naam, de rang komt ongeveer overeen met
die van kolonel en de naam van de ondergetekende klopt met de gegevens van
de notaris uit Winsum. Uit de advertentie valt op te maken dat Willem Verhage
geboren is tussen 8.6. en 8.7.1769 en gehuwd is tussen 8.2.1801 en 8.2.1802.

Iemand die zo in eens directeur van een marinewerf wordt moet kennis en over-
wicht hebben gehad en verondersteld werd dat dan zijn naam moest voorkomen
op één der „Rolle der Gequalificeerde Perzoonen rakende de Politie, Militie,
Commercie, Iustitie, Zeevaard, Artillerije en Chirurgie, waarbij aangewezen met
wat schip, wat jaar, met hoeveel gagie en voor wat qualiteit in 't land gekomen
zijn, wanneer en door wie zuccessieve verbetert, mitsgaders waar en hoedanig
zij tot dato dezes nog zijn dienstdoende namentlijk...", dan volgen de namen.
Behalve de genoemden in het opschrift komen voor: ten dienste van de kerk,
school en ambachtsquartier (handwerkslieden)7.

Weet men de naam van het schip waarmede betrokkene aankwam, dan vindt
men op de monsterrol van het schip de plaats waar de gezochte is geboren en
verder de financiële kant van zijn hele loopbaan.

Extra aandacht werd besteed aan de rollen van (het Gouvernement) Sama-
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rang, ook wel Java's noord-oost-kust genoemd want hierin zijn verwerkt de gege-
vens van het Comptoir Grissee, evenals de V.O.C.-kantoren te „Damak
(=Gualadamak), Japara, Joane, Jockjacarta, Pacalongan, Rembang, Sama-
rang, Sümanja, Sümenep, Soürabaya, Soürakarta en Tagal". Bovendien werd
extra gelet op scheepstimmerlieden. Ook werd nagegaan of een Verhagen (Wil-
Iem of zijn vader) in Grissee kwam.

De lijsten zijn echter door de kantoren niet altijd te Batavia ingeleverd en bij
het opmaken van de copieën (ik gebruikte die voor Amsterdam) wordt dit maar
een enkele maal vermeld b.v. bij de lijst van 1795 staat geschreven: „van Ceylon,
Ternate, Malacca, Cormandel, Nagapatnam, Cabo Goede Hoop, Java noord
oost kust, Bangalen, Cheribon, Timor en Palembang zijn geen roll ontvangen".
Het is duidelijk dat men in administratief opzicht slordig en nalatig wordt. Vóór
1790 zijn de rollen compleet.

Willem werd niet gevonden, evenmin de naam Schneidtman, wel trof ik aan de naam Jan Verha-
gen. Zou dat de vader kunnen zijn? Op 't Inlandsen Comptoir Militair te Batavia staat in 1778
genoteerd8: Jan Verhagen, Middelburg9, Padmos10 1747.
1747 Hooplooper11

1748 Jong Adsistent ƒ 16-
1752 Adsistent ƒ 24.-
1757 Boekhouder / 30.-
1770 Overdrager12

1778 Afdrager
Op de monsterrol van de Padmos 1747 staat nog dat hij in 1762 betaald werd in Souratta (150
km N. van Bombay) en dat hij per ultimo augustus 1762 in Batavia was. Tot 1776 ontvangt hij
jaarlijks ƒ 360- en per 28 augustus 1776 is er nog ƒ 2 9 1 - te betalen.

Nu is er door Jan Verhagen, boekhouder op het Inlands Militair Comptoir te Batavia, wonen-
de Jonkersgracht oftewel Roa Malacca een testament13 gemaakt waaruit verwantschap zou kun-
nen blijken. Maar in het testament staat dat hij „dog ter regten" Joh5 Verhagen heet, geen kin-
deren heeft maar wel een zuster, Jacomin, gehuwd met Dirk Houtuynen die daar woont.
Aangezien de V.O.C, geen vrouwen uitstuurde moeten Johannes en Jacomin in Indié zijn geboren
en deze Jan = Johannes kan niet de baar14, de Jan van de Padmos zijn en ook niet de vader van
Willem.

Alles is zo vaag en de Koloniale Marine heeft in haar stamboek grotendeels kran-
teberichten verwerkt. Daarom wordt teruggegrepen op het „Register der Han-
delingen en Besluiten van den Gouverneur Generaal over Nederlandsch In-
dië"15.

Op zondag 5 januari 1817 is geen missieve verstuurd of opgesteld (waarschijn-
lijk staat in het stamboek „van" i.p.v. „aan"), wel valt een besluit om een schip
over te dragen aan de „Kolonel" Commandant der Koloniale Marine te Soeraba-
ja. In januari wordt nog geschreven over een nieuwe havenmeester te Grissee,
over de aanleg van een brug tussen Soerabaja en Grissee, over de constructiewin-
kel te Soerabaja, maar niets over een werf. Op 25 maart 1817 is er een besluit
van de Commissaris Generaal no. 9 dat handelt over...

1. bepalende het aanleggen eener werfe aan de Soloschen rivier omtrent 100
roeden16 beoosten de dessa Boenga met de noodige bamboezen gebouwen ten
einde aldaar Twee Kiellichters17 te bouwen ten dienste van Z.M. schepen van
oorlog.

2. om tot Kapitein-Luitenant bij de Koloniale Marine en Directeur der voor-
noemde werf te benoemen de voormaligen zeekapitein W. Verhagen.

Dat woord „zeekapitein" wijst er op dat verkeerd is gezocht, want in de ge-
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noemde rollen staat alleen het walpersoneel vermeld, zeevarenden staan er niet
in al staat in het hoofd der rollen het woord „zeevaard" vermeld. Varend perso-
neel staat op de zeemonsterrollen en de laatste hiervan is in 1790 opgesteld18.
Er is dus een hiaat van 26 jaren tussen het afsluiten van de laatste zeemonsterrol
en genoemd besluit van de G.G. De zeemonsterrol is een onderdeel van de totaal-
monsterrol. Deze bevatten niet alleen de namen van de gegradueerde dienstdoen-
den aan de wal en ter zee, maar ook de namen van hen die geen bevordering
hebben doorgemaakt en de namen van de „impotanten" die in een hospitaal of
een proveniershuis verbleven. In het totaal meer dan 10.000 mannen per rol. Zee-
varenden begonnen hun loopbaan jong. Willem zou dus op een dergelijke rol
kunnen voorkomen, maar dan niet als kapitein. In de rollen van 1788 tot en met
1790 komt de naam van Willem Verhagen niet voor.

Dan rest nog één mogelijkheid om iets over Willems geboorteplaats te weten
te komen. Als Willem als bemanningslid van een schip in de periode 1790-1795
is gekomen en op Java achtergebleven, dan kan hij ook vallen onder het begrip
„niet uitgezonden zijnde" en moet zijn naam staan op één van de scheep-
monsterrollen.

In aanmerking komen de rollen van schepen die uitgezonden zijn voor:
Zeeland 33 schepen
Amsterdam 59 stuks (1 rol ontbreekt)
Rotterdam 11 stuks (1 rol te slecht voor inzage)
Delft 11 stuks
Enkhuyzen 9 stuks
Hoorn 7 stuks (1 boek ontbreekt)
totaal 130 schepen waarvan 127 monsterrollen bruikbaar zijn19.
In geen enkele rol wordt Willem Verhagen genoemd. Er is natuurlijk nog de

mogelijkheid dat de naam zou voorkomen op één van de drie niet beschikbare
rollen, maar ook dan is er geen enkele kans om meer over Willem te weten te
komen. Ook de naam Schneidtman werd nergens gezien.

Samenvattende noteren we: Willem Verhagé's naam werd geschreven als Ver-
hagen, Verhaage en tenslotte als Verhage (nog in 1824 ondertekent zijn dochter
als Verhaage10). Hij werd geboren tussen 8 juni en 8 juli 1769 met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid in het gebied der V.O.C, waar geen aantekeningen
over geboorte en huwelijk werden gemaakt. Hij huwde tussen 8.2.1801 en
8.2.1802 Henriëtta Carolina Wilhelmina Schneidtman die eveneens in dit gebied
moet zijn geboren. Hij werd, tijdens de overheersing door Fransen en Engelsen,
zeeman en bracht het tot kapitein. Bij het herstel der Nederlandse macht werd
hij benoemd tot Kapitein-Luitenant bij de Koloniale Marine en directeur van
een scheepswerf te Boenga. Hij stierf als gepensioneerd Kapitein ter Zee te Gris-
see op 8.2.1838. Behalve de dochter Johanna Maria Frederika is er minstens nog
een zoon Jan Willem geweest.

L. A. VAN DER W O E R D

Noten
1 Archief Modderman.
2 Navorscher 82, p. 278.
3 J. R. Bruyn, F. S. Gaastra en I. Schoffer, Dutch-Asiatic Shipping 1595-1795.
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4 Notulen van de Raad van Aziatische Bezittingen.
5 Stamboek Officieren Koloniale Marine.
6 Javaansche Courant van 1838 no 13.
7 Rollen gequalificeerde perzonen. 1752 t/m de lijst: na 1789.
8 Comptabiliteit Oost Indië 1795-1813.
9 Geboorteplaats.

10 Naam van het schip.
1 ' Een hooploper is een jonge man tussen 16 en 18 jaren oud die de hulp is van een matroos; a.h.w.

leerling-matroos. De gage lag tussen die van jong-matroos en jongen.
12 Overdrager is bemiddelaar; ook in combinaties gebruikt b.v. negotie-overdrager.
13 Verzameling Oost-Indische Testamenten tussen 1698-1807.
14 Baar is een (jong) matroos die voor het eerst in Indië komt; baroe is nieuw. Wordt ook weieens

gebruikt voor andere nieuwkomers die eigenlijk totok heten.
15 Register der Handelingen en Besluiten van den Gouverneur Generaal over Nederlandsch Indië

(eerste kwartaal 1817).
16 100 Nederlandse roeden = 1 kilometer.
17 Een kiellichter is een zeer zware, meestal rechthoekige, platbodem, die gebruikt wordt om een

schip te krengen (aan de masten scheef te trekken) waardoor één helft van het onderwaterschip
boven de waterspiegel komt zodat men het kan ontdoen van aangroeisels (pokken, wieren, ed.),
kan repareren, breeuwen en eventueel van een nieuwe teerlaag voorzien. De lichters werden ook
gebruikt voor het vervoer van zeer zwaar materieel zoals geschut.

18 Zeemonsterrollen 1788 t/m 1790.
19 127 scheepsmonsterrollen niet nader gespecificeerd.
20 Bataviasche Courant van 24 juli 1824.

Addendum
In de gelezen V.O.C, werken kwam, naas t hetgeen in het bovenstaande werd genoemd, de naam Ver-
hagen en klankverwante vormen meermalen voor. De onders taande o p s o m m i n g is beperkt o m d a t
wat betreft de scheepsmonsterrol len alleen op de uitreizen werd gelet en dan nog alleen als er een
mogelijk verband met Willem Verhagen (Verhaage, Verhagé) zou kunnen worden aangetroffen.

Het jaar ta l geeft aan in welk j a a r de n a a m werd genoteerd.

1663 Adr iaan Verhagen, KZ-verpleger ui tgezonden doo r Ams te rdam.
1720 Johannes Verhagen, adelborst op de Meerhuysen, komt op M a n a a r bij de politie.
1737 Johannes Vierhagen, aan boord van de Padmos .
1738 J an Hendr ik Verhagen, geboren op Manaar .
1746 J an Verhagen, zeecapitein van de D o m b u r g vaart van Texel naa r Ceylon en terug.
1747 Fernandes Ferhagen, uit Verden per schip Weltevreden.
1777 J an van der Haagen , uit Ams te rdam op de Voorberg.
1781 Barent Verhagen, uit Delft op de Zilveren Leeuw.
1784 H e r m a n u s Verhaegen, uit Amste rdam o p de Batavia.
1785 Jan Baptist Verhagen, uit Loverdingem o p 't Lam.
1786 Pieter Verhaage, uit Naa rden op 't schip Horssen.
1787 Fransiskus Verhagen, uit Bars inghorn op de Stavenisse.
1787 Johannes Verhagen, uit Dordrecht op de C a n t o n .
1788 Egedius Verhaagen, uit Borne o p de Drechter land.
1788 H e r m a n Coenraad Verhagen, „soms lu i tenant" op het schip de H o o p .
1788 Wouter Verhagen, uit Delft, hoop looper op de Horssen .
1789 C o e n r a a d Verhagen, uit Hellevoetsluits, Cade t op de Zeebouwer.
1789 J o h a n Baptist Verhagen, uit Loverdingem op de Christoffel Co lumbus .
1790 Johannes Josef Haagen , uit Borgens op de Voorland.
1791 Jaan van der Haage, uit Bergen op Z o o m op de Zeeland.
1791 J o h a n n e s Verhage, uit Middelburg op de Zeeland.
1793 Johannes Verhage, uit Middelburg , mat roos op de Macassar , laatste bericht: o p het schip

Har l ingen in 1796 bu i tgemaak t door de Engelsen.
1792 J an Baptist Verhagen, uit Temsz (Temse) op de Zwaan.
1794 Adr i anus Verhagen, uit Leyden op de Buyten Verwagting.

