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HOORN

„Gezicht op Hoorn vanuit zee". Olieverf op doek door Hendrick Cornelisz Vroom, 1622
(Coll. Westfries Museum, Hoorn)

Wanneer wij op 7 mei met enige honderden leden genieten van een samenzijn
op de 35ste Genealogische Dag, is dat dit jaar in Hoorn. Het is de tweede maal
dat wij in deze stad te gast mogen zijn, want ook op 29 juni 1957 kwamen wij -
zij het in veel geringer aantal - daar bijeen.

Hoorn is een bijzondere plaats met een rijke historie vanaf de 13de eeuw, ken-
de opkomst, bloei en verval, had verbindingen over de gehele wereld en is in de
laatste decennia qua inwonertal enorm gegroeid.

Voor de ontvangst van onze vereniging gaat onze erkentelijkheid uit naar allen
die aan de tot standkoming van „onze dag" hebben meegewerkt, speciaal het
gemeentebestuur en de commissie van voorbereiding.

Ter gelegenheid van deze dag heeft de redactie van ons tijdschrift een nummer
samengesteld dat nagenoeg geheel gewijd is aan de stad waar wij elkaar zullen
ontmoeten.

Mr. J. W. M. RADEMAKER, voorzitter
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BURGEMEESTERS VAN HOORN SEDERT 1808

Mr. Jacob Cornelis van de Blocquery, geb. Hoorn 4.1.1765, burgemeester
1808-1810, maire 1811-1813, burgemeester 1813-1816, president-burgemeester
1816, 1820, 1822-1824, burgemeester 1824-1844, overl. Hoorn 15.10.1844.

Herman Berckhout, geb. Hoorn 7.11.1757, president-burgemeester 1816,
overl. Hoorn 11.10.1826.

Jan Willem Huydecoper, geb. Amsterdam 18.1.1769, president-burgemeester
1817, overl. Hoorn 27.1.1829.

Jacob Berckhout, ged. Hoorn 9.6.1776, president-burgemeester 1817-1818 en
1821, overl. Hoorn 27.10.1849.

Thimon Velius Baert, ged. Hoorn 22.9.1774, president-burgemeester 1819,
overl.

Jhr. Mr. Pieter van Akerlaken (C.N.L.), geb. Hoorn 12.8.1792, burgemeester
1844-1862, overl. Hoorn 20.9.1862.

Mr. Willem Christiaan Jan de Vicq, geb. Hoorn 9.6.1819, burgemeester
1862-1875, overl. Hoorn 7.1.1892.

Mr. Willem Karel baron van Dedem, geb. Heerde 6.7.1839, burgemeester
1875-1891, overl. Calcutta 3.4.1895.

August Eduard Zimmerman (O.O.N.), geb. Amsterdam 13.9.1861, burge-
meester 1891-1904, overl. Velp 30.12.1926.

Hendrik Willem de Joncheere, geb. Rijsenburg 8.3.1862, burgemeester
1905-1913, overl. Velp 13.4.1917.

Arie Arend de Jongh (R.N.L.), geb. Zuidland 23.11.1856, burgemeester
1913-1921, overl. 's-Gravenhage 4.1.1941.

Mr. Gerardus Johannes Bisschop, geb. Huizum 22.6.1869, burgemeester
1921-1933, overl. 's-Gravenhage 9.3.1939.

Mr. Hendrik Carel Leemhorst (O.O.N.), geb. Amsterdam 30.7.1884, burge-
meester 1933-1942 en 1945-1949, overl. Hilversum 4.1.1974.

Hendrik Reinier Schottee de Vries, geb. Hoorn 28.11.1905, burgemeester
1942-1943, overl. Hoorn 7.3.1943.

Johannes Pieter Zondervan, geb. Beverwijk 3.9.1884, burgemeester
1944-1945, overl. Utrecht 14.2.1970.

Mr. Dr. Benjamin Richard Canneman (R.O.N.), geb. 's-Gravenhage
13.8.1909, burgemeester 1949-1971, overl. 's-Gravenhage 28.10.1982.

Freerk Tjaberings, geb. Andijk 13.2.1919, burgemeester 1971-1981.
Mr. Pierre Maria Gemma Paulus Janssens, geb. Venlo 12.5.1940, burge-

meester 198 2-heden.
L. P. M. HOOGEVEEN
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Plattegrond van Hoorn, ca 1650 van Joannes Bleau
(Coll. Westfries Museum, Hoorn)

DANK

Dat de redactie u hierbij een speciaal nummer kan aanbieden dat bijna geheel
gewijd is aan geslachten en personen uit Hoorn en naaste omgeving, is op de
eerste plaats te danken aan de auteurs die aan de oproep tot inzending van kopij
gehoor gaven. Hierbij moet een uitzondering gemaakt worden voor de schrijver
van de genealogische bijdrage Oostermeijer welk artikel reeds lang op publicatie
lag te wachten, maar met Hoorn in zicht werd deze voorbestemd om thans een
plaats te krijgen.

Op de tweede plaats gaat dank uit naar de medewerk(st)ers van de Archief-
dienst Westfriese Gemeenten en het Westfries Museum die belangeloos kopij en
illustraties ter beschikking stelden, alsook naar de drukker van ons tijdschrift
die voor het uiteindelijk resultaat zorgde.

Tenslotte maak ik van deze gelegenheid gebruik om als (waarnemend) hoofd-
redacteur met dit nummer afscheid te nemen en allen hartelijk te danken met
wie ik in de loop der jaren tijdens mijn drie perioden als eind- of hoofdredacteur
heb mogen samenwerken.

Met vertrouwen in de toekomst geef ik het hoofdredacteurschap gaarne over
aan de heer C. H. van Wijngaarden en wens hem hiermee veel succes.

N. A. HAMERS

148



BOURGONJE UIT HOORN

De Bourgonjes zijn bekend uit genealogieën van de geslachten Carbasius
(Hoorn)1 en De Lange (Alkmaar)2. Dit geslacht is afkomstig uit Hoorn en be-
reikt in de loop van de zeventiende eeuw zijn hoogtepunt in Medemblik. Voor
zover bekend sterven de Bourgonjes in mannelijke lijn omstreeks 1800 uit. Via
de geslachten Geldrop (Kalf) en Holland (De Lange) zet het zich echter
voort3.

De naam Bourgonje wordt in Hoorn ook geschreven als Bo(u)rgon(g)ien en
Borgongne(n). De uiteindelijke schrijfwijze is echter Bourgonje geworden.
Ook elders, zoals in Amsterdam, komen Bourgonjes voor. Daar zijn ze rond
1600 soms verbonden met beroepen als wijnkuiper of herbergier. Verondersteld
wordt dat personen die handel dreven in of met Bourgonje werden aangeduid
met hun nering.

In Hoorn komen in de tweede helft van de zestiende eeuw enkele Bourgonjes
tot bloei. Als eenvoudige handelslieden gingen ze zich bezighouden met de lo-
kale en internationale handel; niet alleen als koopman maar ook als schipper.
Wijn blijkt niet hun belangrijkste handelswaar (meer).

De vroegste vermelding van de naam Bourgonje is in Hoorn aangetroffen
op 13 augustus 15264. Dan wordt Claes Henricx in Bourgogniën veroordeeld
tot een boete van zes Carolus guldens en verbanning uit Hoorn voor zes jaar.
Hij blijkt in het openbaar geredetwist te hebben over de brieven van de apostel
Paulus. De aanduiding „in Bourgogniën" zal, aangezien hij te Hoorn woont,
wijzen op de naam van een huis of pakhuis. Of hij als een voorvader van de
Hoornse Bourgonjes aangeduid mag worden, is nog een vraag. Tot nu toe be-
gint de stamreeks steeds bij Pieter Gerritsz Bourgonje, onder meer schepen van"
Medemblik vanaf 1620.

Met behulp van de notariële5 en weeskamerarchieven6 van Hoorn is meer
bekend geworden over vroegere generaties. De volgende afstammingsreeks kon
worden opgesteld:

la. Jan Jacobs, gen. 15967 en 15988.
Hieruit:

1. Et Jans, gen. 15967 en 15988.

Ib. Pieter Jacobsz Bourgongien, volgt Ha.

Ie. Kenu Jacobs, gen. 15909, 159310, 15967 en 15988 tr. Pieter Cornelisz
Schepu, schipper, poorter van Hoorn, overl. na 8.2.1604. Beiden wonen op
Venidse (1605).

Merk van Kenu Jacobs Merk van Pieter Cornelisz Schep
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Uit dit huwelijk":
a. Cornelis Pietersz Schep, overl. vóór 8.2.1604. Hieruit nageslacht.
b. Meynert Pietersz, overl. vóór 2.3.15909, tr. Nee! Jan van Nessesdr, gen. in 1590. Hieruit

in 1596 nageslacht7.
c. Mary Pietersd, overl. vóór 8.2.1604, tr. Allart NN. Hieruit nageslacht.

ld. Neel Jacobsd, gen. 15967.

Ie. NN Jacobsd, volgt Ilb.

If. een dochter, overl. vóór 10.4.1596, tr. Jacob NN.
Hieruit:

a. Abraham Jacobs met nageslacht (1596)7.

Ook Marten Jacobs Bisschop is mogelijk lid van dit gezin. Hij wordt in 1605
zwager van Gerrit Claesz (Kin) genoemd, zie Ilb12.

Ha. Pieter Jacobsz Bourgongen, woont in 1562 op Venegien (Venidse), overl.
vóór 27.5.1584 wanneer hij aangeduid wordt als overleden man van Dirick
Claesdn.

Hij bewoont in 1562 een eenvoudige woning op Venedise die getaxeerd wordt op zes gul-
den. Apart wordt aangeslagen Stijntgen die een kamerken van Bourgonje huurt voor 28
stuivers. Direct onder deze vermelding in het kohier van de 10e penning staat „het kyndt
van beyden huyrt een woeninge van (den) selven voor V gulden"14.

Uit het huwelijk met Dirick Claesd:
1. Claes Pietersz, in leven 1584.
2. Cornelis Pietersz, op 31.10.1593 getuige bij de notaris10.
3. Et Pietersd, in leven 1584.
4. Geert Pietersd, in leven 1584.
5. Maerten Pietersz Mocker, overl. vóór 1584.

Hieruit:

a. Grietje Maertis Mocker, gen. 1584, leeft nog in 1623.

Mogelijk uit een eerder huwelijk (met Stijntgen?):
6. Jacob Pietersz Bourgongien, woont te Zwaag (1593) en Groningen (1598)8.

Jacob Pieters Bourgongien en Cornelis Jacobsz, de zoon van Jaep Jong Claes zijn in 1593
huislieden op viereneenkwart morgen land te Zwaag15.

Ilb. NN Jacobsd16 tr. Gerrit Claesz Kinv, schipper en koopman, overl. tus-
sen 12.2.1604 en 11.5.1605.

Uit dit huwelijk:
1. Claes Gherrits Borgongien, schipper en koopman, in leven 12.2.1604. In Ca-

lais koopt hij omstreeks 1601 eenmaal scheepstouw en tuig „van middelbare
ofte naest beste Rygsche hennip" bij de Hoornse poorter Jacob Jacobsz
(Schout). Op diens rekening neemt hij „goede Sereesche wijn" in om elders
te verkopen18.

2. Pieter Gerritsz Bourgonien, identiek aan de reeds bekende Bourgonje die
in 1614 te Hoorn trouwt met de Medemblikse Trijntje Hendriksd. Zie verder
bekende genealogieën2.

3. Niesgien Gerritsd, gen. in 1605, leeft nog in 1623.
4. Lisabet Gerritsd, in 1605 nog een kind genoemd.
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Gegevens over het laatste gezin en hun familierelaties worden vooral duidelijk
uit een specificatie „geschreven uijt de boecken ende brieven bij onsen vader
(dwz. Gerrit Claesz Kin) saligher naeghelaeten", opgemaakt te Hoorn 11 mei
16058. Ondertekenaars zijn twee zonen van Gerrit Claesz Kin en twee van hun
vrienden. Drie personen zetten hun merk:

Jan Claesz Cornelis Claesz Cuijt

Pieter Gerritsz Borgonien, de laatste, tekent alleen met zijn naam. Waarschijn-
lijk is hij voor een merkteken nog te jong. Cuijt woont „tot Rustenburch", Jan
Claesz waarschijnlijk „op de Noortdijck".

In het stuk wordt behalve over Kin's zonen ook gesproken over zijn dochters
Niesgien en Lisabet Gerritsd. Daarnaast komen nog twee familierelaties uit de
aantekeningen naar voren. Gerrit Claesz Kin's zwager heet Marten Jacobsz
Bisschop. „Oom Schep op Venidse tot Hoorn" is een oom van Kin's kinderen.
Kin is schipper en koopman. De naam is waarschijnlijk de verkorte vorm van
kinnetje, een oude inhoudsmaat o.m. in gebruik in de haring-, bier- en zeep-
handel. Uit notariële acten blijkt dat Kin vaart op Cales (Calais) in Frankrijk
en Santwyck (Sandwich) te Engeland. Naar Frankrijk vervoert hij
handkaas19. In Calais resideert in 1585 zijn stadsgenoot en bijtijds gemachtig-
de Jan Claesz Kannegieter20. Mogelijk dezelfde die later zijn merk zet onder
het stuk uit 1605. In Sandwich is Pieter de Raet zijn handelspartner. Met hem
heeft hij in 1586 17.800 pond (!) kazen te verrekenen21. Opvallend is dat zijn
„naeghelaeten boecken ende brieven" uit 1605 behalve schulden, vorderingen
en borgstellingen met betrekking tot personen uit Hoorn en omgeving, ook
veel posten over Alkmaarders bevatten. Van de 18 vorderingen hebben er tien
betrekking op burgers van Alkmaar. Het zijn:

Gerrit Oeven, Willem Pieters, Ariaen Gherritsz, Claes Hondeman, Tryn Jansdr int gulden
Vlies, Jan Gherbrantsz Hemske, Jan Bick, Ariaen Roskam, Cornelis Pietersz en Claesgien
Backer.

Vorderingen op personen buiten Nederland komen niet voor. Kin lijkt niet
gespecialiseerd te zijn in een bepaald artikel; kaas en (winter)zeep lijken het
hoofdbestanddeel van zijn negotie.

Hoe het in Hoorn verder is gegaan met de Bourgonjes is niet bekend22. Van
de schipper en koopman Claes Gerritsz Bourgonje ontbreekt tot nu toe elk
spoor. Of Cornelis Pietersz voor nakomelingen heeft gezorgd, is een open
vraag. Dat Jacob Pietersz Bourgonje in 1598 te Groningen woont, is interes-
sant. Was hij bij de handel betrokken? Had hij een gezin? Voorlopig blijven
de nazaten van de Medemblikse tak de bekendste Bourgonjes.

j . F. WENDTE
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Nolen

i J. F. Wendte, Het Westfriese geslacht Car-
basius, Genealogie met bijlagen, Amster-
dam, 1986.
P. W. De Lange, E. van Weel, Uit het voor-
geslacht van de Alkmaarse De Langes,
Ned. Leeuw 1977, p. 413-414.
Centr. Bureau voor Geneal., 's-Gravenhage,
Dossier Bourgonje.
Vermeld in: J. A. Snellebrand, Geschiede-
nis der kerkhervorming te Hoorn, Hoorn,
1866, p. 205.
In het Rijksarch. in Noord-Holland be-
vindt zich een uitstekende klapper op de inv.
nrs 2035-2052, 2069 en 2070 (gedeeltelijk)
van het notarieel archief van Hoorn. Vóór
1600 is alles geïnventariseerd, daarna
slechts enkele archiefstukken.
De boedelpapieren in de weeskamerarchie-
ven van Hoorn (Arch. Westfriese Gem.
(AWG), oud-recht, arch. Hoorn (ORAH)
4657) bestaan uit 494 summier geïndexeer-
de nummers.
AWG, Oud-not. arch. Hoorn (ONAH)
2052, f.143-144, dd. 10.4.1596, testament
van Kenu Jacobs,
ld., idem, f.l58-158v, dd. 3.5.1958, codicil
waarbij Kenu Jacobs compareert,
ld., idem 2051, f.l89v, dd. 2.3.1590, testa-
ment van Kenu Jacobs,
ld., idem 2037, f.334v-335v, 31.10.1593, in-
ventaris van Pieter Cornelisz Schep; getui-
gen zijn Cornelis Pietersz Bourgongen en
Jacob Jansz.
ld., idem 2045, f.34v-35v, dd. 8.2.1604,
testament van Pieter Cornelisz Schep,

waarin zijn merk voorkomt,
ld., ORAH 4657, Weeskamerarchieven, nr.
128, dd. 11.5.1605.
ld., ONAH 2048, f.l70v, dd. 27.5.1584,
testament van Dirick Claesd.
Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage, Invnr 3103
Archief Staten van Holland 1445-1572; inv.
nr 1303, Kohier 10e penning Hoorn uit
1562.
AWG, ONAH 2037, f.l94-196v, dd.
20.2.1593.
Dit wordt ondersteund door de aantekenin-
gen en overdrachten van graf nummer 310
(ZZ) in de Grote Kerk. Zowel nakomelin-
gen van IIa als Ilb worden genoemd. Te-
vens wordt in 1623 ene Pietertgen Woutersd
genoemd, die niet kon worden geplaatst.
(Grafboeken Grote Kerk, Hoorn, 21C).
Mogelijk verwant aan Anthonis Kin, die in
1562 een huis verhuurt aan Tryn Pieters, zie
noot 14; In ONAH 2048, f.63v, dd. 4.4.1583
wordt gesproken van een huis en erf in de
„Groote Haenensteech" dat aan de zuidzij-
de begrensd wordt door het eigendom van
Gerrit Bourgongien. Is hij identiek aan
Gerrit Claesz Kin?

AWG, ONAH 2042, f.237-238, dd. 1.8.1601.
ld., idem 2048, f.240, dd. 20.3.1585.
ld., idem 2050, f.38, dd. 5.7.1585 waarin
Kin, Kannegieter een volmacht geeft,
ld., idem 2050, f.l38v-139v, dd. 30.3.1586.
Bekend zijn alleen Jannitgen Claes, ged.
Hoorn 8.3.1643, dr van Claes Borgondien
en Cornelis Symonsz Borgonje, wiens zeven
kinderen - waaronder Pieter en Cornelis
- vanaf 1670 te Hoorn worden geboren.

BIJDRAGEN OVER WEST-FRIESLAND IN UITGAVEN DER N.G.V.

In de diverse jaargangen van Gens Nostra en enige andere uitgaven van de N.G.V.
verschenen artikelen betreffende dit gebied, welke wij hieronder laten volgen.
Fotokopieën ervan zijn verkrijgbaar bij de dienst Bestellingen der N.G.V., Adr.
Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naarden.

J. Belonje, Grafzerken in de kerk van Sijbekarspel, XV(1960) p. 330-331.
R. Hofman, Monnickendammer doopsgezinden in de 18de eeuw, XXIII(1968) p. 36-45.
C. Koeman, Genealogisch onderzoek in West-Friesland, in Hoe vind ik mijn voorouders in de Neder-
landse archieven (1961), p. 103-105.
C. Koeman, Het archief van de Ned. Herv. Kerk te Ooster-Blokker, VI(1951) p. 38-60.
P. W. de Lange, Medemblikker magistraten 1592-1699, XVI(1961), p. 59-67, 341-342.
Redactie, Doop- en trouwboeken van Schellinkhout, VIII(1953), p. 43.
D. Turkstra, Ned. Herv. kerkregisters van Hensbroek en Obdam, VII(1952), p. 68.
C. Veenhuizen, Onderzoek in Noord-Holland benoorden het IJ, IX(1954), p. 35-36, XIV(1959),
p. 269-270.
A. K. Vink, Doopsgezinde bronnen (Enkhuizen), XXXII(1977), p. 11.
P. J. M. Wuisman, Gesneuvelde Westfriezen in de vorige eeuw, XXXV(1980), p. 92-93.
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OOSTERMEIJER

Een voorbeeld van Mettinger manufacturenhandel die leidde tot
migratie naar West-Friesland 1600-1870

Inleiding

Uitgangspunt van deze genealogie is Christian Ostermeyer, de oudst bekende
voorvader, zij het niet in de rechte lijn. Via Christians dochter is de naam immers
overgegaan op haar echtgenoot Heinrich Gildemeyer. Was de Duitse burgerlijke
stand niet tijdens de jaren zeventig der negentiende eeuw, maar reeds eerder inge-
voerd, dan zouden de Oostermeijers dus nu een andere achternaam hebben.

De naam Ostermeyer of -meier zegt ons niet veel. Een meier was een rent-
meester of pachter, maar de term werd later ook voor een boer of zelfs voor een
gewone man gebruikt. Reeds tijdens de late middeleeuwen kwam de naam Oster-
meyer op verschillende plaatsen in het Duitse Rijk voor. De hier beschreven fami-
lie woonde in Mettingen, een katholiek boerendorp, zeventien kilometer ten wes-
ten van Osnabrück (Westfalen). Het opvallende van Mettingen is dat zeker de
helft van de vroegere inwoners -meyer heette. Over hen schreef Walter Breedveld
het boekje De Meiers, dat echter meer Middeleeuwse legenden bevat dan dat
wij over deze meiers wijzer worden.