39



EYKELKAMP OF FLOOR?

In Gens Nostra XXII (1968) pag. 169 e.v. verscheen van de hand van S. Laansma
een artikel over het geslacht Van Eykelkamp (te Renswoude). Voor zover ik heb
kunnen nagaan is tot heden nooit op deze publicatie gereageerd. Een toevallige
vondst van twee akten in het rechterlijk archief van Doorn werpt echter een
nieuw licht op de vermelde gegevens, waardoor een herziening van de eerste gene-
ratie tot de mogelijkheden behoort.

Voor een goed begrip volgt hieronder een overzicht van enkele relevante gege-
vens uit het artikel van Laansma.

I. Cornelis, tr. N.N.
Kinderen,

1. Cornelis, zie Ha.
2. Arien, zie Ilb.

Ha. Cornelis Cornelissen van Eijckelkamp, verm. geb. 1660, afkomstig van Maarsbergen, otr.
Renswoude, 15.4.1686 Hendrickjen Cornelis, jd. van Vliert; op 2 mei verzoek aan de kerkeraad van
Renswoude om te Soest te mogen trouwen. Behoudens de vermelding van twee kinderen van dit echt-
paar wordt deze tak niet nader uitgewerkt.

Ilb. Arien Cornelisz van Eyckelkamp, verm. geb. 1660, afkomstig van Maarsbergen, otr. Scher-
penzeel/tr. Renswoude 17.10/7.11.1686 Maria Cornelisdr van Hardeveld, ged. Scherpenzeel
22.11.1668, dr van Cornelis Willemsen en Grietje Hermens Hardeman.

Kinderen, ged. Woudenberg:
1. Cornelis, ged. 1.1.1688 (get. Geurtie Teunis Aelten).
2. Gijsbert, ged. 31.8.1690 (get. Hendrikje Ariese).
3. Willem, ged. 11.9.1692 (get. Geurtje Teunis).
4. Gijsbert, ged. 25.3.1695 (get. Jantje Willems).
5. Metje, ged. 16.1.1698 (get. Jantje Willems).

Onze aandacht richt zich op Arien Cornelisz van Eyckelkamp, die als stamva-
der beschouwd wordt van de protestantse tak van de familie Eykelkamp.

Op 12.10.1715 verschijnt Maria Cornelis van Hardevelt als weduwe en boedel-
harster van Arien Cornelis Floor voor het gerecht van Doorn om een akte van
uitkoop te laten registreren1. In deze akte komen ook de namen voor van de
kinderen van dit echtpaar: Cornelis en Willem Aris Floor, die beiden meerderja-
rig zijn en Gijsbert, Metjen en Aeltjen Aris Floor, over wie Cornelis Eijckelkamp
optreedt als oom en bloedvoogd.

Ongetwijfeld hebben wij hier te maken met het gezin van Arien Cornelisz.
Zijn familienaam laat ik nu maar even in het midden. Opmerkelijk is evenwel
dat er een familierelatie bestaan moet hebben tussen de familie Eijckelcamp en
het echtpaar Floor-Hardevelt. Op de vraag of Cornelis Eijckelcamp een (aange-
trouwde) oom van vaders- of moederszijde is, moet ik vooralsnog het antwoord
schuldig blijven. Voorts blijkt, dat de gezinsgegevens, die Laansma verstrekt, uit-
gebreid kunnen worden met een dochter Aeltje, die waarschijnlijk na 1698 gebo-
ren zal zijn. In de akte van uitkoop wordt bepaald dat Maria Cornelis van Harde-
velt alle goederen en effecten van de boedel zal behouden en dat zij aan haar
kinderen voor hun vaders erfdeel in totaal 210 gulden, d.w.z. 42 gulden per kind,
zal uitkeren.
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Eveneens op 12.10.1715 worden de huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor
het gerecht van Doorn tussen Corns Teunis, meerderjarige jongman, die ook in
Maarsbergen blijkt te wonen en Maria Cornelis van Hardevelt, wed. van Arien
Cornelisz Floor.

Uit het artikel van Laansma komt naar voren, dat de Renswoudse familie
Eykelkamp zijn oorsprong vindt in Maarsbergen. Dit gegeven is van belang als
wij de afkomst van Arien Cornelisz proberen te achterhalen. Het rechterlijk ar-
chief van Doorn biedt ook in dat opzicht een opening: in een akte, gedateerd
7.7.1675, leggen Cornelis Cornelisz Flooren, oud 63 jaar, Feijsgen Roelofs, oud
20 jaar en Arien Cornelisz, oud 18 jaar, allen wonende te Meersbergen, een ver-
klaring af ten behoeve van Samuel de Marez, heer van Maarsbergen.

Alvorens in te gaan op de genealogische implicaties, is de inhoud van de ver-
klaring van het drietal vermeldenswaard, omdat die ons een aardig inzicht geeft
in de toenmalige verhoudingen. De comparanten verklaren namelijk: „dat sij
( . . . ) gesien hebben op den 5e Julij 1675 omtrent de middagh dat d'Ed N.N.
van Hardenbroeck heere tot Groenewouw2 ende Gijsbert Wolfswinckel Schout
van Woudenbergh geassisteert met omtrent 30 a 40 persoonen sonder persecte-
lijck daerop acht geslagen te hebben (ofte die bij haer getelt te zijn) bestaen heb-
ben de heull3 inden haarwech aende Cruijswegh bij de huijsinge die den voorn.
Cornelis Cornelisz bewoont toe te dammen ende dat oock den gemelten heer
van Groenewouw met den schout Wolfswinckel sijn gereden nae de koy van den
heere requirant ende den slooth waer door het swarte koy ende ander water nae
de haarwech loopt mede hebben doen toe dammen". Ongetwijfeld zal deze akte
opgemaakt zijn om verdere juridische stappen te ondernemen.

Terug naar Arien Cornelisz. Ligt het niet voor de hand om in de 18-jarige
Arien Cornelisz een zoon van Cornelis Cornelisz Flooren te zien? Toch mag de
mogelijkheid niet worden uitgesloten, dat er geen familierelatie tussen beiden
bestaat. Feijsgen Roelofs kan immers ook niet rechtstreeks in relatie met Corne-
lis Cornelisz Flooren gebracht worden!

Maarsbergen vormde lange tijd samen met Maarn en Leusden één gerecht.
In het rechterlijk archief van Leusden4 bevindt zich een akte, gedateerd
14.7.1671, waarin Cornelis Cornelisz, wonende te Meersbergen en weduwnaar
van Aeltjen Ariaens, en Hendrickje Arissen, wed. van Cornelis Jans, de voor-
waarden voor hun voorgenomen huwelijk laten registreren.5. Hoewel absolute
zekerheid ontbreekt is het zeer aannemelijk om in die Cornelis Cornelisz dezelf-
de persoon te zien, die vier jaar later, maar dan voorzien van de familienaam
Flooren, een verklaring aflegt. Ik ben mij bewust van een zeker opportunisme,
maar de combinatie van de beschikbare gegevens levert een kloppend en dus aan-
trekkelijk beeld op. Cornelis Cornelisz is voor 1671 getrouwd geweest met Aelt-
jen Ariaens. Gezien het patroniem van Aeltje behoort een zoon Arien, geboren
uit dit huwelijk, tot de waarschijnlijkheden. Bovendien laat Arien Cornelisz la-
ter zelf een dochter met de naam Aaltje dopen. Voorts treedt als getuige bij de
doop in 1690 van Gijsbert (zoon van Arien Cornelisz) een zekere Hendrickje
Aris op en zij kan identiek zijn met de tweede vrouw van Cornelis Cornelisz.
En dan de leeftijd van Arien Cornelisz. Als wij ervan uitgaan, dat hij in 1675
als 18-jarige samen met zijn vader een verklaring aflegt, zou hij in 1657 geboren
moeten zijn en dat stemt aardig overeen met het vermoedelijke geboortejaar, dat
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Laansma opgeeft (ca 1660).
In een poging om de familie Floor nog duidelijker in het vizier te krijgen,

maak ik de zaak nog wat gecompliceerder door een voorouder van mijzelf te
introduceren, namelijk Cornelis Cornelisz Flooren, die 29.10.1671 trouwt met
Aeltje Meijns, wed. van Teunis Corssen. Bij zijn huwelijk wordt Cornelis ver-
meld als jongman van de Meersbergse Meente. De veronderstelling, dat deze
Cornelis een zoon is van Cornelis Cornelisz Flooren uit 1675 is op zijn minst
aannemelijk. Na het overlijden van Aeltje Meijns in 1692 hertrouwt Cornelis
Flooren in 1695 met Merrigje Cornelis van Hardeveld, wed. van Gijsbert Gijs-
berts. Het is een opmerkelijk gegeven, dat zowel Arien als Cornelis Cornelisz
met een vrouw trouwt die de naam Hardeveld draagt.

Een akte, waarin betrokken personen onomstotelijk in een familierelatie ver-
meld worden, heb ik echter tot heden niet gevonden. De relaties, hoe aannemelijk
ook, blijven strikt genomen hypothetisch. Een sluitend bewijs moet nog geleverd
worden. De vraag echter of Arien Cornelisz van Eyckelkamp dezelfde persoon
is als Arien Cornelisz Floor acht ik wel afdoende bewezen. Over de vraag in hoe-
verre hij als stamvader van de familie Eykelkamp gehandhaafd kan blijven, waag
ik mij vooralsnog niet uit te spreken. Het komt immers wel vaker voor dat uit
één stam loten spruiten met verschillende familienamen.

Om verder onderzoek te bevorderen laat ik hieronder de mij thans bekende
gegevens volgen over de vroegste generaties Floor(en) in de provincie Utrecht,
waarbij ik nogmaals wil benadrukken, dat het begin van deze genealogie berust
op enige veronderstellingen. Bovendien ben ik er mij van bewust, dat op deze
(fragment)genealogie correcties en aanvullingen mogelijk zijn. Geïnteresseerde
lezers van Gens Nostra roep ik graag op mij hun reacties te sturen.

Fragmentgenealogie Floor(en)
I. Cornelis Cornelisz Flooren, geb. ca 1612, woont te Maarsbergen, tr. (1) Aeltjen Ariaens; tr. (2)

(huw. voorw. 14.7.1671)4 Hendrickje Arissen, wed. van Cornelis Jans.
Verm. uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, volgt Ha.
2. Arien, volgt llb.

Ha. Cornelis Cornelisz Floor(en), 1671 won. Meersberghse Meent, 1674-1695 won. onderOinkel
onder Leersum, diaken en ouderling ald., verm. overl. ca 1714, tr. (1) Amerongen 29.10.1671 Aeltjen
Meijns, geb. ca 1635,1653 won. Emmikhuijsen, 1671 teGinkel, wed. van Teunis Korsse, dr van Meijns
Wouters en Adriaentje Aarts; tr. (2) Veenendaal (otr. Amerongen 29.12.1695) Marijghien (later Mar-
retje) Cornelis van Hardevelt, wed. van Gijsbert Gijsberts6.

Uit het eerste huwelijk:
1. Teunis, volgt II Ia.
2. Frans, volgt Illb.
3. Cornelis, volgt Illc.

llb. Arien Cornelisz Floor (Meen in 1686 „van Eyckelkamp" geheten), geb. Maarsbergen ca 1657,
otr. Scherpenzeel en Woudenberg 17.10, tr. Renswoude 7.11.1686 Maria Cornelis van Hardevelt, afk.
van de Groep. Zij hertr. (huw. voorw. 13.10.1715)6 Cornelis Teunisz.

Uit dit huwelijk, ged. Woudenberg:
1. Cornelis, ged. 1.1.1688, 1715 meerderjarig.
2. Gijsbert, ged. 31.8.1690.
3. Willem. ged. 11.9.1692, 1715 meerderjarig.
4. Gijsbert, ged. 25.3.1695, 1715 meerderjarig.
5. Metje, ged. 16.1.1698, 1715 meerderjarig.
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6. Aaltje, (doop niet ingeschreven te Woudenberg), 1715 minderjarig.
7. Cornelis, ged. 13.5.1703 (geen getuige).
8. Cornelis, ged. 28.11.1708 (get.: Willemijntje Ariens)7. Beide laatsten niet genoemd in 1715.

lila. Teunis CorneliszFloor, geb. Ginkel, ged. Amerongen 13.9.1674, tr. (1) Willempje Claessen;
tr. (2) Geertje Cornelis. Zij hertr. Leersum 24.12.1702 Albert Jansen, jm. onder Amerongen.

Uit het eerste huwelijk8:
1. Aaltje TeunisseFloren, geb. Ginkel, otr./tr. Woudenberg 19.10/3.11.1715 WouterMeijns, jm. van

Ginkel, vermdl. zoon van Meijns Teunisz en Marij Aalten.
Uit het tweede huwelijk8:

2. Cornelis Teunisz Floor9', geb. Ginkel, ged. Amerongen 27.11.1698, otr./tr. Scherpenzeel/Lunte-
ren 15/29.10.1724 Hilletje Everts, jd. ald.