Mettingen, zoals het er nu uitziet

De Mettinger doop-, trouw- en begraafregisters zijn bijgehouden of bewaard
gebleven vanaf 1653-59, en bevinden zich op microfilm op het Centraal Bureau
voor Genealogie. De gegevens daaruit konden meestal worden overgenomen uit
de collectie van Theodor Hermann Langemeyer (1907-1979). Hijzelf en nadien
zijn weduwe, mevrouw M. Langemeyer-de Vries, waren hierbij zeer behulpzaam.
De heer Langemeyer en diens vader Paul kregen in 1926 opdracht van de direc-
teuren van C & A, Brenninkmeyer, om hun voorgeslacht te bestuderen. Hier-
voor pasten zij een eenvoudige techniek toe, die pas veel later door de historische
demografen werd nagevolgd. Aan de hand van de kerkeboeken reconstrueerden
zij alle gezinnen uit Mettingen. Het resultaat is een schat aan materiaal, dat ook
voor een demografische studie van het dorp gebruikt kan worden.
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In de jaren dertig begon Michaël Willem Oostermeijer (1905-78, kleinzn van
VIIa,l) gegevens over zijn familie te verzamelen. Tijdens het bombardement
Arnhem in 1944 ging alles verloren, maar hij begon opnieuw. De heer Ooster-
meijer vertrok naar Parijs en overleed vóór contact met hem kon worden ge-
maakt. Uit zijn correspondentie met de heer Langemeyer blijkt dat hij voor de
kerkelijke gegevens eveneens van diens aantekeningen gebruik maakte, zodat
Oostermeijers eigen bijdrage aan dit artikel gering is.

De samensteller had wel veel steun aan de gegevens, foto's en verhalen die zijn
oudtante Catharina Oostermeijer (1903-1986, dr van VIIe,l) en zijn vader G. A.
Raven (kleinzn van VIIe,l) sinds jaar en dag hebben verzameld. Door mevrouw
M. J. A. Grotens-Oostermeijer (1954, achter-kleindr van VIIe.1) tenslotte wer-
den de nodige gegevens van de gemeentesecretarie te Grootebroek aangedragen.

Dit vijftiende-eeuwse huis is het oudste dat in Mettingen bewaard gebleven is. Het behoort tot de
oude Brenninkhof op de Scha/berg

Mettingen en de familie Oslermeyer

In het bestek van dit artikel is geen ruimte om de interessante geschiedenis van
Mettingen te verhalen. Hiervoor zij verwezen naar onderstaande literatuur.
Slechts enkele essentiële gegevens moeten worden vermeld.

De streek waarin Mettingen ligt had sterke culturele banden met de Nederlan-
den. De Oranjes regeerden er sinds 1551, omdat zij tevens graven van Lingen wa-
ren. Na de dood van stadhouder Willem III in 1702 werd de streek Pruisisch
grondgebied. Het plaatselijke dialect stond tot in de achttiende eeuw sterk onder
invloed van het Nederlands.

De culturele verwantschap kwam goed van pas toen Nederland in de Duitse
belangstelling kwam als werkgever en afzetgebied van textiel. Door de vele ver-
woestende oorlogen van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw was het
land verarmd en heerste er grote werkloosheid. In Nederland echter kwam men
als gevolg van de geringe bevolking arbeiders tekort voor landbouw en scheep-
vaart. Juist dank zij die buitenlandse mankracht kon de Nederlandse economie
zich rond 1600 sterk ontwikkelen. Duitse seizoenarbeiders ontdekten ook de
vraag naar textiel en manufacturen uit hun eigen streek. Zo begon de bekende
marskramerij, later omgezet in het winkelbedrijf. Daarmee eindigde ook de
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Een marskramer staat gereed met zijn rugzak om met pas geweven goed te vertrekken, ca 1800
(Tiiöttenmuseum, Mettingen)

trekarbeid en immigreerden talloze Duitsers in Nederland.
Mettingen lag aan de noordelijkste der beide reisroutes die door Westfalen

naar het westen liepen, en bij Oldenzaal en Enschedé Nederland bereikten. Uit
Mettingen is een onevenredig aantal families afkomstig, die ook nu nog bekend
zijn in de Nederlandse manufacturenhandel: naast de genoemde Brenninkmeyer
ook b.v. Dreesmann en Lampe.

Het succes van de gebroeders Brenninkmeyer werd thuis in Mettingen natuur-
lijk met belangstelling gevolgd. Hun zuster Anna Margaretha Maria en haar
zoon Johann Gerhard Bernhard Ostermeyer zullen daar zeker een meegedaan
hebben. In 1814 besloot Gerhard om ook in Nederland zijn geluk te beproeven;
hij was toen achttien. Waarom hij in Hoorn belandde is niet duidelijk. Misschien
kwam hij er via één der havens aan de oostkant van de Zuiderzee, van waaruit
levendige contacten met de Westfriese steden werden onderhouden. In 1815 vin-
den wij immers zijn oom Johann Heinrich Ostermeyer vermeld als koopman
te Zwaag. Het is ook mogelijk dat hij Hoorn aandeed op weg naar Den Helder,
waar zijn neef Johann Gerhard Ostermeyer in 1815 een Mettinger meisje trouw-
de. Hoewel die neef na een kort verblijf in Hoorn naar huis terugkeerde, Gerhard
Ostermeyer bleef er. Hij begon een winkel in manufacturen en werd Gerrit
Oostermeijer. Assimilatie was in zijn geval geen probleem.

Gerrits motieven om weg te blijven liggen voor de hand. In 1806-07 had de
Koning van Holland zijn geboortestreek bezet; in 1807-13 waren de Fransen de
baas. In 1809 voerden zij de dienstplicht in en verlieten de eerste jongens Mettin-
gen, richting Rusland. Als gevolg van de hoge belastingdruk kwamen de kooplie-
den diep in de schulden of failleerden zelfs. Tenslotte reisden Pruisische bevrij-
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dingstroepen door het dorp, die een fikse eetlust meebrachten. Opnieuw was de
bevolking straatarm. De 3000 inwoners konden niet meer uit eigen middelen
worden gevoed.

Neef Johann Gerhard bleef,in Mettingen wonen, maar diens broer Hermann
Heinrich Andreas vertrok rond 1820 ook naar Hoorn. In de jaren veertig volgden
Johann Gerhards kinderen Andreas, Franz Bernard en Maria. Opnieuw kunnen
wij hiervoor een verklaring vinden in de economische situatie thuis. In het mars-
kramerbedrij f was onvoldoende werkgelegenheid, terwijl geldgebrek nieuwe in-
vesteringen belemmerde. De misoogsten van 1845-46 leidden tot regelrechte hon-
gersnood, omdat de verbindingen te slecht waren om van elders voedsel aan te
voeren. De bevolking groeide intussen door; reeds in 1834 telde Mettingen bijna
3300 inwoners. Tenslotte kan nog worden gewezen op de invoering van een scher-
pe censuur tegen revolutionaire denkbeelden door de Pruisische overheid. Het
dorpse Mettingen heeft zich daar vast niet erg mee beziggehouden, maar de Ber-
lijnse Opstand van 1848 was wel aanleiding tot een kort oproer in deze plaats
tegen de heffing van een kerkelijke belasting.

Naast deze negatieve factoren in het vertrekgebied vond men aantrekkelijke
berichten over de situatie elders, al besefte men vermoedelijk niet hoe gekleurd
die waren. De Brenninkmeijers deden het goed; de jongere generatie stichtte van
1828-41 nieuwe firma's te Sneek en Dedemsvaart, waarvan C & A er één was.
Een andere zoon van Johann Gerhard Ostermeyer, die naar dezelfde naam
luisterde, vertrok in 1847 zelfs naar de Verenigde Staten, waarheen diverse dorps-
genoten hem al waren voorgegaan.

Met het vertrek van deze generatie Ostermeyer verdween de naam uit Mettin-
gen. In 1856 overleed vader Johann Gerhard; twee dochters trouwden kort daar-
na. Wellicht is Gerard Oostermeijer, een zoon van Gerrit, rond 1851 nog één-
of tweemaal in het dorp geweest, maar voor latere contacten zijn geen aanwijzin-
gen. Daarentegen onderhielden andere Mettinger families wél intensieve relaties,
zoals de gezinnen Koster uit Hoorn en Enkhuizen. Zij deden schenkingen aan
de parochie van Mettingen, en drie Kosters verbleven in 1892 tijdelijk in het dorp.
De familie Brenninkmeijer heeft in Mettingen nog steeds haar landgoed, dat
wordt gebruikt voor opleidingen, retraites en familiereünies.

West-Friesland en de familie Oostermeijer

De familie Oostermeijer moest al spoedig ervaren dat de informatie over de mo-
gelijkheden in Nederland was opgepoetst. De immigrantengeneraties kampten
steeds met geldzorgen. Eén van hen ging zelfs failliet, evenals drie leden van de
tweede generatie, die al in Hoorn geboren waren. Toch leverde de familie haar
bijdrage aan de opkomst van mode-artikelen in het provinciestadje Hoorn. Na-
tuurlijk onderhielden zij nauwe contacten met de andere Duitsers ter plaatse,
die meestal ook manufacturier waren; de familie Brüggemann bijvoorbeeld, die
ook uit Mettingen kwam. In deze kring vond men vaak ook de levenspartner.

De financiële perikelen dwongen de familie Oostermeijer zich aan te passen.
Sommigen verplaatsten hun manufacturenzaak naar Amsterdam, anderen wer-
den bakker, slager of caféhouder. Vroeger of later ontdekten de grote katholieke
gezinnen dat Hoorn en omgeving hen te weinig mogelijkheden boden, zodat zij
vertrokken. Momenteel vindt men nog maar sporadisch hun naam in West-
Friesland.
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Genealogie

I. Christian Ostermeyer, geb. 1619/20, boer te Mettingen, begr. ald. 2.8.1663,
tr. 1652 Catharina Schulte, geb. 1624/25, begr. Mettingen 6.9.1669.

Uit dit huwelijk:
1. Johann, geb. 1652/53, begr. Mettingen 10.9.1669.
2. Margarethe, volgt Ha1.
3. Catharina, ged. Mettingen 19.10.1659, begr. ald. 17.6.1667.
4. Christian, volgt Ilb.

Ha. Margarethe Ostermeyer, ged. Mettingen 4.2.1655, begr. ald. 5.8.1694, tr.
ald. 21.1.1672 Heinrich Gildemeyer genaamd Ostermeyer, geb. 1641/42, boer,
begr. Mettingen 8.7.1694.

Margarethe werd in 1669 halve wees. Wellicht verklaart dat, waarom zij, als bijna zeventien-
jarige, trouwde met een man van dertig. Heinrich nam oudergewoonte de naam van zijn bruid
aan, om die voor de hoeve te behouden. Dit jonge echtpaar zal immers bij vader zijn ingetrok-
ken om het bedrijf voort te zetten. De erfgenaam Christian was toen zes jaar en trouwde
pas op zijn tweeëndertigste met een weduwe, wellicht om zo voor zichzelf weer een boerderij
te verwerven. In 1695 viel het gezin vermoedelijk uiteen, toen drie sterfgevallen elkaar snel
opvolgden. Uit die tijd stamt een aardig verhaal dat moet slaan op Johann het zoontje van
Margarethe. Rond 1695 werd namelijk ene Johann Ostermeyer, verlaten door zijn verwanten,
naar de Latijnse school te Lingen gebracht, ongeveer 40 km van Mettingen. Het was echter
een Lutherse school, en Johann kon het er zo slecht vinden dat hij spoedig naar een Rooms-
Katholiek klooster te Osnabrück vertrok, op 17 km van Mettingen2.

Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina, ged. Mettingen 22.7.1675, begr. ald. 14.8.1681.
2. Maria, geb. Mettingen 1676/77, begr. ald. 8.2.1695.
3. Hermann Heinrich, volgt III.
4. Margarethe Elisabeth, geb./ged. 30.1.1684, begr. ald. 9.3.1685.
5. Johann, ged. Mettingen 17.2.1686, begr. ald. 27.1.1722.
6. Christian, ged. Mettingen 7.8.1689.
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Ilb. Christian Ostermeyer, ged. Mettingen 26.9.1666, boer, begr. ald.
24.3.1715, tr. ald. 10.3.1697 Clara Kümpers genaamd Achteresch, ged. ald.
2.2.1670, begr. ald. 18.9.1754, dr van Johann Kümpers en Anna Catharina Schra-
kamp. Zij was eerder gehuwd Mettingen 8.11.1692 Johann Moor, ged. ald.
18.10.1660, begr. ald. 4.10.1693; tr. nadien ald. 1.7.1695 Johann Berentelgt, ged.
ald. 19.11.1666, boer, begr. ald. 20.10.1696. Als wed. van Chr. Ostermeyer tr. zij
Mettingen 18.6.1716 Bernhard (Bernd) Egbert genaamd Berentelgt, geb. Ibben-
büren 1681/82, begr. Mettingen 28.9.1752. Clara had zowel uit haar eerste als
tweede huwelijk een kind, uit het vierde geen.

Uit dit huwelijk, ged. Mettingen:
1. Anna, ged. 10.4.1699.
2. Christian, ged. 28.3.1701, begr. Mettingen 12.2.1759.
3. Catharina, ged. 8.7.1703, begr. Mettingen 20.6.1776.
4. Johann Hermann, ged. 17.1.1706, begr. Mettingen 23.3.1708.
5. Henric, ged. 15.3.1708.
6. Hermann, ged. 5.4.1711, begr. Mettingen 4.11.1751.
7. Maria, ged. 10.3.1714.

III. Hermann Heinrich Ostermeyer (gen. Heinrich), ged. Mettingen
15.9.1680, boer, begr. ald. 25.1.1752, tf. ald. 19.5.1702 Catharina Moormann, geb.
ald. 1676/77, begr. ald. 23.3.1747, dr van (wellicht) Hermann Moor en Euphe-
mia Heyler3.

Heinrich moet de man geweest zijn die tweemaal met de inmiddels Pruisische regering in
aanraking kwam. Ene Hinrich Ostermeyer kreeg in 1719 opdracht van Koning Friedrich Wil-
helm I om samen met Heinrich Meyknecht en Peter Sostmeyer de Brenninkhof te taxeren.
De eigenaar van deze belangrijke hoeve, Heinrich Brenninkmeyer, overleed 7.1.1719, en de
nabestaanden maakten zo'n ruzie over de opvolging dat de overheid het leen had herroepen.
Na de taxatie werd één van de erfgenamen Brenninkmeyer voor de belening uitgekozen.

Enkele jaren later kwam Heinrich echter zelf in conflict met de regering. Het bericht betreft
althans ene Heinrich Ostermeyer, en deze Heinrich komt hiervoor het meest in aanmerking.
In 1725/26 wilde men een soort ruilverkaveling in Mettingen doorvoeren, en de pachters en-
kele wallen en dijken laten herstellen. De boeren verzetten zich zodanig dat er zelfs een leger-
tje aan te pas moest komen om de orde te herstellen! Uit pure woede hadden de boeren inmid-
dels een wal afgegraven. Zij trokken natuurlijk aan het kortste eind, verloren een aantal
weidegronden en moesten schade en kosten van de inkwartiering der soldaten betalen. Oster-
meyer kwam er nog goed af en behoefde maar 1 Reichstaler, 14 Stüber en 1 Pfenning te beta-
len voor het logies van drie soldaten, waaruit wij afleiden dat zijn boerderij niet erg groot
was. Toen de troepen vertrokken werd nog gedreigd dat een volgende keer de vrijheid van
godsdienst, onder een Luthers bewind toch al een uitzondering, zou worden ingetrokken.
Tijdens het vroegere bewind der Oranjes had men immers geheime missen op het veld moeten
houden4.

Uit dit huwelijk ged. Mettingen:
1. Catharina Margarethe Ostermeyer, ged. 20.7.1704, begr. Mettingen

24.8.1775, tr. ald. 29.12.1731 Hermann Stüve, ged. Recke 6.4.1706, begr. Met-
tingen 28.10.1766, zn van Jan Herman Jan [Stüve] en N.N.5 Uit dit huwelijk
vijf kinderen.

2. Johann Heinrich, volgt IV.
3. Margarethe Aleid, ged. 16.9.1708, begr. Mettingen 14.2.1733.
4. Anna Maria Ostermeyer, ged. 9.11.1710, begr. Mettingen 13.1.1790, tr. ald.

20.8.1739 Jürgen Langemeyer, ged. ald. 12.5.1709, brandweerman, overl. na
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1755, zn van Johann Langemeyer en Margarethe Magdalene Heeger. Uit dit
huwelijk zeven kinderen.

5. Maria Aleid Ostermeyer (gen. Aleid), ged. 31.10.1717, begr. Mettingen
22.9.1800, tr. ald. 15.9.1744 Johann Tiemeyer, ged. ald. 19.12.1717, begr. ald.
17.1.1781, zn van Johann Tiemeyer en (Anna? Ost..?).

6. Gertrud, ged. 16.4.1725, begr. Mettingen 10.12.1735.

IV. Johann Heinrich Ostermeyer, ged. Mettingen 5.9.1706, boer, begr. ald.
30.12.1786, tr. (1) ald. 14.7.1736 Catharina Krusemeyer, ged. ald. 4.4.1692, begr.
ald. 26.2.1748, dr van Jürgen Krusemeyer en Maria Tenambergen. Catharina was
tevoren gehuwd Mettingen 29.1.1717 met Jacobus Lampe, geb. Recke, begr.
29.8.1735, bij wie zij minstens één kind had; tr. (2) Mettingen 7.5.1752 Anna Ca-
tharina Alkemeyer, ged. ald. 12.11.1719, begr. ald. 30.3.1785, dr van Gerhard Al-
kemeyer en Gertrud Schutte.

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina, ged. Mettingen 27.3.1737, begr. ald. 9.4.1737.

Uit het tweede huwelijk ged. Mettingen:
2. Anna Catharina, ged. 16.12.1752, begr. Mettingen 30.9.1754.
3. Johann Heinrich, volgt Va.
4. Catharina Maria, ged. 16.1.1757, begr. Mettingen 21.4.1769.
5. Margarethe Angela Ostermeyer, ged. 14.6.1759, begr. Mettingen 25.11.1854,

tr. ald. 19.1.1790 Johann Pielage, geb. Neuenkirchen 1766/67, koopman te
Mettingen (in 1825 echter te Hoorn), begr. Mettingen 30.7.1842.

6. Anna Catharina, ged. 28.3.1763, begr. Mettingen 9.5.1764.
7. Johann Gerhard Bernard Jürgen, volgt Vb.

Va. Johann Heinrich Ostermeyer (Jan Oostermeijer), ged. Mettingen
3.1.1754, boer ald. (in 1815 echter koopman te Zwaag), begr. Mettingen
22.5.1824, tr. ald. 14.8.1781 Anna Catharina Meyknecht, ged. ald. 29.7.1759,
begr. ald. 10.4.1816, dr van Hermann Meyknecht en Maria Elisabeth Sivermann.

Uit dit huwelijk ged. Mettingen:
1. Anna Catharina Elisabeth, ged. 12.12.1783, begr. Mettingen 2.9.1785.
2. Anna Maria Elisabeth, ged. 17.11.1787, begr. Mettingen 26.11.1787.
3. Johann Gerhard, volgt Vla.
4. Johann Gerhard Heinrich, ged. 20.5.1791, begr. Mettingen 12.5.1792.
5. Maria Anna, ged. 29.9.1793, begr. Mettingen 26.3.1795.
6. Anna Maria Theresia Ostermeyer, ged. 24.12.1796, tr. Mettingen 25.8.1818 Jo-

hann Friedrich Brugge, ged. Ibbenbüren 17.3.1792, zn van de dagloner Her-
mann Brugge en Anna Catharina Remcke.

7. Hermann Heinrich Andreas, ged. 3.6.1799, volgt VIb.

Vla. Johann Gerhard Ostermeyer (Jan Gerrit Oostermeijer), ged. Mettingen
8.1.1789, koopman in wollen manufacturen te Zwaag (1815), Hoorn (1816) en
Mettingen, daarna landman ald., begr. ald. 17.5.1856, tr. Den Helder 6.5.1815
Anna Maria Aleid Moormann, ged. Mettingen 18.4.1794, begr. ald. 24.12.1849,
dr van Gerhard Dominicus Andreas Moormann (koopman te Den Helder) en
Maria Angela Schlickelmann6.
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Gerrit keerde reeds na enkele jaren terug naar Mettingen, maar had de weg gebaand voor
zijn kinderen. De meesten trokken ook naar het buitenland; in West-Friesland trouwden zij
in andere Duitse families in de textiel. Met Gerrit stierf de familie Ostermeyer in Mettingen
uit. Hij sleet zijn jaren als boer; in 1833-34 kocht hij nog drie stukken land van 107 roeden,
4 morgen 65 roeden, en 16 morgen 22 roeden, deels ontgonnen en deels nog markegrond.
In die tijd werden immers de heide- en markegronden rond het dorp verdeeld7.

Uit dit huwelijk:
1. JohannesHenricus (Jan), geb. Hoorn 28.8.1816, inlands kramer (1842), latere

gegevens onvindbaar.
2. Gerhard Andreas Dominicus, volgt Vila.
3. Johann Gerhard, ged. Mettingen 4.11.1820, emigreerde in 1847 naar de Ver.

Staten, overl. Cincinnati (Ohio) 11.1O.18518.
4. Maria Angela (Engeltje) Ostermeyer, ged. Mettingen 2.12.1822, begr. ald.