3. Willempje'*, ged. Leersum 24.11.1700 (als Willem), tr. Gijsbert Gijsbertsz-

Illb. Frans Cornelisz Floor, geb. Ginkel, ged. Amerongen 19.11.1676, tr. Renswoude 23.6.1700
Claasje Reijers, ged. ald. 5.12.1675, won. Emmikhuijsen 1700, dr van Reijer Arris.

Uit dit huwelijk, ged. Renswoude:
1. Aaltje, ged. 29.5.1701.
2. Merritje, ged. 29.5.1701 (tweeling met voorgaande), 1.11.1732 met att. van Leersum naar Utrecht.
3. Teunis, ged 27.7.1704, begr. Leersum 23.12.1751.
4. Arris, ged. 30.1.1707, tr. vóór 1747 Jacobje Gijsberts.
5. Jantje, ged. 3.3.1709.
6. Reijer, ged. 17.9.1713, tr. Woudenberg 3.3.1748 Hendrijna Reijers van de Haar.

IIIc. Cornelis Cornelisz Floor, geb. Ginkel, ged. Amerongen 12.9.1680, lidm. Leersum 8.4.1708,
diaken en ouderling ald., lidm. Driebergen (met zijn vrouw) 20.3.1726, overl. Driebergen 1760, tr.
(huw. voorw. Leersum 27.3.1710) Neeltje Jans van Soest10, begr. Driebergen 21.3.1782, dr van Jan
Wouters van Soest en Teuntje Jochems van Wijk.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. Leersum 10.5.1711, bakker, landbouwer, otr. Driebergen 17.10.1734 Cornelia

Willems van Rijswijk, wed. van Cornelis Arisz van Doorn, ged. Doorn 2.10.1701, overl. Drieber-
gen 3.10.1791, dr van Willem Teunisz van Rijswijck en Steventje Aerts (van den Boon).

2. Teuntje, ged. Leersum 23.7.1713, otr. (1) Driebergen 20.2.1735 Dirk Peterse Diepgrond, jm. te
Maartensdijk; tr. (2) Muiden 4.9.1746 Geurt Janse van Agterberg, jm. van Maartensdijk.

3. Jochem, ged. Leersum 8.9.1715, otr. Blauw Capel 18.7.1751 Steventje Cornelis van Doorn, ged.
Driebergen 12.10.1732, dr van Cornelis Arisz van Doorn en Cornelia Willems van Rijswijk.

4. Aaltje, ged. Leersum 22.8.1717, otr. Driebergen 22.8.1745 Arent Gerrits (van den Brandhof), zn
van Gerrit Arents en Maagje Hendriks.

5. Jannigje, ged. Leersum 10.3.1720, otr. Driebergen 3.4.1747 Theunis Wouterze Parlee.
6. Johannes, ged. Leersum 28.6.1722.
7. Marrigje, ged. Leersum 26.9.1723.
8. Teunis, ged. Leersum 5.8.1725, overl. Maartensdijk 6.2.1814, tr. vóór 1761 Maagje Hendriks (van

den) Branthof, geb. 1741, overl/Maartensdijk 30.3.1814.
9. Frans, ged. Driebergen 21.9.1729, tr. (1) ald. 25.3.1753 Willemijntje Cornelisse van Doorn, ged.

ald. 7.12.1727, dr van Cornelis Arisz van Doorn en Cornelia Willems van Rijswijk; otr. (2) Blauw
Capel 12.5.1775 Adriaantje van Voorst, geb. De Bilt.

10. Cornelus, ged. Driebergen 4.9.1728.
11. Johannes, ged. Driebergen 15.6.1732, landbouwer, schepen van Driebergen 1785-92, begr. ald.

14.10.1794, otr. ald. 17.3.1754 Aartje Overeem, ged. Driebergen 15.3.1733, begr. ald. 30.5.1808,
dr van Hendrik (Willems) Overeem en Elisabeth van 't Hoenderdaal.

W. SPIES
Noten
1 RA Utrecht, rechtl. arch. Doorn, no. 527.
2 Gijsbert van Hardenbroek, gehuwd met Mechteld van Reede van Renswoude, was destijds bezit-

ter van de ridderhofstad Groenewoude bij Woudenberg.
3 Heul, watergang onder een dijk, weg of dam.
4 RA Utrecht, no. 1050.
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5 Ook gepasseerd voor notaris Godert van den Doorslagh te Amerongen.
6 Vermdl. dezelfde als Gijsbert Jansz, jm. van Amerongen, otr. ald. 12.8.1688 (att. naar Rens-

woude) Maijghie Cornelis van Herdevelt, won. te Renswoude.
7 Willemijntje Ariens (Arents) otr. Woudenberg 24.8.1694 Cors Theunisz, waarsch. een zoon van

Theunis Korsz en Aaltje Meijns (zie Ila).
8 Deze kinderen worden vermeld bij de boedelscheiding dd. 1.12.1701, RA Utrecht, rechtl. arch.

Leersum.
9 Cornelis Teunisz Floor kwiteert zijn voogden Claasje Reyers, wed. van Frans Cornelisz Floor

en Cornelis Cornelisz Floor, voor de nalatenschap van zijn grootvader Cornelis Cornelisz Floor,
waarbij gerefereerd wordt aan de boedelscheiding dd. 23.6.1714 (Not. Arch. Woudenberg,
29.6.1724). Op 17.4.1721 ook door Willempje Teunis Floor, gehuwd met Gijsbert Gijsbertsen.

10 Gens Nostra XXVI (1971), pag. 356. Kwartieren van Her en Der (I), Nijmegen 1980, pag. 25,
27-29; idem (II), Zoetermeer/Nijmegen 1983, pag. 162.

Naschrift

Dat er in het gezin van Arien (Ilb) nog tweemaal een zoon Cornelis genoemd
werd, terwijl de oudste van die naam nog in leven was, was een eigenaardigheid
die in de familie Floor meer voorkwam. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat
de Cornelis Eykelkamp, die 1715 oom en voogd van Ariens kinderen was, een
broer is van Cornelis Cz Floor (Ha) en Arien Cz Floor (Ilb). Hij zou de naam
Eykelkamp hebben kunnen aannemen, omdat de gewoonlijke aanduiding
„oude-jonge" in dezen niet gehanteerd kon worden, aangezien die reeds van
toepassing was op zijn vader en zijn broer. Hij kan identiek zijn met degene die
te Maarsen woonde.

Hier is tevens een correctie op het artikel van de heer Laansma op zijn plaats.
Cornelis Cornelisz (van) Eyckelkamp, die in 1686 eerst huwde met Hendrikje
Cornelis Vlierboom, ondertrouwde (2) te Maarsen 14.10.1694 met Dirkje van
Engelen. Hij had slechts één kind (Cornelia). Dit zou voor de kinderen van Arien
Floor (Ilb) een reden geweest kunnen zijn de naam Eykelkamp voort te zetten.
Immers, naamdragers Floor waren er voldoende.

In Maartensdijk woonde in de 17de/18de eeuw nog een familie Eykelkamp,
die terug te voeren is op Cnelis Hermsen, jm. van Achterberg in/op 't Broek,
die te Scherpenzeel in 1677 met Arisje Aelberts huwde. Zij lieten aldaar acht
kinderen dopen, van wie Aelbert en Merrigje te Maartensdijk huwden in 1719,
resp. 1725, en daar nageslacht kregen. Een Willem Jans van Eijkelkamp liet te
Wilnis 1722 — 1725 kinderen dopen.

Eikelkamp lijkt een boerderijnaam te zijn. Zij, die naar een dergelijke boer-
derij genoemd zijn, behoeven uiteraard geen onderlinge verwantschap te
hebben.

M. VULSMA-KAPPERS

NAAR DEN VREEMDE

Anno 1591. Den 17ten Aprilis ist Thomas Wolweber zu Godelhausen wohnhaff-
tig, so hiebend auss dem Niderlandt kriegshalber gewichen, In Gott dem Herrn
Selig entschlaffen. Der Almechtich Gott verleihe ihm und unss allen ein frölich
ufferstehungk. (Kusel, Landeskirchliches Archiv Speijer).
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DE GENEALOOG OP ZIJN WENKEN BEDIEND

Het gebeurt helaas niet vaak, dat de genealoog bij het doornemen van pro-
tocollen uit rechterlijke of notariële archieven een akte tegenkomt, waarin na-
men genoemd worden van verdere voorouders dan groot- en overgrootouders
van een bepaalde persoon.

Een enkele maal wordt de genealoog op zijn wenken bediend. Zo trof ik on-
langs in het rechterlijk archief van Nuland de nu volgende akte aan1: „Wij, Ge-
rafdt Croon Drossart, Jan Jansse van der Ven president ende Jan Derx, schepe-
nen der heerlijckheijt van Nulant in de quartiere van Maaslandt Meijerreije
van sHertogenbosch doen cont dat voor ons is gestaan ende gecompareert Jan
Jan Adriaen de Jong out acht en vijftigh jaeren en Willem Udo van Goor out
acht en vijftigh jaer, gerichtelijck gedaeght om der waerheijt getuijgenis te gee-
ven ter instantie van Jan Antonisse, borger ende inwoonder der stadt sHerto-
genbosch, die onder presentatie van eede desnoot ten alle tijde te sullen doen
hebben getuijght, verclaert ende geaffirmeert waerachtig en hun deponenten
wel kennelijck te wesen, dat den voors.requirant2 is getrout met Jenneke Eijm-
berts, waerbij den selve heeft verweckt twee kinderen noch in leven sijnde, met
namen Antoni ende Herbert ende is de voors Jenneke hunne moeder geweest
een dochter van Truijke Adriaens, getrout geweest met Eijmbert Dirck Luij ken,
verclaerende de voorn comparanten verders soo van hunne ouders als ander
menschen wel te heben hoore seggen dat de voors Truijken is geweest een doch-
ter van Handersken Jan Herberts getrout geweest met Adriaen Jansse, die een
dochter was van Truijken dochter Jan Raessen getrout geweest met Jan Her-
berts, welke Truijke een dochter was van Hendericxke die een dochter was van
Gerrit Hendrix, broeder van heer Hendrik van der Vondervoort, in sijn leven
priester waermede de voors. deponenten dese hunne verclaringhe sijn eijndend,
aldus gedaen en gepasseert tot Nulant de negen en twintighsten november de-
ses jaars sestien hondert een en negentigh".

Uit deze akte laat zich de volgende fragmentkwartierstaat van de kinderen van
Jan Tonissen en Jenneke Eijmbert Dirk Luijken samenstellen:

1 a. Antoni Jan Tonissen. 14. Adriaen Jansse, tr.
lb.Herbert Jan Tonissen. 15. Handerske Jan Herberts.
2. Jan Tonissen, tr. 30. Jan Herberts, tr.
3. Jenneke Eijmbert Dirk Luijken. 32. Truijke Jan Raessen.
6. Eijmbert Dirk Luijken, tr. 62. Jan Raessen, tr.
7. Truijke Adriaens. 63. Hendericxke Gerrit Hendrix.

Als bewijsmateriaal voor dit fragment kunnen de volgende feiten dienen:
In het jaar 1665 laten de echtelieden Nicolaas Andries Cornelissen en Adria-

na Eijmbert Dirk Lucas huwelijkse voorwaarden passeren voor de schepenen
van Geffen3. Zij wordt daarbij geassisteerd door haar oom Hendrik Arien
Jans en haar zwager Dirk Peeters van Tiel. Dirk Peeters van Tiel ging op
29.12.1664 te Geffen in ondertrouw met Hilleke Eijmbert Dirk Lucas. Genoem-
de Adriana en Hilleke zijn zusters van de onder 3 in de kwartierstaat voorko-
mende Jenneke. Jenneke's moeder had blijkbaar een broer Hendrik Adriaen
Jansse.
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Op 17.12.1610 vindt te Rosmalen de erfdeling tussen de kinderen van Jan
Herberts en Truijke Jan Raessen plaats4. Een van de kinderen is Hendrikske,
gehuwd met Adriaan Jan Peters (dit zijn de kwartieren 14 en 15 uit de kwar-
tierstaat).

Op 8.11.1670 trouwden voor de predikant te Geffen: Johan Teunissen jm. en
Jenneke Eijmbert Dirks jd. van Nuland. Dit echtpaar laat de volgende kinde-
ren dopen in de Sint-Jacobskerk te 's-Hertogenbosch:
1. 12.5.1671: Antonius, zn van Jan Teunissen van Nuijlandt.
2. 20.6.1674: Grimaldus, zn van Jan Antonij en Joanna Emmers.
3. 23.1.1677: Joanna, dr van Johannes Antonij en Joanna (doopget. Theodo-

rus Peters van Tiel).
4. 16.4.1680: Gertrudis, dr van Johannes Antonij en Joanna.
5. 4.3.1682: Heribertus, zn van Johannes Antonij van Nulant.
6. 9.4.1684: Heribertus, zn van Johannes van Nulant en Johanna.
De onder 1 en 6 genoemde zonen Antonius en Heribertus zijn de nummers la
en lb uit de kwartierstaat. Zij voeren later als achternaam van Nuland.