24.4.1878, tr. ald. 30.10.1849 Bernard Georg Wilken, ged. ald. 27.10.1818,
kleermaker, begr. ald. 6.1.1867, zn van Johann Bernhard „Wilkens" (kleerma-
ker) en Catharina Aleid Frye. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

Kort vóór haar huwelijk werkte Engeltje nog in West-Friesland. Blijkens het bevolkingsre-
gister van Grootebroek kwam Engeltje in 1847 uit Bovenkarspel, om dienstbode te worden
bij de 65-jarige Mettinger koopman Hermanus Scholten. Waarschijnlijk was dit een familie-
lid van haar zwager Hermann Schulte.

5. Franz Bernard, volgt Vllb.
6. Maria Carolina Ostermeyer, ged. Mettingen 27.3.1828, begr. ald. 15.8.1875,

tr. ald. 25.11.1856 Hermann Mauritz Schulte, ged. ald. 3.4.1825, schoorsteen-
veger, begr. ald. 30.10.1868, zn van Heinrich Jacob Schulte (metselaarsbaas)
en Theresia Becker. Uit dit huwelijk vier kinderen.

7. Maria Elisabeth Ostermeyer, ged. Mettingen 8.8.1832, overl. na 1862, tr. ald.
20.4/15.6.1858 Hermann Heinrich Wilhelm Wallmeyer, ged. Ibbenbüren
25.7.18319, ,,Lergmann"(?), overl. na 1860.

8. Maria Eleonore Ostermeyer (Engeltje Oostermeijer), ged. Mettingen
4.3.1834, overl. Hoorn 14.4.1908, tr. ald. 5.2.\85SMeinardusReinerus Corne-
lis Lippits, geb. ald. 27.3.1834, winkelier in manufacturen, overl. Haarlem
26.5.1909, zn van Johannes Lippits (goudsmid te Hoorn) en Maria Rubens.
Uit dit huwelijk zeven kinderen10.

Vila. Gerhard Andreas Dominicus Ostermeyer (Andries Oostermeijer), ged.
Mettingen 27.11.1818, winkelier te Hoorn (1842-48), Bovenkarspel (1850-53),
Enkhuizen (1853-61) en Grootebroek (1861-80), overl. ald. 26.4.1880, tr. Hoorn
28.10.1842 Catharina Hendrina Renckens, geb. ald. 25.7.1814, overl. ald.
22.10.1881, dr van Dirk Reiniersz Renckens (winkelier) en Johanna Brams, en
zuster van Anna Maria Renckens (zie VIb).

Uit dit huwelijk geb. Hoorn:
1. Johannes Gerardus Reinerus, geb. 6.3.1844, van wie nageslacht.
2. Anna Maria Angela, geb. 1.11.1845, overl. Bovenkarspel 18.5.1850.

Vllb. Franz Bernard Ostermeyer (FranciscusBernhardus Oostermeijer), ged.
Mettingen 12.5.1825, winkelier in manufacturen te Hoorn (1848-75) en Enkhui-
zen (1875-81), overl. ald. 2.5.1881, tr. (1) Hoorn 20.8.1848 Maria Agatha Koenig,
geb. Mettingen 14.9.1821, overl. Hoorn 3.6.1874, dr van Johann Gerhard Koenig
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en Catharina Angela Stockmann; tr. (2) Enkhuizen 4.2.1875 Gesina Willemina
Robben, geb. Steenwijkerwold 9.11.1828, winkelierster te Enkhuizen, overl. ald.
12.12.1893, dr van Anton Robben en Berendina ter Braak, wed. van Simon
Harmsen. Gesina hertr. Hoorn 7.3.1883 Fredericus Josephus Simon, winkelier
en later tapper te Enkhuizen.

Franciscus Bernhardus ontfermde zich over twee bekenden uit zijn geboortestreek. Zijn
zuster Engeltje woonde bij hem in 1850-58, tot zij trouwde. De 23-jarige winkelbediende Ger-
hard Heinrich August Schildwachter uit Ibbenbüren kwam rond 1864 in huis, en vond even-
eens zijn wederhelft in Hoorn. Hij vertrok in 1872, toen de winkel failliet ging. Na de dood
van Maria Agatha viel het gezin uiteen en trokken de meeste zoons naar Amsterdam.

Uit het eerste huwelijk geb. Hoorn:
1. Johannes Gerardus, geb. 19.6.1849.
2. Engelina Maria, geb. 7.10.1850, overl. Hoorn 18.3.1852.
3. Anna Maria Engelina, geb. 8.7.1853, overl. Hoorn 1.9.1853.
4. Engelina Maria Eleonora, geb. 8.8.1854.
5. Ambrosius Andreas, geb. 21.10.1856, van wie nageslacht.
6. Hendricus Hermanus Leonardus, geb. 2.5.1858.
7. Bern(h)ardus Clemens, geb. 15.11.1860, van wie nageslacht.
8. Franciskus Clemens, geb. 1.10.1862, van wie nageslacht.
9. Anna Maria Jacoba, geb. 4.1.1865.

10. Antonius Meinardus, geb. 15.7.1866, van wie nageslacht.

VIb. Hermann Heinrich Andreas Ostermeyer (Hermanus Hendricus An-
dreas Oostermeijer), ged. Mettingen 3.6.1799, winkelier in manufacturen op
Groote Noord 132 te Hoorn, overl. ald. 9.2.1873, tr. ald. 16.6.1830 Anna Maria
Renckens, ged. ald. 23.10.1805, overl. ald. 5.11.1874, dr van de winkelier Dirk
Reiniersz Renckens en Johanna Brams, en zuster van Catharina Hendrina Renc-
kens (zie Vila).

Uit dit huwelijk geb. Hoorn:
1. Johannes Hendericus, geb. 6.10.1831, koopman te Wognum (1856-69) en

Hoorn (1869-97), overl. ald. 30.7.1897.
Johannes woonde eerst in Wognum, maar had later een eigen adres, waar in 1862-68 zijn
broer Hermanus Henricus bij introk. Sinds 1869 woonde Johannes weer in het ouderlijk huis.

2. Johanna Oostermeijer, geb. 6.6.1834, overl. Hoorn 4.8.1872, tr. ald.
23.4.1858 Andreas (Andries) Boots, geb. ald. 25.11.1828, koopman ald.,
overl. ald. 10.1.1867, zn van de winkelier Jacob Boots en Grietje Maassen.
Uit dit huwelijk drie kinderen.

Johanna trok na de dood van haar man weer in bij haar ouders.

3. Theodorus, geb. 20.4.1836, overl. Hoorn 27.5.1838.
4. Hermanus Henricus, volgt VIIc.
5. Theodorus, geb. 9.4.1840, overl. Hoorn 19.6.1840.
6. Theodorus Leonardus, geb. 8.6.1841, overl. Hoorn 25.11.1842.
7. Catharina Theresia, geb. 5.7.1843, winkelierster in manufacturen (vanaf

1874) te Hoorn, overl. ald. 6.1.1928.
Na de dood van haar ouders werd zij gezinshoofd op Groote Noord 132. De winkel bleef
bekend onder de naam Erven H. Oostermeijer, waarvan een visitekaartje van circa 1903 be-
waard bleef. Het pand stond tot 1964 op de naam der erven". Bij haar woonden in broer
Johannes, zus Theresia Anna en neefje Jacob Boots (bediende in manufacturen).
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8. Theodorus, geb. 18.6.1845, overl. Hoorn 20.10.1845.
9. Gerardus, tweeling met voorgaande, overl. Hoorn 27.11.1845.

10. Theresia Anna, geb. 28.10.1847, overl. Hoorn 2.11.1909.
Zij woonde, zonder beroep, in bij haar zuster Catharina Theresia.

VIIc. Hermanus Henricus Oostermeijer, geb. Hoorn 5.12.1837, winkelier, la-
ter winkelbediende (!) te Hoorn, overl. na 1899, tr. ald. 29.5.1868 Klasina Lampe,
geb. Andijk 23.12.1837, overl. Hoorn 8.6.1874, dr van de wagenmaker Pieter
Lampe en Heintje Kaldenbach.

Hermanus Henricus woonde 1862-68 in bij zijn broer Johannes te Wognum. Al vóór de dood
van zijn vrouw, in 1873, was hij bediende, mogelijk wegens een faillissement. In 1899 verhuis-
de hij naar 's-Hertogenbosch.

Uit dit huwelijk geb. Hoorn:
1. Hermanus Hendricus Andreas, geb. 27.4.1869.
2. Petrus Leonardus, geb. 13.12.1873, overl. Hoorn 26.4.1874.

Vb. Johann Gerhard Bernard Jürgen Ostermeyer, ged. Mettingen 5.8.1765,
boer en vervolgens koopman (vermeld 1825) ald., begr. ald. 27.6.1828, tr. ald.
25.4.1795 AnnaMargarethaMariaBrenninkmeyer, ged. ald. 13.6.1773, begr. ald.
11.1.1845, dr van de koopman Johann Heinrich Brenninkmeyer en Anna Marga-
rethe Postmeyer.

Een opvallend verschijnsel in Mettingen was dat sommige kooplieden toch weer land koch-
ten. Gerhard kocht in 1801 land van Hermann Meyknecht, blijkens een recu in het Tüötten-
museum te Mettingen. Ook zijn weduwe verwierf nog vier morgen vier roeden grond, toen
in 1833-34 de heide- en markegronden rond het dorp werden verdeeld12. Het is goed moge-
lijk dat de handelswinst werd gebruikt voor investeringen in de boerderij, het belangrijkste
middel van bestaan. Dit bleek hierboven al bij Gerhards neef Johann Gerhard.

Uit dit huwelijk ged. Mettingen:
1. Johann Gerhard Bernard, volgt VIc.
2. Anna Catharina Bernardina Ostermeyer, ged. 26.12.1798, tr. Mettingen

18.1.1831 Johann Egidius Wintjes, geb. Saerbeck 1797/98, wedr.13.
3. Anna Margarethe Eleonore, ged. 13.1.1802, begr. Mettingen 16.2.1807.
4. Maria Theresia, ged. 2.1.1804, begr. Mettingen 21.9.1804.
5. Maria Theresia Ostermeyer, ged. 13.9.1805, begr. Mettingen 17.7.1864, tr. ald.

23.10.1832 Johann Heinrich Hellweg, ged. ald. 22.12.1804, dagloner te Nord-
hausen, begr. Mettingen 16.5.1868, zn van de dagloner Gerhard Hellweg en
Maria Angela Mölmann. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

6. Maria Margarethe Eleonora Ostermeyer, ged. 29.6.1808, begr. Mettingen
5.11.1873, tr. ald. 19.9.1837 Carl Heinrich Klingenberg, ged. ald. 3.11.1811,
kleermaker te Nordhausen, begr. Mettingen 27.2.1896, zn van Johann Hein-
rich Klingenberg en Engel Osterbrink. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

7. Margarethe Ludowica, ged. 3.3.1812, begr. Mettingen 22.4.1812.

VIc. Johann Gerhard Bernard Ostermeyer (Gerrit of Gerard Oostermeijer
jr.J, ged. Mettingen 23.2.1796, winkelier in bedden, vervolgens of tevens kastelein
en kolfbaanhouder (1833-38) te Hoorn, overl. ald. 18.7.1875, tr. ald. 5.10.1825
Maria Anna (Marianne, Antje) Hamers, ged. Franeker 1.1.1800, overl. Hoorn
16.2.1872, dr van Johannes Hamers (landbouwer te Brunssum en Merkelbeek,
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inlandskramer te Leeuwarden en Franeker) en Margaretha (Grietje) Cremers14.