Over hen zijn mij nog de volgende gegevens bekend:
Antony van Nuland ging 16.4.1695 in ondertrouw te 's-Hertogenbosch met
Mechel van der Stonden jd. van Geertruidenberg. Zij laten twee kinderen in
de St. Jan dopen:
1. Hermanus, ged. 12.8.1699. Hij woonde in 1729 te Rotterdam5.
2. Gertrudis, ged. 16.4.1702. Zij woonde in 1730 te 's-Hertogenbosch6.
Herbertus van Nuland jm, geb. van 's-Hertogenbosch, huwde ald. 15.1.1707
Hendrina van Boxtel jd, geb. en won. 's-Hertogenbosch. Dit echtpaar laat op
13.12.1708 een zoon Michael in de St. Jan dopen. In 1719 maken Herbert en
Hendrina hun testament7. Zij hebben dan geen kinderen. In het testament
wordt gesproken over de broer van Herbert, nl. Antony van Nuland en diens
dochter Geertrui, van wie Herbert peetoom is.

TH. P. J. VAN HERWIJNEN

Noten
1 Rijksarch. Noord-Brabant (RANB), Recht. arch. Nuland 40, ongefol. (29.11.1691).
2 Bedoeld is Jan Antonissen.
3 Geneal. Tijdschr. voor Midden en Noord-West-Noord-Brabant 1984, p. 243-249.
•» RANB, Recht. arch. Rosmalen 26, ongefol. (17.12.1610).
5 Gem. Arch. 's-Hertogenbosch, Recht. arch. 1941, f. 230 (3.9.1729).
6 Idem, id., f. 373v (17.6.1730).
7 Idem, Not. arch. 3011, f. 107 (12.4.1719).

EEN VERDWAALD BERICHT

In een register van de tussen 1722 en 1724 verkochte domeinen is een briefje mee ingebonden van
de volgende inhoud: Dat Jan Bommersom geweese Sergeant onder de Compagnie van de Heer Collo-
nel Du Verge op heede ondergess nog is in levende lijve, verclarende door zijn hooge ouderdom onbe-
quaam te zijn, om te kunnen reijsen Certificeer ik ondergeschreeve Secretaris der Stad Grave.

Tot Grave de 25 Aug. 1700 twee en sestig.
P. Ragay

(R. A. Noord. Holl., arch. Gecommitterde Raden v.h.
Noorderkwartier, inv. nr 87a, bij p. M 45)
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WAT WENST U TE WETEN? (11)

Vragen en antwoorden aan Redactie Gens Nostra, t.n.v. R. F. Vulsma,
Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam

De heer D. Nederlof te Meerssen deelt mede dat verschillende van zijn voorvade-
ren in de vorige eeuw schipper-eigenaar van binnenvaart-zeilschepen, vermoede-
lijk tjalken, waren en wel in Friesland (Opsterland) en Zuid-Holland (Alblasser-
waard). Hij zou graag de namen van deze schepen achterhalen en vraagt zich af
of dit nog mogelijk is en waar hij het onderzoek zou moeten beginnen.

In deze rubriek in de aflevering van september 1987, pag. 406, werd een vraag
opgenomen van de heer R. Dankbaar te Amsterdam. Mogelijk doet het daarbij
door de redactie geformuleerde antwoord niet helemaal recht aan de betekenis
van de vraag. Wij herhalen deze vraag derhalve, doch thans uitvoeriger en vragen
onze lezers nogmaals aan het op zichzelf interessante geval aandacht te besteden.

Op 19 oktober 1808 wordt in de R.K. parochie te Winssen, gem. Ewijk, ge-
doopt Theodorus Dankbaar, derde zoon uit het huwelijk van Lodewijk Dank-
baar en Geertruida Cornelissen. Theodorus treedt op 12 mei 1842, eveneens te
Ewijk, in het huwelijk met Joanna Verwoerd. De doop van de bruidegom wordt
daarbij behoorlijk gecertificeerd. Op 23 december 1882 sterft Theodorus („we-
duwnaar van Johanna Verwoerd") te Ewijk. Tot zover niets bijzonders. Volko-
men toevallig evenwel wordt in de Burgerlijke Stand van de gemeente Grubben-
vorst (hemelsbreed ca 60 km. van Ewijk verwijderd) een akte gevonden dat
Theodorus Dankbaar, zelfde geboorteplaats (Winssen), zelfde doopdatum en
zelfde ouders, op 28 april 1834 in het huwelijk is getreden met Petronella Gub-
bels. Ook hier wordt de doop van Theodorus met een gelegaliseerd, door de ge-
meente Ewijk afgegeven uittreksel uit het doopboek bevestigd. Zijn vader Lode-
wijk is volgens de akte bij dit huwelijk aanwezig. Nog zou men kunnen denken
aan later (in 1842) gepleegde bigamie, ware het niet dat laatstgenoemde Theodo-
rus op 24 juni 1866 te Belfeld sterft. Petronella Gubbels overleeft haar man en
overlijdt op 13 april 1871 („weduwe van Theodoor Dankbaar") eveneens te Bel-
feld. Kennelijk heeft de tweede Theodorus geleefd met de identiteit van de eerste.

De heer Dankbaar is wel eens gezegd dat er in de Napoleontische tijd, zowel
vóór als na de Franse bezetting van ons land, lieden zijn geweest, al of niet vluch-
teling, die zich aan de dienstplicht wilden onttrekken en onder valse naam leef-
den, hetgeen door het ontbreken van een sluitende bevolkingsadministratie niet
zo moeilijk was als in de vergelijkbare situatie tijdens de jaren 1940/45. Maar
gold dat ook voor de tijd rond 1830? Reacties ziet de vragensteller en de redactie
graag tegemoet.

De heer J. F. Feenstra te Haarlem is bezig met de beschrijving van het veelbe-
wogen leven van zijn schoonvader, Taras Gardeitchik, geboren in 1890 in Wit-
Rusland. Deze vluchtte in 1918 uit een langdurige Duitse krijgsgevangenschap,
werkte twee jaar in Zuid-Limburg resp. in de bruinkolengroeve Bergerode bij
Brunssum, bij aannemer Lutz te Heerlen en de Oranje-Nassaumijn II. In 1920
vestigde hij zich in Rotterdam, had daar een eigen schoenmakerij en overleed in
1962.

Helaas ontbreekt uit het begin van zijn Nederlandse periode het belangrijke
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gegeven betreffende de juiste plaats en tijd van de grensoverschrijding. In de na-
turalisatiestukken staat, dat hij tijdens zijn verblijf in Keulen ontvluchtte en om-
streeks september 1918 bij Roermond Nederland bereikte. Hij verschool zich in
een hooiberg, waar de boer hem ontdekte. Daarna zal hij zijn overgedragen aan
de politie, marechaussee of grenswacht.

De burgemeesters van Limburg stelden op verzoek van de Commissaris van
de Koningin in Limburg lijsten samen van in hun gemeenten aangehouden ont-
vluchte krijgsgevangenen. De vraag is waar de aanhoudingsrapporten en lijsten
der gemeenten te vinden zijn. Onderzoek in het Gemeentearchief van Roer-
mond, het archief van de Commissaris van de Koningin in Limburg, het Alge-
meen Rij ksarchief in Den Haag, de Sectie Militaire Geschiedenis der Koninklij ke
Landmacht in Den Haag, het Centrale Archievendepot Ministerie van Defensie
in Den Haag en een vraag in het Limburgse Tijdschrift voor Genealogie hebben
geen resultaat opgeleverd. Heeft iemand een idee waar met kans op succes ge-
zocht kan worden?

Deze rubriek kan telkens maar enkele vragen en eventuele antwoorden opne-
men; steeds moet een groot aantal worden doorgeschoven naar een volgende
keer. Wij hopen en vertrouwen dat onze inzenders daar begrip voor kunnen op-
brengen en geduldig willen zijn!

R. E v.

BOEKEN

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

Archiefinventaris

W. van Muiken, Inventaris van de Archieven der Gemeente Belfeld 1670(1652) - 1937, Maastricht,
1987.

In de serie Limburgse gemeentearchief-inventarissen (zie G.N. 1987, p. 493) verscheen nu die van
Belfeld, 219 pag., identiek van opzet en voorzien van diverse registers als in de door dezelfde auteur
samengestelde voorgaande uitgaven.

Algemene genealogie

Ons Archief, ordening en verzorging van persoonlijke archieven, familie-archieven en genealogi-
sche collecties, FNF-publikatie, 2, onder red. van R. A. J. Dix, 's-Gravenhage, 1987. (228 OADI)

Nadat vorig jaar „Familiteiten" als deel 1 in deze serie uitkwam, is nu - in een aanzienlijk kleiner
formaat - „Ons Archief' verschenen. Het werkje, 88 pag., gaat o.a. in op de vraag wat onder een
familiearchief moet worden verstaan, een vraag die de archivaris op een wat andere wijze beant-
woordt dan de genealoog dat doet. Uitgangspunten voor ordening worden uitgewerkt (eenvoud, con-
sistentie, vastlegging, flexibiliteit) en vervolgens wordt de lezer als het ware bij de hand genomen om
via de inhoud van het hoofdstuk „Bronnen en gegevens: hoe er mee om te gaan" zelf te ontdekken
over wat voor soorten bronnen hij beschikt en hoe die geordend, opgeborgen moeten worden. Daar-
bij wordt zelfs aandacht geschonken aan orale en audiovisuele bronnen.

Wie al lang van plan was om zijn verzameling of archief eens wat beter toegankelijk te maken,
kan in dit boekje zeker nuttige wenken en bruikbare ideeën opdoen. Wie dat plan nog nooit heeft
gehad, kan door lezing van het hier gebodene misschien tot de conclusie komen dat er nog belangrijk
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werk op hem ligt te wachten. Gezegd moet worden dat op sommige onderdelen diep wordt ingegaan
en dat de FNF met deze uitgave een voor genealogen interessant onderwerp heeft aangesneden.

Voor vrienden van de Stichting FNF is het boekje verkrijgbaar a d / 17,50; voor anderen is de prijs
/ 22, - over te maken op postbankrek. 3282494 t.n.v. FNF, Den Haag; bij toezending per post wor-
den deze bedragen met / 3, - vermeerderd.

Inleiding archiefwezen

J. A. M. Y. Bos-Rops en M. Bruggeman, Archief-wijzer, handleiding voor het gebruik van archie-
ven in Nederland, Muiderberg, 1987. (301.1 ARWY)

Dit ruim geïllustreerde boek wil de lezer beknopt, doch - we zouden willen zeggen; „geconcen-
treerd" kennis laten maken met verschillende facetten van het archief en archiefwezen. De geschiede-
nis van dit laatste komt aan de orde, maar ook de stand van zaken op het ogenblik. Er wordt verteld
over diverse archief- en registratuurstelsels, over paleografie en chronologie en men wordt meege-
voerd bij een tocht langs vele in de archieven opgeslagen bronnen.

Hoewel het boek niet in het bijzonder voor de genealoog is geschreven, biedt het ook voor deze ar-
chiefgebruiker veel dat hem een beter inzicht kan verschaffen. Speciaal hoofdstuk 4, „Een onder-
zoeksvoorbeeld: personen en maatschappelijke structuren" biedt hem een oriëntatie.

Onder de bijlagen bevindt zich o.a. een lijst met de belangrijkste hulpmiddelen voor genealogisch
onderzoekers en onder het hoofd „Praktische informatie" een lijst van (Nederlandse) archiefbe-
waarplaatsen.

Het boek is tegen de prijs van/ 24,50 bij de boekhandel verkrijgbaar. Uitgever is Coutinho te Mui-
derberg. Wij durven te zeggen: van Archief-wijzer zal ook menig genealoog wat wijzer worden. In
elk geval: aanbevolen lectuur.

D. T. B.

Eemlandse klappers: 19, Dopen R.K. Parochie 't Zand Amersfoort 1710-1811, door J. H. M. Put-
man en H. A. Burgman-Feenstra, Bussum, 1987.

De nuttige reeks zet zich voort dankzij de grote energie van de samenstellers aan wie genealogen,
die in „hun streek" zoeken, erkentelijkheid verschuldigd zijn. Dit deel is verkrijgbaar door storting
van / 30, - op postbankrekening 3812378 t.n.v. Genealogische Documentatie Service te Bussum, on-
der vermelding van „EK 19".

Doopboek Lochem, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 1698-1717, met index, door J. B. Ba-
neman en J. G. Baneman-Wout, z.p., 1987. (142.1 LOCH)

Deze publicatie van het Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek vereen-
voudigt voor de genealoog het onderzoek in het desbetreffende doopboek. De dopen zijn in het eer-
ste gedeelte chronologisch weergegeven; het tweede gedeelte, de zgn. index, rangschikt deze dopen
nog eens alfabetisch-lexicografisch op geslachtsnaam. Een goed overzichtelijk werk, voor leden van
de N.G.V. te bestellen door overmaking v a n / 22,50 (incl. verzendkosten) op postbankrek. 3374093
t.n.v. Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, van Tuyll van Serooskerken-
weg 21, 7261 CT Ruurlo.

R. F. VULSMA

Genealogieën

P. Eijkhout, Het Limburgse geslacht Lamboy. Derde deel: periode tussen 1700 en 1900, Nijmegen
1987.

Na de eerder verschenen delen over voorgaande perioden (zie G.N. 1983, p. 208 en 1985, p. 144)
is nu ook het laatste deel verschenen, dat uiteraard meer genealogie geeft. Toch zijn het niet alleen
DTB- en BS-registers die de gegevens verschaften. De gebeurtenissen spelen zich niet zo zeer meer
in Limburg af, maar toch blijkt een stam terecht gekomen te zijn in Vaals. Er worden voornamelijk
twee takken beschreven: een die vanuit Croenendaal bij Bilzen omstreeks 1650 via kasteel Rave bij
Eijnatten zich verspreid heeft over de streek tussen Aken en Eupen; een tweede tak bezat een land-
goed bij Wintershoven tussen Hasselt en Tongeren, maar dit - sedert 1649 grafelijk geslacht - stierf
uit. Daarnaast worden nog een aantal losse gegevens over naamdragers in het laatste hoofdstuk ver-
meld, zoals te Leeuwarden, Holten, omgeving Leiden - 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch. In een
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der hoofdstukken is aandacht besteed aan adellijke titels en wapens en aan het einde van de leenver-
houdingen. Voor hen die zich willen verdiepen in de gebruikte literatuur en bronnen, is het lezen van
het hoofdstuk daarover ten zeerste aanbevolen.

De helderheid die de vorige delen kenmerkte is ook hier aanwezig. Bijzondere vermelding verdie-
nen de ongesigneerde pentekeningen, de overzichtelijke kaartjes en schema's. De vermelding van de
medewerking van de heer D. J. J. Lauwers uit Sittard voor de tot standkoming van dit deel zal de
auteur met dankbaarheid hebben neergeschreven.

Ook dit deel is voorzien van goede registers. Men kan in het bezit komen van dit werk door overma-
king van / 20, - (incl. porto) op postbankrek. 936078 t.n.v. de auteur, Dingostraat 13,6531 PA Nij-
megen.

N. A. HAMERS

J. W. C. M. van der Sijp, Genealogie familie Van der Sijp; Genealogie familie Van de Seijp, z.p.,
z.j. (fotocop.)

Een handgeschreven, gefotocopieerde tekst. Beide groepen naamdragers stammen af van Jacob
Thijssen van de Sijp, die huwt 1) Wamel 1735 Johanna Thonen van den Heuvel en 2) ca 1742 Agnita
de Leeuw. Ook enkele overzichtstabellen zijn opgenomen.

Idem, Genealogie familie Ficq, z.p., 1987. (fotocop.). Een uitgave als de vorige, zij het met veel
meer illustraties. Jacques Figue wordt ca 1640 te Boussu (Belg.) geboren. Het nageslacht verspreidt
zich over Nederland, in het bijzonder Rotterdam en Noord-Brabant/Limburg. Relatie met een uit
Rouan afkomstige Rotterdamse familie Fyck/Ficq is niet aangetoond.

L. P. H. Verkooijen, De nazaten van Godefridus Verkuien, Steyl/Tegelen, 1987. (127 VERK)
Een kloek deel, fraai uitgevoerd met veel illustraties, waaronder veel facsimile-akten. De in de titel

gemelde Godefridus werd omstreeks 1635 te Bree (= Maasbree) geboren en overleed er 10.4.1686.
De nakomelingen spellen de naam verschillend. Zeer velen blijven Limburg en vooral het midden
en noorden van die provincie trouw. Eén tak komt voor onder de naam Driessen. Een ook opgeno-
men kwartierstaat van de samensteller met wederom veel Limburgs materiaal mag met ere genoemd.

H. P. M. Haen, Haengenaemd, Een studie naar het gebruik en de betekenis van de naam Haan of
Haen, Monnickendam, 1987. (102 HAEN)

Het woord, resp. de naam Haan/Haen wordt in allerlei verbanden geplaatst; zo is er een hoofdstuk
„Haan in de Genealogie". Gewezen wordt op de mogelijkheid dat de naam Haan is ontstaan uit een
verkorting van Johannes; maar er zijn uiteraard meer mogelijkheden.

De nazaten van Adriaen Goduwaerts van den Heuvel te MUI (1650-ca 1825). (113 HEUV)
In Merlet, uitgave van de Archiefdienst „Land van Cuyk", 19e jg., (1983), nr. 4 is door de lustrum

werkgroep van de N.G.V., afd. Land van Cuijk en Ravenstein destijds een belangwekkende bijdrage
ónder bovenstaande titel geplaatst. De parenteel, waarin o.a. de familienamen Bouwmans, Artz, van
Kilsdonck, kent in overwegende mate leden uit Mill en Beugen. Inmiddels is een aantal aanvullingen
in een apart katern toegevoegd. Een leuke uitgave. Eén puntje van lichte kritiek. We nemen aan dat
A2.3.3. Joes Bouwmans, ged. Beugen 17.6.1766 in werkelijkheid Johannes heeft geheten. Joes was
een gebruikelijke afkorting, of eigenlijk inkorting in R.K.-doopboeken.

Th. W. Polet, Leidse flitsen over een familie Polet, 1610-1810, Castricum, 1985 (121 POLE)
Eerste helft 17de eeuw huwden in Leiden enige naamdragers Polet, afkomstig van Tourcoing,

waarvan de onderlinge samenhang in een eventueel familieverband niet geheel vaststaat. Eén daar-
van, Jean Polet, gehuwd met Marie Beseur is stamvader van een uitgebreide Polet-familie. Deze Jean
presteert het al direct met de justitie in aanraking te komen, overigens slechts om een onbeduidend
fiscaal vergrijp; het geeft het geslacht meteen wat „genealogische fleur"! De schrijver heeft steeds
en met succes getracht om van de familiehistorie een beetje een verhaal te maken met wat projecties
op algemene toestanden.

Gens Schotanus, geschiedenis van het geslacht Schotanus, onder redactie van A. J. Schotanus, dl. I,
Franeker, 1980.

Wij ontvingen bovengenoemde uitgave van de Schotanus-Stichting, opgericht op 12 april 1955 te
Franeker. Het was van meet af de bedoeling van de Stichting om een familieboek samen te stellen.
De delen zijn niet in de gewone volgorde verschenen, maar naar gelang de teksten gereed kwamen.

50



Thans zijn vijftien afleveringen in druk verschenen.
De genealogie gaat terug tot Gabbe Baernds, geb. Ferwoude 1437. Zijn kinderen werden tussen

1462 en 1480 in Staveren geboren.
Aan het totaal-werk hebben diverse genealogen van naam hun medewerking verleend; de uitvoe-

ring van het werk mag royaal worden genoemd. De prijzen verschillen per aflevering. De gehele serie
kost / 465, - . Voor bestelling en nadere inlichtingen wende men zich tot het secretariaat van de
Schotanus-Stichting, Lindenhof 19, 9477 RT Westlaren.

S. van Son, De familie Van Son-Fortuin, Twee eeuwen Nederlands, joods leven; wel en wee van een
Gelders-Overijsselse joodse familie, Amsterdam/Hoog-Soeren, 1986 (124 SOFO)

Dit smaakvol verzorgde boekwerkje heeft een joodse familiegeschiedenis (Van Son) tot onder-
werp. Levy Marcus en Isabella Franken vormen het stamouderpaar; ze zullen omstreeks het midden
van de 18de eeuw zijn gehuwd en we vinden hen in Bronkhorst. In vele korte hoofdstukken passeren
de familieleden ons, beschreven met bijzonderheden, die, naargelang we naar het heden toegaan, na-
tuurlijk directer worden. De familie komt in 1869 in Apeldoorn terecht en zal daar enige generaties
een invloedrijke rol in het joodse milieu vervullen.

Nogmaals, een smaakvol, prettig leesbaar boekje met nogal wat illustraties, register en kwar-
tierstaatschema. Geen zuivere genealogie, maar wel een historisch beeld van een geslacht. Enige in-
formatie over Fortuin, een aangehuwd geslacht, is toegevoegd.

Periodieken

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 102, afl. 2, 1987.
Gevorderde genealogen zullen misschien enige informatie kunnen putten uit het in het Frans ge-

stelde recensie-artikel Bronnen voor de Geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeven-
tiende eeuw door Pierre Jeannin.

Verder hoofdzakelijk bijdragen van meer recent-historische aard en vele interessante boekbespre-
kingen.

De Vijf Palen, Familiekroniek, Verpaalen, Verpalen, Verpaelenen VerPaelen, derde reeks, zesde afl.
Twee jaar familiegeschiedenis 1985-1986. Redakteur: O. A. C. Verpaalen.

Een bijzonder keurig verzorgd en inhoudelijk rijke familiekroniek. Diverse genealogische over-
zichten zijn in de hoofdstukken opgenomen, hoofdstukken met persoonsbeschrijvingen, maar ook
met diverse onderwerpen de familie betreffende, waaronder statistische. Naamregisters, ook van de-
genen wier portret is opgenomen, besluiten dit mooie boekje.

Beitrage zur westfalischen Familienforschung, Band 43/44, 1985-1986. Teil I, Text.
Deze band bevat Warburger Stammtafeln, Genealogien von Geschlechtern der Stadt Warburg und

ihrer Nachbarstadte vom 14. bis ins 18. Jahrhundert, bearbeitet von Friedrich Joseph Liborius Hei-
denrech. [Een korte schets van bijna 300 families, veelal teruggaande tot in de 13e tot 15e eeuw, maar
geen uitgewerkte genealogieën zoals de titel aangeeft.]

Bremisches Jahrbuch, Band 65 - 1987. Festschriftzum 125-jahrigen Bestehen der Historischen Ge-
sellschaft Bremen.

Uit de omvangrijke inhoud wijzen wij op de bijdragen van Klaus Schwarz; Das zensierte Bremi-
sche Jahrbuch von 1936. Dit artikel legt getuigenis af van het spanningsveld dat in de jaren dertig
kon onstaan als historici, genealogen uitspraken deden die de toenmalige machthebbers liever niet
hoorden.

Deutsches Familienarchiv, Band 94, Neustadt an der Aisch, 1987.
Dit wederom zeer fraai uitgevoerde deel bevat: Paul Halder, Ahnenliste Halder (I) mit Stammtafel

(1170 -1400) [geslacht Halder te Gruibingen van 15e eeuw tot aan de schrijver toe; kwartieren staaks-
gewijze, waaronder adellijke en vorstelijke geslachten tot in de Middeleeuwen]. Verder: WernerZehl,
Ahnenliste Thea Merdes [kwartierdraagster geb. 1926 met veel kwartieren te Edingen, Wieblingen
e.o.]. Dr. Helmut Faust, Das Geslecht Faust aus Ellershausen in Oberhessen. Georg Roderich v.
Prosch, Aus der v. Sahr'schen Chronik [genealogie (v.) Sahr en aanverwanten o.a. te Dresden,
Döbschke en Grossenhain].
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Deutsches Geslechterbuch, Band 194, Zweiter Ravensberger Band, 1987.
Dit ruim 650 pagina's tellende deel bevat een aantal genealogieën, alle betrekking hebbende op

geslachten Scheele en Scheel en wel zeven in getal. In de inleiding wordt gesuggereerd dat al deze ge-
slachten wel een gemeenschappelijke afstamming hebben van een familie die oorspronkelijk von
Grove heette en terug gaat tot de tweede helft van de elfde eeuw! Ook bij een wat aandachtiger kennis-
neming van het gebodene is het Uw recensent niet gelukt van die gemeenschappelijkheid overtuigd
te geraken. Wel kwam hij onder de indruk van het vele goed uitgewerkte materiaal, genealogieën,
maar ook tussengevoegde kwartierstaten, waardoor het boekje enigszins het karakter heeft van het
Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. O.a. is opgenomen de kwartierstaat van Walter Scheel, geb.
Höhscheid bei Solingen 8.7.1919, President van de Bundesrepublik Deutschland in de jaren
1974-1979.

Enige bijzondere aandacht wordt besteed aan Max Scheele, geb. 3.2.1907, overl. 8.7.1987, die zeer
veel heeft betekend voor de genealogie van de Scheele's en voor de totstandkoming van dit deel, waar-
van hij de verschijning net niet meer heeft beleefd.

Hofpfalzgrafen-Register, Band III, Lieferung 3, Neustadt an der Aisch, 1987.
Dit deel is gewijd aan de Grafen bzw. Fürsten zu Fürstenberg 1627-1806. Lijsten bevatten o.a.

kindslegitimaties, meerderjarigheidsverklaringen, verleningen van wapenbrieven en benoemingen in
de adelstand.

Leids Jaarboekje, 79e deel, 1987.
Uit dit deel noemen wij het artikel van G. P. M. Pot, Het beleid ten aanzien van bedelaars, passan-

ten en immigranten te Leiden 1700-1795; het schetst een beeld van een tijd nog ver verwijderd van
onze Algemene Bijstandswet! HenrietteA. Bosman-Jelgersma beschrijft in „De Lotgevallen van een
Apothekersleerling in het 17de eeuwse Leiden" het levensverhaal van Otto Sperling, geb. Hamburg
1602. overl. Kopenhagen (in gevangenschap) 1681, die in Leiden studeerde en later - ten onrechte
- beschuldigd zou worden van medeplichtigheid aan het vergiftigen van koning Christiaan IV van
Denemarken!