VAH
GERRIT OO8TKKMEUER

ANNA HAMERS.
Hoos» . » Octotor 1870. (S9198)

Gerrit kwam vermoedelijk in 1814 naar Nederland; in dat jaar heeft hij een uittreksel uit
het Mettinger doopregister aangevraagd. Wellicht kwam hij samen met zijn neef Johann Ger-
hard (zie inleiding). Hij trouwde met een meisje uit een Franeker koopmansfamilie in manu-
facturen. Volgens de familietraditie had Gerrit een beddenwinkel; op het eind van zijn leven
was hij in ieder geval koopman. In 1850 werd hij nog eens vermeld als houder van een koffie-
huis.

Uit financiële nood sloot Gerrit zich aan bij de Vrijmetselarij. Dit genootschap was des-
tijds sterk anti-katholiek, maar hij zag geen andere wegen om uit de geldzorgen te komen.
Volgens overlevering werd hij meester, hoewel dit juist zou duiden op een aktief lidmaat-
schap. In werkelijkheid was Gerrit van 1836 tot zijn dood slechts gezel15. Overigens werd
pas in 1858 een aparte Loge West-Friesland te Hoorn opgericht. Wanneer een katholieke vrij-
metselaar op sterven lag werd hij bewaakt door zijn vrienden, om te verhinderen dat een
priester hem de sacramenten zou toedienen. Maar de huishoudster wist door een list de heren
weg te krijgen en de pastoor binnen te loodsen. Volgens de pastoor had Gerrit het te danken
aan zijn goedheid voor de armen, dat hij de genade van een goed sterven verdiende. Zijn
overlijdensadvertentie maakte er uitdrukkelijk melding van. Was hij later dan toch in goeden
doen gekomen?

'" Hete oTerUed, 1« 4« emierimn ra» bta» M"
nlieM» Vadw •» B*a*#nte OKBBIT OOST
U «fldi| tMnia ia sQ> fnreart TÉ» do HB. I . ,.._

MBUS Tta BMiftjAmA keftto.
, Boou, 18 J i f i m .uttj

BID VOOR »B ZIBL

Jobann Gortard Ikrnhard Oosternöjjer,
rtw u KottiBgan, * • 13* PtMui 17», iwnira

Otet e««n thl «f <lfl

b l r t i h d d ^f
Umi
' Ik b<4 ngno «q
hciadmiML

Onlfem V m)i«cr, e CM, volrcu

Uit dit huwelijk, geb. Hoorn:
1. Geertru(i)da Veronica, geb. 13.1.1826, naaister (1860) en linnennaaister (1876)

overl. Hoorn 6.10.1892.
In 1850 woonde zij in Amsterdam, waar zij op 27 oktober beviel van een onwettige dochter
Marianne. Kennelijk hebben Geertruida's ouders haar weer in huis genomen, maar kort daar-
na vinden wij haar toch weer op een apart adres in Hoorn. In 1857-58 woonde zij opnieuw
in Amsterdam.

Dochter Marianne was tot 1869 in een pleeggezin te Amsterdam. Daarna woonde ze bij
haar moeder en in 1871-73 bij haar oom Jan. Vervolgens werd zij te Amsterdam, winkeljuf-
frouw (1873) en naaister (1874). Op 28 april 1876 werd Marianne bij notariële akte door haar
moeder erkend, waarna zij tr. Amsterdam 26.5.1678 Siebe Bosma, geb. Lemmer 4.5.1852,
smid te Amsterdam, zn van de timmerman Tjebbe Jelles Bosma en Marijke Meyes Rijpkema.
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Drie dochters van Gerrit Oostermeijer, ca. 1880? Links is vermoedelijk Griet; de beide anderen
zijn Trees en Pauline, maar het is niet meer bekend wie wie is

2. Margaretha Bernardina (Grietje, Griet), geb. 30.5.1827, dienstbode, overl.
Hoorn 15.4.1905.

Grietje ging eerst in dienst bij verschillende pastoors in de omgeving: te Wognum (1850-51),
Medemblik (1853) en Lutjebroek (1854-55). Vervolgens zocht zij het verder weg, Schiedam,
Alkmaar en in 1872-75 bij een arts te Amsterdam. Viermaal had zij een betrekking in Hoorn,
en verder nog eens te Wervershoof en Grootebroek. In 1882 werd Grietje ingeschreven in
het R.K. Wees- en Armenhuis te Hoorn, waar zij tot haar dood bleef wonen.

3. Leonora, geb. 9.10.1828, overl. Hoorn 17.10.1828.
4. Theresia (Trees) Oostermeijer, geb. 26.8.1830, winkeldochter, later huis-

houdster en dienstbode bij haar latere echtgenoot, overl. Amsterdam
24.11.1900, tr. ald. 13.5.1880 Wilhelmus Hardeweg, geb. ald. 8.4.1840, tapper
en logementhouder, overl. ald. 19.3.1895, zn. van Joannes Franciscus Harde-
weg (korenmeter ald.) en Anna Catharina Lubbers.

Trees woonde in 1860-'75 bij haar ouders, nadat zij al enkele malen het huis uit was geweest.
Toen haar vader overleed kwam zij in betrekking bij Hardeweg. Na diens overlijden trok
Trees in bij haar zus Pauline.

5. Johannes Alexander (Jan), volgt Vlld.
6. Gerardus Hendricus (Hendrik), volgt Vlle.
7. Louisa Paulina (Pauline) Oostermeijer, geb. 7.3.1838, winkeljuffrouw te Am-

sterdam (vanaf 1856), overl. ald. 29.9.1908, tr. (1) ald. 19.7.1894 HeinrichHu-
bert Hohnen, geb. Kirchhoven (ook: Schüttorf) (Dld) 9.6.1864, conducteur
te Amsterdam, overl. ald. 23.10.1898, zn van Arnold Hohnen (wever te Kirch-
hoven) en Maria Ida Deckers; tr. (2) Amsterdam 26.4.1905 Willem Boer/camp,
geb. Muiden 2.8.1839, timmerman te Amsterdam, overl. ald. 3.7.1911, wedr
van Elisabeth Dingboom en Maria Geertruida Hulshorst, zn van Albertus
Boerkamp en Christina Sliphorst.

Vlld. Johannes Alexander (Johan, Jan) Oostermeijer, geb. Hoorn 26.11.1833,
winkelier in manufacturen, overl. ald. 22.10.1896, tr. (1) ald. 25.1.1856 Geertruida
Maria Hooijkamp, geb. ald. 17.12.1830, overl. ald. 22.2.1856, dr van Johannes
Hooijkamp (zaakwaarnemer ald.) en Johanna Sweering; tr. (2) ald. iO.4.1863
Georgina Charlotta Juliana Schuman, geb. Amsterdam 12.1.1834, dienstbode
(1863) en vervolgens modiste te Hoorn, overl. ald. 31.5.1897, dr van de kantoor-
bediende Pierre Paschal Schuman en Anna Maria Rudolph.

Jan was tijdens zijn eerste huwelijk in dienst bijde grenadiers en jagers. In 1857-58 en 1860-63
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woonde hij resp. te Nijkerk (Gld.) en Andijk. Bij zijn tweede huwelijk keerde hij terug naar
Hoorn, waar zijn winkel in 1866 failleerde. In 1863-65 bood hij onderdak aan zijn schoonzus
Johanna Schuman, in 1871-73 aan zijn nichtje Marianne.

Ba Vonnis der Arrondbeemento-Reirtbatik te Hoorn, van «Ion
Stoten October 1986, ia JOHAN ALEXANDER OOSTEBMEIJEK,
Winkelier in Mtufoetaren te Hoorn, verklaard in s tut van Pailli»-
Mawat., IMTU{ g n t m n bettende den Msten Oetober il., en
daarin benoemd Wffegter-Conunisiaris de Ed. Achtb. Heer Mr. F. W.
KITJEM, Begter in gemelde Begtbank en tot Cantor Mr. Q. VAN

' &088KM, Procarev te Hoorn.
De bekende en onbekende ScbuideUehen in gezegd FaüHisement

'«*- ét bevoORCgte en pand- of nvpotheekhebbeDde daaronder beffr»-
m — worden opgeroepen era te verwhrjnen in het Hnia van JUB
IMe aan den Rooden Steen te Hoorn, op Maandag 20 November
MM, dee voormiddag! ten II are, ten einde hunne vorderingen t«
doen verifiëren. Tevent worden iy verzoekt daarvan minstens vijf
•jagen ta voren opgave te doen aan

Hoozv. W OctoSer 1886. den Cantor
(MOM}-_2 Mr- 0 - Y A N B088EM, Rrocnrenr.

Uit het tweede huwelijk geb. Hoorn:
1. Anna Maria Georgina Agnes, geb. 19.2.1864, overl. Hoorn 20.1.1869.
2. Paulina Louise Augustina Johanna (Pauline), geb. 23.12.1865.
3. Gerarda Aloijsia Johanna Maria, geb. 16.8.1867.
4. Johann Gerhard Bernhard Paschal, geb. 22.3.1869, van wie nageslacht.
5. Johannes Alexander Christiaan Joseph, geb. 6.5.1871, van wie nageslacht.
6. FranQois Aloisius Joseph, geb. 16.8.1875.
7. Maria Eleonora Georgina, geb. 15.7.1877, overl. Hoorn 8.8.1877.

Vlle. Gerardus Hendricus (Hendrik) Oostermeijer, geb. Hoorn 24.3.1836,
broodbakkersknecht, broodbakker (1865-74) en kastelein (1877) te Zwaag, overl.
ald. 16.1.1877, tr. (1) ald. 27.4.1865 Maria (Maartje) Neefjes, geb. Nibbixwoud
11.12.1827, overl. Zwaag 30.10.1869, dr van Pieter Neefjes (landman te Nibbix-
woud) en Trijntje Vriend. Zij was eerder gehuwd met Frans Veul, geb. Wervers-
hoof 25.6.1824, kastelein en bakker te Zwaag, overl. ald. 18.4.1864, zn van Jacob
Veul (landbouwer te Wervershoof) en Toontje Sparremaker; uit dit eerste huwe-
lijk had zij elf kinderen, waarvan er nog tien leefden. Hendrik tr. (2) Westwoud
5.1.1871 Columba (Duifje) Schagen, geb. Zwaagdijk 31.3.1844, overl. Zwaag
19.9.1881, dr. van Jacob Schagen (landman te Zwaagdijk) en Trijntje Bakker.
Duifje hertr. Zwaag 23.4.1879 Jan Besseling, geb. Wognum 27.7.1847, landbou-
wer te Zwaag, wedr van Grietje Pannekeet, zn van Cornelis Besseling en Trijntje
Kuiper.