Vereniging „Oud Monnickendam", jaarverslag 1986.
H. P. M. Haen, Het wapen van Monnickendam. L. Appel. De eigenaren van de zeepziederij „De

Bruynvis" en het gelijknamige herenhuis te Monnickendam sinds 1780 [betreft met name het vermo-
gende geslacht Boterkooper aldaar; verder o.a. de eraan verwante geslachten Peereboom, van Rooij,
Sligcher, Thierens en Mol - een historisch verhaal met een genealogische draad en veel gegevens].

R. F. VULSMA

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden aange-
vraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naar-
den. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

Amstelodamum,14z')g.,nx. 5, sept.-okt. 1987./. H. van Eeghen: Marken of Valkenburg: de werf
Valkestein; 5. A. C. Dudok van Heel: De galerij en schildersloods van Rembrandt of waar schilderde
Rembrandt de „Nachtwacht"?; R. J. A. te Rijdt: Het portret van Jan van Loon en zijn familie door
Adriaan de Lelie [1786].

It Beaken, jg. XLIX, nr. 2,1987, S. en P. van Tuinen: Pibo van Doma kontra prins Willem Freark.
Beskriuwing fan in polityk konflikt yn 1664.

Caledonian Society, Mededelingenblad, He jg., no. 3, sept. 1987. Clan Gunn op zoek naar erfge-
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namen in Nederland; Verv. Huwelijken van (militaire) Schotten in garnizoensteden (II) (Geertrui-
denberg) en Schotten voorkomende in de provisionele en finale admissieregisters te Rotterdam.

Gelders Oudheidkundig Contact bericht, nr. 114, 1987/III. A. M. G. Caminada-Voorham: Loe-
vestein, een fort aan de grens van Holland; Enkele artn. over het beheer van kastelen (Loevestein,
Doornenburg en Doorwerth).

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant, 1 Ie jg., nr. 3, sept. 1987. C. van
Beek: Kwartierstaat Van Beek-Werther [- , Craayo, - , Bogers]; A. M. Bosters: Genealogie Ver-
hees/Verhesen (Brecht-Halsteren-Oud Vossemeer 1530 - ca 1930); Altenase Genealogieën: P. van Ee-
ten: Het geslacht van Uitwijk [14e-16e eeuw]; P. Sanders: Fragmentgenealogie Van Rijswijk
[15e- 16e eeuw]; Verv. Huwelijken Hoge en Lage Zwaluwe 1685 -1749, Kwst Hamel-Van Gooi, Reke-
ningen begraven Heusden 1644-1659, Brabanders in de Hoekse Waard en Stamreeks René de Hek;
H. du Clou: Stoelen en zitplaatsen in de kerk te Veen, beginnend in 1767; J. L. Rijndorp: Ettens voor-
geslacht III. De kwartieren van Maria Corenkoper (1642-1713); Aanv. op kwartierstaten en genealo-
giën; M. G. van Matsen: Huwelijken van Brabanders te Bruchem 1653-1811; P. Sanders: Dopen
Raamsdonk, Ned.-Ger. 1691-1727.

Heemkunde Hattem, nr. 32a, sept. 1987. Themanummer over postiljons, brievengaarders, bodes
en postdirekteuren. E. Agterhuis: Een onderzoek naar de geschiedenis van het postvervoer in en (zeer
ruim) om Hattem [Er valt veel wetenswaardigs te lezen over de postroutes in Midden-Nederland en
ritten naar Duitsland; rijk geïll.].

Heemtijdinghen, 23e jg., no. 3, sept. 1987. Genealogisch nummer: H. Nap: Genealogie Nap [O.a.
te Noorden en Kamerik, 17e-20e eeuw. Zie voor de afstamming van de kinderen van (Va.) Jan Hen-
drikse Nap en Dirkje Verweij van Karel de Grote: Gens Nostra, jg. 23 (1968), blz. 303]; P. A. Teders:
Het Montfoortse geslacht Foreest [17e-18e eeuw]; J. P. Noppen: Genealogie Noppen [v.a. 1660, te
Woerden]; C. Hamoen: Kwartierstaat van Aaltje Burggraaf [1875 -1963; - , Fokker, Van Veen, Sam-
som. Ook hier stuiten we helaas weer op het meer gesignaleerde verschijnsel, dat de hoogste genera-
ties dikwijls geconstrueerd worden uit het patronimicum van de kinderen].

Mars et Historia, 21e jg., nr. 4, juli/aug. 1987. F. L. Baron van Hogendorp: De slag bij Ramillies
[Een van de hoogtepunten in de Spaanse Successie-oorlog, 1701-1713].

Met gansen trou, 37e jg., nr. 8, aug. 1987. J. F. Meesters: Fort Crèvecoeur.
Idem, ra. 9, sept. 1987. DeSt. Lambertuskerk te Engelen in juli 1587 verwoest. Div. auteurs belich-

ten verschillende aspecten als het begin van de reformatie in Engelen, de slag om de schans bij Enge-
len 1587, het leven van burgers en soldaten in 1587 en het kerkgebouw na 1587.

Nederlands Archievenblad, jg. 91, nr. 3, sept. 1987. A. J. C. M. Gabriels: Het onderzoek naar het
stedelijk regentenpatriciaat tijdens de Republiek. Een historio-grafische schets; R. J. C. van Maa-
nen: De organisatie van de financiën in Leiden, 1795 -1851; A. Knotten De archieven met betrekking
tot de stedelijke financiën als bron. Plaatselijke accijnzen in Amsterdam 1815-1855.

DeNederlandscheLeeuw,CIVdejg.,no. 9,sept. 1987./?. C. C.deSavorninLohman: VanMolen-
schot [Breda, Dordrecht, Zutphen, 16e -18e eeuw]; L. van der Hammen: Over het Spaanse geslacht
Van der Hammen en zijn Nederlandse oorsprong [Afstamming van Utrechts geslacht Uten-
ham(me)]; K. J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Van den(der) Engel alias Voogt
uit Hoogvliet [17e-18e eeuw]; T. Klaversma: Eerherstel voor Mathilde van Béthune (1194?-1252?);
W. Wijnaendts van Resandt: Smits van Waesberge [Corr.].

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 4, nr. 1, febr. 1987. Emigratie
Noord-Amerika. Biografie nr. 1: Evert Ruesink; Verv. Stamlijn Waanders; A. W. A. Bruins: Kwar-
tierstaat Bruins [- , Jansen (te Zevenaar), De Leer, Wezendonk]; H. Manschot-Tijdink: Stamboom
familie Manschot; Verv. De Hof te Vaarwerk bij Eibergen (dl. 4).

Idem, nr. 2, mei 1987. Verv. Emigratie. Biografie nr. 2: Henry W. te Grotenhuis; J. Renema: Erve
Sarink, Varssel; Kwartierstaat van mevr. J. ter Beeke-Gerbscheid [- , Versteege, Bruil, Lenselink];
Verv. Stamboom fam. Manschot en De Hof te Vaarwerk.
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Idem, nr. 3, aug. 1987. Verv. Emigratie. J. Renema/G. G. Renema-van Til: Kwartierstaat Van Til.
II. Deelkwartierstaat Steege (Varssel, Hengelo (G)) [o.a. Mennink, Eggink, 't Joikinck, Roessinck];
Idem: Averkamp (verbetering kwst Zilvold); Verv. Erve Sarink [Wassink, Lenselink], Kwst Gerb-
scheid [Deels zelfde kwn. als bij kwst Van Til] en De hof te Vaarwerk (slot).

Tussen Vecht & Eem/Vrienden van het Gooi, 5e jg., nr. 3, sept. 1987. A. C. J. de Vrankrijker: De
Melkerij Hofstede Oud-Bussem; A. J. Gorter-ter Pelwijk: Oude tuinen in het Gooi.

lussen de Voorn en Loevestein, jg. XXIII, no. 62, aug. 1987. F. J. J. M. Geraerdts: Huwelijksmo-
raal en persoonlijke levenssfeer in Brakel omstreeks 1750. Lotgevallen van het steenbakkersechtpaar
Grandia-Buys.

Tweestromenland, nr. 54, sept. 1987. M. Bergevoet/H, van Heiningen: Jan Willems Greven, het
droevige lot van een buurmeester van Leur (3) [1657]; H. van Heiningen: De heigraaf van Wijchen
[Hield toezicht op eerlijke exploitatie van de gemeenschappelijke gronden]; J. van Gelder: Boerderij
de Lagehof in Bergharen.

Veluwse Geslachten, jg. 12, nr. 4, 1987. W. de Greef: Aanvullingen kwartierstaat De Greef, deel
III; Verv. Kwst Dolman-Vredegoor; B. J. van den Enk: Een tak Buitenhuis; A. ter Maten: Kwar-
tierstaat Carolina Koning [1862-1931; - , Holl, Van de Belt, Nagel]; A. Veldhuis/C. Hamoen: Kwar-
tierstaat Riphagen-Stokking; E. de Jonge: Het geslacht Middelink.

Werkgroep Dokumentatie Handmerken, Mededelingen no. 5, sept. 1987. H. Janse: Timmer-
mansmerken; A. C. Zeven: Handmerken op een merklap; S. E. Pronk Czn: Bijzondere handmerken
op Urk; D. J. de Vries: De steenhouwersmerken op de lantaarn van de Peperbus te Zwolle [16e
eeuws]; M. Brekelmans: Inkervingen in de Gevangenpoort te Den Haag.

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Mededelingen, jg. 13, nr. 3, sept. 1987.//. W.En-
gelbrecht: Kanttekeningen bij de begrippen „Duits" en „Duitsland".

Westerwolde, 8e jg., no. 3, sept. 1987. C. J. Wegman: Erve Nannings; Idem; Erve Naning; G. P. I.
Hiskes-Knigge; Nanningh [Genealogie Nanning(s)]; G. Wubs: De naamsaanneming van de familie-
naam Wubs door een familie uit de buurschap Smeerling.

IJsselakademie, 10de jg., nr. 3, sept. 1987. In Komaf: W. Roozenbeek: Deelkwartierstaat [Kwst
Maria Johanna Maatman, geb. 1932; - , Gerrits, Sonnenberg, Koot].

rWij mogen weer vier nieuwelingen welkom heten in deze rubriek:
De Schipper Cronyk, Ie jg., nr. 1, sept. 1987. Familieblad voor de familie De Schipper, die afstamt

van Dirk de Schipper (1753 -1833) geh. met Janna Zuydweg. In fleurig „gewapend" omslag. Lid van
de redactie is ons alom actieve Zeeuwse lid A. J. Witte te Kapelle.

Het V. 'T. Dossier, jg. 1, nr. 1, sept. 1987. Familieblad voor Van Teeseling. Luxe uitvoering en rijk
geïllustreerd.

1340, jg. 1, no. 1, sept. 1987. Convocatie van de afd. Rotterdam der NGV. De titel is gekozen omdat
Rotterdam in dat jaar stadsrechten kreeg. Hierin mededelingen en vragen.

Gens Propria (afd. Kennemerland der NGV), nr. 1, sept. 1986, nr. 2, jan. 1987 (met kwst Abraham
Vermande, 1724-1788), nr. 3, apr. 1987 (zie GN^ okt. 1987) en nr. 4, sept. 1987 (Verv. kwst Jac. Joh.
Box; P. J. Lestrade: Van der Aar-Watermolenaar. Een molenaarsgeslacht in de polders bij Haarlem.
Met stamreeks; J. N. Leget: Primaire bronnen in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch).

België

Chynsmans cronycke. Tijdens een bezoek van medewerkers van het VVF (de Vereniging voor
Vlaamse Familiekunde) aan ons centrum in Naarden mochten wij zes jaargangen van dit familietijd-
schrift in ontvangst nemen. Wij danken hen en de secretaris van dit driemaandelijks tijdschrift, de
heer Mare van Acker, hiervoor hartelijk. De Kempische familie Sysmans (Cynsmans, Seysmans) is
afkomstig uit Merksplas bij Turnhout. Wij ontvingen.de nrs. 2, 4 -24 .
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L'lntermédiaire/DeMiddelaar, Ao. XLII, no. 251, 5/1987, sept. -oct . L. Jous: Genealogie de la
familie Casterman(t) [Ecaussinnes 16e- 19e eeuw]; G. Waltenier: In memoriam Mme Denise Le Lar-
ge [Kwst Francotte; met kwn. in Burtscheid, Limbricht, Schinnen en Heerlen]; Les jugements et ar-
rêts des échevins de Liège comme source de données généalogiques [Verv.; 1417-1441].

Idem, Nouvelles brèves, no. 101, 5/1987, sept.-oct.

Vlaamse Stam, 23e jg., nr. 9, sept. 1987. /. Cailliau: Elverdinge [Ressorteerde onder Acht Paro-
chies, Kasselrij Veurne; 1552, lijst van (wapen-)„cnechten"]; P. Brulez: Stambomen bij een borrel
[Stamreeks Bols]; TV. Hostyn: Een merkwaardige verzameling portretten van kunstschilder Emile
Bulcke op foto [Bij de Oostendse Heemkundige Kring berusten zeven albums met meer dan 1000
portretten van personen meest uit het Brusselse en Oostendse, 1896-1957]; W. van Hille: De heer-
lijkheid Coudenberg [Masin, Mesdach]; P. Maes: Kerkmeesters te Oostrozebeke in de 17de en 18de
eeuw; J. G. de Brouwere: Kerkelijke heraldiek; J. van deMoortek Repertoria van notarissen [Huw.
toestemmingen voor personen uit Lotenhulle e.o. verleden voor notarissen te Nevele, Aalter en Loten-
hulle, 19de eeuw]; A. Huysentruyt: Poorters aan de uitkant van stad en dorp: het Kortrijks geslacht
Huysentruyt; C. van de Wiel: Het archief van het Aartsbisom Mechelen-Brussel als bron voor de
familiekunde [In het fonds van de bisschoppen (Mechliniensia 1559-1914) o.a. dispensaties. In het
parochiefonds o.a. manualen van goederen, renten, cijnzen etc; testamenten, bevolkingslijsten. In
het kloosterfonds o.a. cijnsboeken, tiendenkaarten + registers, schenkingsakten, testamenten en
obituaria].

Frankrijk

Héraldique & Genealogie, XlXeann., no. 3, no. 104, juillet-sept. 1987. Bijdr. betr. Villedon, Aro-
nio (de Romblay), De Lallée, Pellissier, Rossard, Dollet, Binoche, Dutertre, Trudaine; Chr. Settipanï.
Genealogie et histoire ancienne. Question de methode pour en finir avec les rêves; O. d'Hauthuille:
Les officiers généraux de la marine royale (1715-1774); Antw. Grimardias.

Nord Genealogie, no. 87,1987/4. O. leRoux de Bretagne: Le Roux et Le Roux de Bretagne [Steen-
voorde, 17e- 19e eeuw]; H. Lauliac: Descendance de Zeeger Leemans [Tr. ca 1705; Liemans, Lieman-
ce]; H. Descamps: Les Muilier de la Cense des Deux Treilles, a Deülémont [16e- 18e eeuw]; R. Vilain:
Ascendance des enfants de Robert Vilain-Joubert [Met afstamming van Karel VII van Frankrijk en
Agnès Sorel]; P. Allard: Ascendance de Paul Allard; F. Pruvost-Demarcq: Ascendance Demarcq-
Mignot.

Duitsland

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, 10. Bd, Lief. 9, Juni 1987. Sonderheft Wartheland und
Netzedistrikt. Bijdr. betr. Gottschalk, Hahrbach, Goertz, Doms, Brummund, Kreysel, Hirsch, Ra-
tayczak, Pokornowski, Böttcher, Bork.

Idem, Lief. 10, Aug. 1987. Bijdr. betr. Sonnenberg, Studentkowski, Gernandt (kwst), Kubek
(kwst), Krebs, Buss(e), Frase, Thiessen (kwst).

Genealogie, Bd XVIII, 36. Jg., Heft 9, Sept. 1987. H. F. Friederichs: Genealogie-notleidende Wis-
senschaft!; A. H. Kuby. Die zwölf ersten Jahre der Zivilstandesregister (1798 bis 1809) aufgezeigt
am Beispiel der rheinpfalzischen Gemeinde Edenkoben; R. Paul: Der Wappenschwindler Max Asten
(1828 —1897) und sein „Wirken" inder Pfalz [Deze „heraldicus en wapenschilder" leverde bij het ge-
fantaseerde wapen opgave van woonplaats in de Middeleeuwen en de naam van de M.E.se keizer van
wie, met het jaar waarin het wapen verkregen zou zijn]; H. -P. Wessel: Eine EDV-geeignete Numerie-
rung von Nachkommen-Tafeln oder Dateien; G. F. Anthes: Handwerksburschen zu Meisenheim
1622-1787.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd 33, Jg. 75, Heft 3,
Juli-Sept. 1987. K. H. Boley: Münzen, Wahrungen und Kaufkraft aus vier Jahrhunderten; ƒ/.-
W. M. Urselmann: Huldigungsliste Dorf Engelskirchen von 1666; H. Finzel: Die Winterburger Pest-
verordnung vom 20. Dezember 1596; H. Siebels: Hubert Sturm in der Graftschaft Neuenahr
(1550-1640) [Ga(e)mans]; F.-H. Blank: Schulte-Herbrüggen. Hof und Familie durch die Jahrhun-
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derte [Stamreeksen Schulte zu Herbrüggen en Tonnisbroch].

Norddeutsche Familienkunde in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familien-
kunde, 36. Jg., NFK/62. Jg. ZNF, Bd 14, Heft 3, Juli-Sept. 1987. Wij attenderen de lezers er op, dat
vanaf begin 1987 Nord- en Niederdeutsche Familienkunde samen met één blad uitkomen. W. R. Do-
degge: Zur Genealogie des Geschlechts von Reimersh(a)usen/de Reimarshusen [Ministerialenfami-
lie in Kehdingen; stamreeks vanaf 1505 en genealogie van gelijknamige niet aan te sluiten familie];
H.-J. Gaehme/W. F. Nagelen Einwohnerliste von 1755 des Dorfes Schönhagen/Kammerborn bei
Uslar/Solling. Eine wichtige unbekannte Handschrift aus dem Staatsarchiv Hannover; Schleswig-
Holsteinische Pastorenforschung (24): R. Mollen XXVII Helgoland [Lijst van predikanten met ge-
neal. geg.].

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 29, Heft 3/4, Sept. 1987. W. Büsing: 350 Jahre Hirsch-
Apotheke Oldenburg (1637 -1987) [Stammtafel Clamer-Bangert-Kelp, Stammlisten Clamer en Kelp;
67 afb.].

OstdeutscheFamilienkunde, Bd XI, 35. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1987. Chr. Freiherr von Warnstedt:
Arensburgauf Öselinden Jahren 1677-1679 [Lijsten van o.a. avondmaalsgasten; 1678 Niclas zoon
van Nicolaus Kramer en Anton Kohl junior zullen in juni naar Holland reizen; in sept. in Amsterdam
aangekomen]; A. Goertz: Mennonitentrauungen 1714-1753 im evang. Kirchenbuch Elbing-St. An-
nen; Idem: Mennoniteneintragungen im kath. Kirchenbuch Schöneich bei Kulm/Westpreussen; M.
Raupach: Trauungen im Jahre 1683 in Schönau a.d. Katzbach (Kreis Goldberg in Schlesien) [In Diö-
zesanarchiv Breslau]; F. Hüttl: Die Verbreitung des Namens Hüttel (Hüttl) im deutschen Sprach-
raum (Schluss); D. Frötschl/t H. Wamser. Brautleute in Tirschenreuth 1564-1848; H. Seese-
mann: Zur Herkunft der Familien Sesemann/Seesemann.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd 11, XXXVI. Jg., Heft 5, Aug. 1987. H. Herzog: Kai-
serslautern Flüchtlingselend im Dreissigjahrigen Krieg, insbesondere nach dem Kroatensturm am
17. Juli 1635 [Van de overlevenden van het bloedbad en van de door besmette soldaten verspreide
pest konden 185 families of personen achterhaald worden. O.a. te Hagenau en Neustadt; bv. Amling,
Frutzweiler, Metzger en Ortwein. Nazaten van overlevenden zouden o.a. naar Leiden getrokken zijn];
Idem: Einwohner von Miesau in der Westpfalz im 17. Jahrhundert [Gegevens uit DTB, Schat-
zungslisten 1611, 1656, 1684, Ratsprotokollen van Kaiserslautern en KB uit omliggende plaatsen];
A. H. Kuby: Ein bis her unbekanntes Kirchenbuch: Wallhalben lutherisch 1776 (1778) —1796; Idem:
Schwéizer in Lutherischen Kirchenbuch Assenheim; M. Daum: Aus dem Zinsbuch von Odernheim
1597 [Waarin lijst van inwoners van Rehborn, Lettweiler en Staudernheim]; J. Heinzelmann: Einige
Gelegenheitsfunde aus Steeg [In het oudste reform. KB van Steeg bevinden zich relatief veel inschrij-
vingen van Kurpfaïzer; huw. v.a. 1576]; K. Stuck: Personal der kurpfalzischen Zentralbehörden in
Heidelberg 1475-1685 (aanv.); G. F. Anthes: Zur Geschichteder Hauser Marktplatz 1 und 3 in Mei-
senheim am Glan [Michel (va. 1587), Scherer (va. 1608), Beek (va. 1712), Persinger (va. 1727)]; Idem:
Die Pfarrerfamilie Hepp und ihre Wurzeln in Meisenheim am Glan [Stamreeks eind 16e- 18e eeuw].

Idem, Informo-Dienst, nr. 2, Aug. 1987. 13 Ahnenspitzen.

Saarlandische Familienkunde, Bd V, Jg. XX, Heft 79, 1987. W. Schuh: Die Vorfahren der Familie
Gross aus Bietschied im Köllertal [16e-17e eeuw]; H. Borst: Pfeiffer oder Dannenberger? Welches
war der Madchenname der Ehefrau des Pfarrers Magister Mathaus Lisching?; E. Dillschneider: Die
Ensheimer Familie Jung-Junck [18e eeuw]; E. Gondolf: Es waren vier Brüder... Die Familie Haser
im Grenzraum Warndt [Afk. uit Tirol].

Idem, Informationsdienst, nr. 84, Aug. 1987. Ahnenliste Kliebenstein aus Hohenlohe.
Idem, Saarlandische Ahnen- und Stammreihen nr. 37, 1987. Ahnenliste der Geschwister Dumont

aus Wemmetsweiler.

Südwestdeulsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd 18, Heft 11, Sept. 1987. W. Lud-
wig: Ein alter Irrtum, die Frau des Martin Aichmann betreffend (Kühorn-Nachkommen I) [Niet NN
Wolfhardt maar Clara Kühorn, ca 1485 -1568; met schema voor- en nageslacht]; Div.: Ahnen Sand-
berger X Chevalier (Teil III) [Aanv.; o.a. Sandtperger, Spon/Spa(u)n, Lins, Merck, Bekeler/Becceler,
Burg(er)meister, Funk, Gienger]; S. Kraut: Die Künzelsauer Sommer, ein wanderndes Bildhauer-
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geschlecht [Samenvatting lezing, met schema Sommer]; H. Görlich: Bürgeraufnahmen Auswaïtiger
in der Freien Reichsstadt Wimpfen von 1547-1575.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 36. Jg., Heft 2, 1987.
A. Ruge: Johannes Hermeling, ein „vergessener" Pastor in Leerhafe [1583, 1600, 1602]; W. F. Nage-
ler. Ortsfremde in den Heiratsregistern von Wiegboldsbur 1726-1852; Amerika-Ostfriesen XXVII
en XXVIII.

Idem, Heft 3, 1987. M. Wegner: lm Jahr 1817 in der Stadt Leer gemusterte Landwehrpflichtige
der Jahrgange 1792-1797. Amerika-Ostfriesen XXIX.

Idem, Heft 4, 1987. Amerika-Ostfriesen XXX.
Idem, Beilage B3-B14. (Mededelingen).

Zwitserland

Maajan/Die Quelle, Heft 4, Sept. 1987/3. A. Lux: Die alte Israëlitische Gemeinde von Rixheim-
Oberelsass/Frankreich. Auszug aus den Dezenaltabellen von jüdischen Hochzeiten in Rixheim [O.a.
Gunz-/Ginsburger en Dreyfuss]. Jüdische Heiratsvertrage aus Rixheim [1740-1769]. Auszug aus
dem Zivilstandsbuch von verstorben Israeliten in Rixheim [1808-1833].

Oostenrijk

Adler, 14. (XXVIII.) Bd, Heft 7, Juli/Sept. 1987. E. H. Brunner. Der Adel auf dem Gebiet der
heutigen Schweiz; H. Hammerle: Katharina von Medici. War sie die „Teufelin" von 1572?; K. Bur-
kart: Trauungen Pfarrfremder in Gurk 1773-1882 (verv.) [1809-1820].

Idem, Zweiter Teil, Österreichische Ahnenliste 29 (verv.) [Von Vest, Jesse, Werzer].

Groot-Brittannië

Genealogists'Magazine, Vol. 22, no. 7, sept. 1987. Ph. Hall: Charles U's Noble Descendants; E.
Higgs: Censuses and Census-taking in England and Wales in the Nineteenth Century.

Zweden

Slakt och Havd, nr. 2, 1987. J. Liedgren: Elva generationer i rakt möderne-alla stadsbor [In vorige
eeuwen woonde slechts een klein deel van de Zweedse bevolking in steden. Ook kooplieden- en offi-
ciersfamilies woonden vaak „op het land". De meeste afstammingslijnen van stedelingen leiden dan
ook snel naar buiten. Een uitzondering is de afstamming van 'schrijvers dochter; elf generaties in
de rechte vrouwelijke lijn werden in een stad geboren]; Genealogie Mask; Aanv. en verb. op Paul
Wilstadius: Smolandi Upsalienses.