Hendrik was rond 1851 één- of tweemaal in Mettingen. In 1856 vertrok hij vanuit Hoorn
naar Avenhorn, en een jaar later naar Schermer. Vervolgens werd hij knecht in een café annex
bakkerij „Wie weet nog hoe?" op het Keern te Zwaag (nu gemeente Hoorn). Deze werd gedre-
ven door een weduwe die hij kort daarna trouwde; een vader voor de kinderschaar in huis
was geen overbodige luxe. Na enkele jaren overleed Maartje en zwermden haar kinderen uit;
twee van hen vertrokken rond 1890 naar de Ver. Staten. Het ging het gezin van Hendrik en
zijn tweede vrouw Duifje niet voor de wind; in de zomer van 1875 ging Hendrik failliet. De
sinds 1870 inwonende broodbakkersknecht Jan Kuip moest vertrekken. Toen in november
Hendriks dochter Geertruida werd geboren kon hij niet eens aangifte doen; zijn echtgenote
was toen bij haar ouders. Bij zijn overlijden was het faillissement nog niet afgerond; een
half jaar later werden de schuldeisers per advertentie in de gelegenheid gesteld de boedel
te vorderen.
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OBBISE in mr» OOTYEWWTOU 6HU>*]( M lat TMT ZAUCTO.

MARIA (fflAARTJE) NEEFJES,

GERARDDS HENRIOÜS OOSTENMJ5IJJ3R,
•«rrfalr» I. Z m | , * . SO Octobar IMS. l> * » nitr.

in w« rma 41 fov», n ferrmra Au 3 November
, »» irf R. K. Kerkhof ««r«r.

Ali «ma kloek* tiowr wu tij de «ragde nu haren Echt-
evaont, u ene moeder waardig om In da gedachten der tam
' tutetitn te Ut.»»». EccLt LXII — Mica. «t.

Beproevingen tijn hui deel gewent, maar de Beer heeft
hier niet tetUten, « s i Uil.

Deak dan ook niet o Echtgenoot! dst tf) T U God Tergeten
aijt, .1» Hij ateguupoed hal overkomen, of n dra gewenidite*
troort oitfaoBdt; v u t U&gi den» weg gaat oen d«t hemel
Wanen. TBOM: k t u r ,

Kfodernt b m u t &Ê geboden ras uwen Vatlcr, es TojetJ
da «et nwtr moedn niet, nxn leg die «eg la twa harten
K!I eea «erborgen «bil. Indien de Waden o toeken te vet-
lokkm, itiUtert &iet na hen. Doet too ili fnj t u nva Hoe-
der gehoord, ontvangen en geleerd hebt, en de Ood >an m i n
ui reet D lijn; tljt eeatgnled, bemint elkander en tij! bezorgd
int roed t* noen. Spri l ixr — MUL: IT — va*, xu.

Zü gif acht op da takea ran hau hottgeiia rtrekte hare
.•enden tot den arbeid «it en b«eft naar brood niet ia ledig-
heid gegeten, daarom veryeet haar «iet Daar bid voor htwr,

OEBED.
B*rmhuti*> Vader! dia nwen Oodddijkea Zooo Jen» Chr...

tnt ter *erlouing «oor de tlelen hebt (tegtTea, wij ameeteaO,
tie nudedoogend nedei op ds rieJ T U Uwe Diemam lUris
trotftmt U o*« hur, en roep haar •poedig tot 0wee* '
geWkialiK, hcmeUche gtnirtlDgen door deaielNen J«M
tai omeVBeer. Amen.

Bid ten M M Vader e* We«a gegroet,
ZIJ ED8TE IN VBEDK. '

B I D VOOR DE ZIEL
VAN ZALIGER , ,

jGerardus Hendricas Oostermeijerj
j owttdtn f 7,wi»g, den 16 Januari] 1877,

t» den oudtnhm vm bijna 41 jaren, en
btgracen dm Ï8<JOD daaraa*eotg*nde op

het R. iT. kerkhof aldaar.

BrnennwJIicta en ptjo heb U uit ge-
• u « o , dorl, den namm des Heeroo heb
ik Mttgeroepen. pf. CXIV: ». 4.

De eeuwig* rost la beter dan cone voort-
durende ttofce. Keel. XXX: 17.

(Kinderen h eert awe moeder «n bidt
•oor ml). Deal. V: 16. Eftb. IV: I».

. . O E B K I).
Wy bidden O, o Ucerl ontferm D

over de slel ven uwen dienaar Gerarcfaf,
opdtt hy epoedfg rtme In de verb)vfy>lMU
iter aitverkoreneti. Atoen. •

Oue CaaVr. — rfaa Geantl.

DAT Hlf BOITB • • r U D l l *

Bij K. f,. RONItiO, Boakkadelaar ta Spnabnek. J. .1. Hm 1 , te Spicrdlik.

Duif je hertrouwde twee jaar later. Volgens de familietraditie waren er in totaal zeven huwe-
lijken waarbij beurtelings man en vrouw overleden. Inderdaad zijn er zo vijf te tellen, terwijl
enkelen al weduwnaar of weduwe waren eer zij iemand uit deze keten trouwden. Jan Besseling
hertr. in 1884 met Trijntje Bakker. Na Duifjes dood in 1881 verloor de familie Oostermeijer
de kinderen uit volgende huwelijken uit het oog.

Hendrik Oostermeijer en zijn tweede vrouw Duifje Schagen, ca 1875

Uit het eerste huwelijk geb. Zwaag:
1. Johannes Gerardus Bernardus (Gerrit), geb. 31.1.1866, uit wie nageslacht.
2. Maria Anna (Ant), geb. 29.1.1867.
3. Johannes Egbertus Antonius, geb. 2.9.1868, overl. Zwaag 25.10.1868.
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Uit het tweede huwelijk:
4. Catharina Maria (Trien), geb. Zwaag 2.1.1872.
5. Maria Paulina, geb. Zwaag, 6.3.1873, overl. ald. 5.5.1873.
6. Geertruida Veronica Maria (Truitje, Trui), geb. Zwaag 17.12.1874.
7. Geertruida, geb. Zwaagdijk 12.11.1875, overl. Zwaag 26.5.1876.
8. Jacob, geb. Zwaag 5.2.1877, overl. ald. 28.2.1877.

G. J. A. RAVEN

Noten
1 Niet te verwarren met een verder niet thuis

te brengen Margarethe Ostermeyer, geb.
(Mettingen?) 1644/5, begr. ald. 14.5.1737, tr.
1671 Hermann Kampmeyer, geb. 1639/40,
begr. Mettingen 14.5.1703. Dit echtpaar had
zes kinderen en moet wel familie zijn ge-
weest, gezien het feit dat men elkaar als ge-
tuige vroeg bij dopen. Evenmin is thuis te
brengen ene Anna Ostermeyer, geb.
1669/70, tr. Mettingen 6.5.1695 Johann Hü-
nemeyer, geb. 1664/5.

2 B. A. Goldschmidt, Geschichte der Graf-
schaft Lingen und ihres Kirchenwesens ins-
besondere. Osnabrück, 1850, S.210 u.f.

3 M. M. J. Hoogenbosch, Moorman, een R.K.
familie uit Den Helder, in Westfriese Fami-
lies 25 (1984), p. 56-64, p. 56.

4 H. Rickelmann, Met tingen im Wandel der
Zeilen, Lengerich, 1953. S. 32-33, S. 146.

5 Hoewel de vader geen achternaam droeg
heette een getuige Engel Stüve; de overige
dorpen te Recke rond die datum betreffen
andere familienamen.

6 Hoogenbosch, a.w., p. 57.
7 Rickelmann, Mettingen, S. 152 en 158-159.
8 F. Muller, Westfalische Auswanderer im 19.

Jahrhundert. Auswanderung aus dem Re-
gierungsbezirk Munster, I, 1803-1850, in

Beitrage zur westfalischen Familienfor-
schung 22/24 (1964/66), S. 7-484, S. 196.
H. Rickelmann, Die Tüötten in ihrem Han-
del und Wandel, Mettingen, 1960, S. 390. In
Cincinnati kon men deze man niet in de ar-
chieven terugvinden; wel ene Charles Oster-
meier die vermeld wordt in de federale volks-
telling van 1850.
In doopboek Ibbenbiiren onvindbaar.
P. C. Avis, Stamreeks der Hoornse familie
Lippits (Lippitz) (R.K.), in Gens Nostra XII
(1957), p. 131-133.
Hoorn. Huizen, straten, mensen. Monu-
menten uit de geschiedenis van monumen-
ten. Hoorn, 1982.
Zie noot 7.
Dit huwelijk werd te Mettingen niet aange-
troffen.
N. A. Hamers en V. M. W. Hamers, Emigra-
tie van Zuidlimburgers 1780-1800, in het bij-
zonder de families Hamers en Duijkers, in
Gens Nostra XXIX (1974), p. 153-171, p.
159.
Ledenlijsten in het Archief van de Orde van
Vrij metselaren onder het Groot Oosten der
Nederlanden te 's-Gravenhage. Het archief
van de Loge West-Friesland is bij het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

DS. MARTINUS VAN HARLINGEN IN HOORN

Een zeer markante persoonlijkheid, namelijk Martinus van Harlingen, was
ruim 40 jaar predikant bij de Gereformeerde (of Hervormde) kerk van Hoorn.
Hij was in 1643 te Nigtevegt geboren uit het huwelijk van Henricus Martini van
Harlingen, predikant aldaar, en Annetgen Evertsen van Diest. Te Renswoude
was hij in 1669 gehuwd met Susanna Salden, een zuster van Ds Willem Salde-
nus, die van 1649 tot 1652 predikant te Renswoude was geweest.

Ds M. van Harlingen stond achtereenvolgens als predikant te Renswoude
(1668-1669), te Rijswijk, Z.H. (1669-1671), te Amersfoort (1671-1674) en te
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Delft (1674-1677). Het langst stond hij in Hoorn, waar hij een enerverende pe-
riode meemaakte.