Zuid-Afrika

Familia, jg. XXIV, no. 2, 1987. A. E. Coetzee: Johan George Meyer van Béblenheim. Sy afkomst
en nageslag [Geb. 1726 te Béblenheim in de Elsas. Kwn: Schaker, Homberger, Baltzinger, Berger,
Kussdenpfennig]; P. A. Laing of Colington: Kwartierstaat Krynouw [Met kw. Van As uit Friesland].

Idem, Nuusbrief, nr. 30, Julie 1987.

Noord-Amerika

The British Columbia Genealogist, Vol. 16, no. 2, June 1987. V. Melanson: Beginning research
on French-Canadian ancestors [Bronnen, naslagwerken, adressen].

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 118, nr. 3, July 1987. R. G. Cooney
jr: Bradt Records from Amsterdam [De stamvader van de amerikaanse familie Bradt, Albert An-
driess, otr. Amsterdam 1632 Annetie Baerents. Als herkomstplaats v.d. bruid geeft men op: Rotmerz
en Oudenbrath - van geen van beide heeft men de ligging kunnen vaststellen. Geen wonder, als de
eerste achternaam blijkt te zijn en de tweede een verkeerde transcriptie is van Oudenbroek].
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Verder ontvingen wij:
Bulletin familie „De Heus", jg. 1, nr. 4, sept.

1987.
De Craecker, jg. 4, nr. 8, okt. 1987.
Descent, Vol. 17, Part 1, March 1987 + Enqui-

ries, idem, blz. 1-8.
De Dobbel-Beker, 17e jg., nr. 3, 1987.
The Genealogical Helper, Vol. 41, no. 4, July-

Aug. 1987 (Adressen gen. verenigingen, bi-
bliotheken en tijdschriften).

Die Haghe, sept. 1987.
Nijmeegs Katern, jg. 1, nr. 4, sept. 1987.
Oud Muiderberg, III/3.

Poelgeest familiekontakten, 7e jg., nr. 3, sept.
1987.

Rota-gene, Vol. 7, no. 4, oct. -nov. 1986, no. 6,
feb.-mar. 1987, Vol. 8, no. 3, aug.-sept.
1987.

Stichting Informatiecentrum Volkscultuur,
Nieuwsbrief nr. 11, sept. 1987.

Het Treffertje, 16e jg., no. 3, sept. 1987.
Ot desmidte, 21e jg., nr. 3, sept. 1987.
Van toen naar nu, jg. 17, nr. 3, sept. 1987.
Waldhoorn, nr. 17, sept. 1987 (met inh. nrs.

1-17).

M. VULSMA-KAPPERS

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 beschre-
ven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46, 1141 CK Mon-
nickendam.

ANTWOORDEN

618. VAN SWOL (XXXVII (1982) p. 84)
1. Johanna van Swol, ged. Culemborg 10.4.1718.
2. Jan Jilisz van Swol, marktschipper Culemborg-Utrecht, ged. als Johan, Culemborg 23.11.1682,

overl. 1718, tr. ald. 6.4.1704.
3. Anna Verburgh (van der Burgh), ged. als Annichien, Culemborg 23.10.1681.
4.' Jillis Wouters, ged. als Jielis, Culemborg 23.10.1658, tr. (2) 30.10.1687; tr. (1) Culemborg 1.5.1681.
5. Annechien Jans van Leeuwensteyn. overl. vóór 30.10.1687.
6. Bartholomeus van der Burgh.
8. Wouter Geurtsen, wedr Grietje Herberts, otr./tr. Culemborg 15/31.12.1657.
9. Ida de Moeldere, jd. van Beusichem.
De naam Van Swol komt het eerst voor bij Jan Wouters van Swol, bij diens huw. in 1715, hij is een
oom van Jan Jillisz.

Dr. R. A. BURGERS, Vught

319. S1BRANTS (XLII (1987) p. 456)
Welmoet Jans(en), dr van Jan Jacobs en Eenie, geb. te Langweer, was bij haar huw. in ca 1694 met
Harm Sibrants, wed. van Julle Brongers. Uit het huw. van Welmoet met Harm (hij wordt op 26.5.1695
diacon in Den Ham genoemd) zijn drie kinderen: Abelje, ged. Fransum 31.3.1695; Abelje, ged. Den
Ham 28.6.1696 en Lubge, ged. Fransum 20.3.1698.

Drs. R. A. BRONGERS, Tubbergen

VRAGEN

344. WITTICH-DE JONG
Jan Wittich en Christina Jansen de Jong laten te Groningen (NH) dopen: Pieter 1.8.1754 en Petronel-
la 26.5.1756. Waarschijnlijk is Jan een zn van Johannes Wittich, dragonder in de comp. van Kapt.
Glockman, die op 24.5.1715 in Heusden Pieternella de Haen trouwt. Gevr. huw. doop en beider voor-
geslacht.

J. F. W. J. B. HEKKING, Nijmegen
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345. EVERTSE-BENDENWALD
Johannes Jacobus Evertse, geb. Utrecht 9.2.1821, tr. Johanna Catharina Bendenwald, geb. 's-
Hertogenbosch 24.4.1814. Uit dit huw. zijn de volgende kinderen geb. te Utrecht:
1. Hendrikus Johannes Wilhelmus, geb. 4.5.1845.
2. Geertruida Johanna, geb. 24.7.1847.
3. Judina, geb. 2.9.1850.
4. Johannes Marinus, geb. Middelburg 4.4.1853.
Het gezin woonde te Utrecht, Middelburg, Amsterdam en Ommerschans, tot 18.3.1859. Gevr. verde-
re gegevens van dit gezin en het nageslacht.
TEYLINGS(T1JLE)-HABETS
Geesje Jans Teylings (Tyle) tr. Oostzaan 21.12.1732 Albert Jansz bij 't Vuur. Beiden worden bij akte
dd 21.1.1754 tot erfgenamen benoemd door en van Tijl Jansz Teylings. Deze Tijl woont te Amster-
dam, is kapitein en gen. met Elisabeth Habets. Gevr. nadere gegevens van dit laatste echtpaar.

G. P. VAN DER VORST, Zeist

346. DE GROOT
1. Frederik de Groot, geb. Emmen 25.11.1881, zn van Hendrik de Groot en Grietje Koning, is op

13.5.1903 ongeh. uit Amsterdam vertrokken naar Transvaal.
2. Hendrik Frederik Andreas de Groot, geb. Johannesburg 10.11.1901, zn van Gerrit de Groot en

Anna Elisabeth Scheper; 9.2.1905 opgenomen in bevolkingsregister Amsterdam en ald. op
30.10.1924 ambtsh. afgevoerd wegens vertrek buitenland (Noord-Amerika?). Gevr. van beiden
huw. en overl. gegevens en nageslacht.

F. E. P. DE GROOT, Zwaag

347. VERBRUGGE
Gezocht de portretten van Bartholomeus Verbrugge, geb. 20.11.1695, overl. 15.7.1776, geh. met Cata-
rina van der Kool, geb. 10.4.1694, overl. 15.2.1763, alsmede die van Johanna Salomé van de Kasteele,
geb. 7.7.1723, overl. 9.12.1768, echtg. van Dr. Med. Willem Verbrugge, geb. 2.4.1728, overl. 10.8.1817,
en Geertruida van Woeringen geb. 24.2.1746, overl. 20.7.1788, echtg. van Bartholomeus Verbrugge,
geb. 7.3.1751, overl. 12.12.1809.
HUYGEN DE RAAT
Kontakt gezocht met afstammelingen Huygen de Raat, i.v.m. identificatie van oude foto's (N.O.I.),
overige informatie betr. deze familie welkom.

W. F. WYT, Utrecht

348. LEENEN
Willem Leenen (Leenders, Lenarts), geb. tussen 1687-1697, verm. in de zuidelijke Nederlanden
wordt 2.12.1733 met attestatie van Gent in het militaire lidmatenregister van de NH kerk te
Maastricht ingeschreven. Gevr. nadere gegevens van Willem vóór 1733.

Prof. Dr. Ir. L. AARDOOM, Hoog-Soeren

349. HARMS-REMMERS
Jan Harms en Grietje Wilms laten te Wittewierum in 1735 en 1743 Harm en Willem dopen. Jan tr.
(2) Woltersum 13.7.1755 Grietje Claassen. Gevr. aanvullende gegevens van Jan Harms en zijn broer
Harm Remmers.
REDMERS
Jan Redmers, geb. ca 1655, overl. Den Ham 31.1.1727. Gevr. aanvullende gegevens en voor- en na-
geslacht.

P. J. VAN DE RIET, Dordrecht

350. VAN WUNGAARDEN-VOLLENHOUW
Mathaeus Johannes van Wijngaarden, ged. (RK) Montfoort 22.4.1749 als zn van Cornelis van Wijn-
gaarden en Cornelia Stichter, tr. (NH) Wijk bij Duurstede 3.3.1776 Stephanie van Vollenhouw, ged.
ald. (NH) 2.9.1753 als dr van Jan Jacob van Vollenhouw en Johanna Maria van Deventer. Gevr. aan-
vullende gegevens en nageslacht van Mathaeus en Stephanie.

W. N. VAN WIJNGAARDEN, Bunnik
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351. QUINT
Andries Quint, geb. Bruchem, won. Kerkwijk, otr. Nederhemert 5.5.1786 Sijken van Helden, geb.
Wijk. Gevr. doop en voorgeslacht van Andries.
VAN NOP
Pieter van Nop, geb. Alphen, herbergier, gerichtsbode Well-Ammerzoden tr. ald. 20.10.1778 Adri-
aantje de Weerd, geb. Well. Gevr. doop en voorgeslacht van Pieter.
VOS
Maria Vos, geb. Aalst (Gld.), wed. van Stees de Vries, otr. (2) Nieuwaal 12.2.1777 Otto van Steenber-
gen, geb. Nieuwaal. Gevr. doop en voorgeslacht van Maria.
VAN ERP
Allegonda van Erp, geb. Megen, tr. Empel 1.6.1766 Mattheus van Hekesen, ged. Driel 23.8.1712, wedr
van Elisabeth van Avesaat. Gevr. doop en voorgeslacht van Allegonda.

G. VAN GENDE'REN, Well-Ammerzoden

352. STREEP/STRIEP/STREIP
Johannes Christiaensz Striep tr. ca 1625 Jannetje Janse. Uit dit huw. Christiaen, 's-Hertogenbosch
1634 - Amsterdam 9.9.1673; Abraham, overl. Amsterdam 27.7.1673; Johannes, ged. (NH) Woudri-
chem (Worcum) 9.8.1643. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

F. J. VAN STERRENBURG, Utrecht

353. L1NDT/LINT-LUYTEN
Pieter Johannes Lin(d)t, ged. (Luth.) Amsterdam 14.5.1797, tr. ca 1815 Elisabeth Luyten, ged. Am-
sterdam 9.2.1787. Gevr. hun huwelijk, dat in Amsterdam niet te vinden is.

J. DE BRUIN, Rotterdam

354. MONDR1AAN-VAN BRAKEL
Willem Mondriaan, geb. 's-Gravenhage 10.5.1702, tr. ald. 10.5.1722 Katrijna van Brakel. Gevr. nade-
re gegevens en voorgeslacht van Katrijna.
ZADELAAR-MONDRIAAN
Christiaan Zadelaar, tr. Adriana Mondriaan, geb. 's-Gravenhage 26.7.1757, overl. ald. 3.10.1830.
Gevr. huw. en voorgeslacht van Christiaan.
BOOT-DE JONGH
Huybert Jacobszn Boot, geb. verm. Vrijhoeven (Ter Aar), tr. Alphen a/d Rijn 25.1.1743 Neeltje Cor-
nelisse de Jongh, geb. ald. 1715 of 1720. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

Mevr. C. F. DE GRAAFF-WALRAVE, 's-Gravenhage

355. VAN STEYN/VERSTEYN
Gevr. de voorouders van Cornelis Jansz van Steyn (Versteyn), die in 1591 zes mergen van het „Vette
Landt" van Acquoy verkrijgt van Frederick Uterham.
Tevens contact gezocht met degenen die de naam Van (der) Steyn/Stein tegengekomen zijn in de peri-
ode 1330-1580 in Holland, Zeeland, Utrecht en Vlaanderen.

G. VAN ST1JN, Amsterdam

Aan dit nummer werkten mee:

Ir. Th. P. J. van Herwijnen, Zuiderparkweg 504, 5216 HE 's-Hertogenbosch.
J. Hofstee, 430 Inkerman Str. West, Listowel, Ontaria, Canada N4W 1C5.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, 3533 VD Utrecht.
C. J. M. van Rijn, Doornboon 13, 4942 BZ Raamsdonksveer.
C. C. J. van Rijn-Broeders, Doornboon 13, 4942 BZ Raamsdonksveer.
E. B. van Rijn, Populierenhof 22, 2673 SJ De Lier.
W. Spies, Postbus 11421, 1001 GK Amsterdam.
Mr. A. K. Vink, Kamerlingh Onnesweg 33, 1402 EB Bussum.
Prof. dr. L. A. van der Woerd, Prins Mauritslaan 29, 1405 CT Bussum.
Mr. A. de Zeeuw, Bomanshof 8, 2015 KD Haarlem.

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