Reeds op 12 november 1676 werd Ds M. van Harlingen door de kerkeraad
van Hoorn (N.H.) op drietal geplaatst. Nadat ouderlingen uit Hoorn de drie
predikanten waren gaan horen hadden zij op 26 november „eenparighlijk ge-
oordeelt dat sijn E. voorsien was met seer goede, stightelijke en gelukkige ga-
ven". Met „sijn E." werd dus Ds van Harlingen bedoeld. Hij werd dan ook
beroepen en kreeg een uitnodiging om op zondag 8 februari 1677 in Hoorn te
komen preken. Helaas was de vrouw van Ds van Harlingen ziek en vroeg hij
uitstel. Hoe dan ook, op 28 maart volgde de bevestiging en mocht hij zich voe-
gen onder de gelederen van de Hoornse predikanten. Deze predikanten waren
Ds H. Brants Swalmius, Ds J. Hondius, Ds Ph. Ruijl,. Ds F. Costerus en Ds
W. van Nieustadt. Met elkaar verzorgden zij de diensten in de Grote kerk, de
Noorderkerk en de Oosterkerk.

Het was een omvangrijke taak in deze grote gemeente. Men had te maken

Mart in us van Harlingen (1643-1721)
(Prent door P. v. Ruyven; coll. Rijksprentenkabinet, Amsterdam)
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met mensen, die naar de Mennistengemeente overgingen, met gemengde huwe-
lijken, met een organist, die in het geheim naar de „Papenkerk" ging, met
dronkenschap en met huwelijken, die stuk dreigden te lopen. Zoals dat van een
vrouw, die van haar Paapse man niet meer naar de Gereformeerde kerk mocht.
Als ze het toch deed zou hij zich dronken drinken. Toen zij op aanraden van
Ds van Harlingen toch naar de kerk ging, werd zij door haar man danig afge-
ranseld. Nadat de man enige tijd in arrest was geweest kwam alles weer goed.

Vervolgens moest er gewaarschuwd worden tegen de dansscholen, het laten
dobbelen en spelen in de herbergen en het spelen met het „ticktackbort". Het
ergste van alles was het houden van geheime bijeenkomsten, „konventikelen"
genaamd, door een zekere Ds J. Koelman. Ondanks de vele waarschuwingen
nam Ds Koelman zijn kansen diverse jaren waar.

In 1681 werd het begraven van lijken in de kerk op zondag verboden.
Het jaar daarop beweerde een vrouw door een andere vrouw „becolt of beto-

vert" te zijn. Dominee van Harlingen ging er met een ouderling op af en
constateerde, dat de ene vrouw, de andere had gezegend. De „gezegende"
vrouw was daardoor nog nerveuzer geworden dan ze al was. Daarom zei Ds
van Harlingen tegen haar, dat ze in het vervolg niet zo lichtvaardig met zege-
ningen moest omgaan.

Een gebeurtenis, die de gemoederen jarenlang verontrustte, was een brief uit
Smyrna van Ds Abraham Weerden. Deze deelde de kerkeraad van de Gerefor-
meerde kerk van Hoorn mee, dat er een slaaf op de galeien zat, die Jasper
Jansz. heette en uit Hoorn kwam. De man was al over de 50 en zijn „patroon"
had hem voor 500 rijksdaalders aan de Gereformeerden van Smyrna aangebo-
den. Ter verduidelijking het volgende.

Sinds de zeventiende eeuw had de Republiek een Handelsvereniging in Smyr-
na (het tegenwoordige Izmir in Turkije). Er woonden kooplieden en er was een
Nederlandse kerk, die blijkbaar een bemiddelende rol vervulde tussen kooplie-
den, slavenhandelaars en piraten. Onmiddellijk na de ontvangst van deze brief
ging men in Hoorn aan het werk, en met succes. In februari 1683 had men tot
lossing van Jasper Jansz. een bedrag van 613 gulden ontvangen:

van de burgemeester 50.
van de weesmeesters 150.
van de Bewindhebber der Oostindische Cie 150.
van de Bewindhebber der Westindische Cie 150.
van de Directeuren der Middellandse Zee 63.

van de diakonie 50.

Door middel van een wissel zorgde de koopman Hendrick Geluck uit Amster-
dam dat het geld in Smyrna kwam, nadat men op 31 mei 1686 van Ds M. van
Harlingen vernam, dat Jasper Jansz. „uijt sijn langdurige slaverije gelost" was.
Blijkbaar had men het geld in Smyrna al voorgeschoten. Jasper Jansz. werd
op een oorlogsschip gezet en naar zijn vaderland teruggebracht. Op 17 oktober
1686 verscheen hij voor de kerkeraad en bedankte de heren hartelijk voor alles
wat ze voor hem gedaan hadden. Doch daar liet de kerkeraad het niet bij. Hij
ontving een handgeld om even vooruit te kunnen en intussen zorgden ze er-
voor, dat hij in het gasthuis geplaatst kon worden, aangezien zijn gezondheid
niet zo best meer was. Uiteindelijk vonden ze voor hem een plaats als provenier
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in het gasthuis. Met andere woorden: op kosten van de kerk mocht Jasper
Jansz. de rest van zijn leven in het „bejaardencentrum" wonen.

Overigens was Jasper Jansz. niet de enige die in slavernij terecht kwam; ze-
ker acht andere personen zaten tussen 1690 en 1695 als slaaf in Algiers. Ook
voor deze mannen werden verzoeken tot de kerkeraad gericht om hen te lossen.

Een andere zaak, die de Westerse wereld bezig hield, en zeker de kerk, was
in Frankrijk de opheffing van het Edict van Nantes. Dit was een verdrag waar-
bij de Franse protestanten vrijheid van godsdienst gewaarborgd was. Lodewijk
XIV maakte daar in oktober 1685 een eind aan. Velen wachtten niet op deze
datum, doch verlieten hun vaderland. Reeds in augustus 1685 verschenen ze in
Hoorn en op 16 augustus al besloten de burgemeesters van de stad een Franse
predikant aan te stellen. Het was Ds Philippus Le Noir, gewezen predikant van
Blain in het hertogdom Bretagne.

Er was steeds een goede verstandhouding met de Franse protestanten. Regel-
matig mochten zij hun kerkdiensten houden in de kerkgebouwen van de Gere-
formeerden te Hoorn.

Na het overlijden van Ds Le Noir kwam in 1691 Ds Guitton, die door Ds
M. van Harlingen hartelijk welkom geheten werd. Intussen hield men nauwlet-
tend de „Papenkerk" in de Peperstraat in de gaten. Zodra men bouwactivitei-
ten opmerkte werd dat aan de overheid gemeld. Tenslotte kwam er in 1698 een
resolutie, waarbij bepaald werd, dat de Roomsen alleen verbouwen mochten
als er aan de buitenkant niets van te zien was.

Ds Martinus van Harlingen opende tussen de bedrijven door de synode te
Hoorn op 26 juli 1695 met een preek over Exodus 28:30.

Er waren gelukkig niet altijd schokkende gebeurtenissen. Jaren achtereen
zijn het slechts kleine zaken die de kerkeraad te behandelen heeft. Maar in 1703
kwam er letterlijk een schok. In januari ontplofte een kruitmolen buiten de
stad en overal sprongen de „glasen". Dominee van Harlingen deelt ons via de
notulen van 1 februari 1703 mee, dat er vrijdag aanstaande geen dienst in de
Grote Kerk gehouden zal worden, omdat werklieden bezig zullen zijn met het
herstel van de glasschade.

Gedurende de laatste periode van het leven van Ds van Harlingen werd ver-
gaderd, werden ouderlingen en diakenen benoemd, werden gemeenteleden be-
zocht en aan alles deed hij actief mee. Tot en met 25 mei 1719 was hij praeses
van de kerkeraad en op 28 november 1720 deed hij zijn laatste huisbezoek. In-
tussen had hij in 1718 zijn 50-jarig jubileum als predikant herdacht met een
preek over 2 Petrus 1:14: „Ik weet dat de aflegging mijnes tabernakels haest
zijn zal". Enige tijd daarna viel hij in zijn woning van de trap, waardoor hij
niet in staat was zijn dienst te vervullen. Toch preekte hij nog op Hemelvaarts-
dag 1720. Tenslotte is hij op 23 februari 1721 overleden in de ouderdom van
ongeveer 78 jaar. Een lang en werkzaam leven was hiermee afgesloten.

S. LAANSMA

Bronnen
Arch. Westfriese Gemeenten, Notulen Kerkeraad Hoorn, nrs 41, 51, 580 en 585.
Boekzael der Geleerde Wereld 1721, 1742, 1754.
Nederlandsche Leeuw 1897.
Ons Voorgeslacht 1964.
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HET WAPEN PET OP HET GROTE OOST

Onze officiële monumenten-beschrijving der stad Hoorn signaleert aldaar aan
de even zijde van het Grote Oost, op no. 10, een eenvoudige, hoge gevel in
baksteen'. Dat front bezit een rechte kroonlijst met gesneden consoles, waaruit
een dakkapel oprijst, voorzien van snijwerk in de stijl van Lodewijk XV. En de
in onze tijd enigermate verknoeide deurpartij vertoont bovenaan een wapen-
schild. Vast staat, dat deze woning in 1772 gebouwd werd.

Het wapenschild stelt voor een zg. bergput, waarover een emmer hangt. Naast
de put is een hoog staketsel, dienend tot water-overbrenging.

Een rechtgeaard genealoog laat zich, zoals in dit geval nu eenmaal niet tevre-
den stellen met een simpele naamsvermelding of met een enkel jaartal; evenmin
kan hij genoegen nemen met een onvolledige wapen-beschrijving. Daarom komt
het gewenst voor hier wat méér en vooral historische bijzonderheden te laten
volgen.

De naam Pet heeft de familie zelf, getuige ook het gevoerde wapen, afgeleid
van het middelnederlandse woord pet, waaronder thans een put verstaan wordt.
Het geslacht van die naam is daarbij zeker herkomstig uit het zuid-oostelijke
deel van Hollands Noorderkwartier, te weten uit Waterland. Die landstreek is
namelijk in het bijzonder bekend om het daar sedert oude tijden voorkomen
van een overvloed van eenlettergrepige geslachtsnamen. Men kent ze: Heyn,
Reeks, Teer, Vet, Ka(a)t, Hoofd, Ris, Laan, Rot, Pauw, Hos, Tip: om slechts en-
kele voorbeelden hier aan te halen.

De vertegenwoordigers der familie Pet zijn mogelijk in oorsprong uit Oost-
zaan, waar de naam lang vóór 1600 bekend was. Bewezen is niet, dat daar of
elders in de omgeving een huis van die naam gestaan mag hebben, een omstan-
digheid overigens, die het natrekken alléén maar ingewikkelder maken kan. Of-
schoon het stellig de moeite lonen zou die familie (of families) aan een meer uit-
gebreid onderzoek te onderwerpen, dient nu, in verband met de beschikbare
ruimte daarvan te worden afgezien. Dus zij nu aandacht besteed aan die groep
vertegenwoordigers, die in rechtstreeks verband stond met het woonhuis Pet op
het Grote Oost te Hoorn.
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OLPHERT PET

Olphert Pet Pietersz., waarschijnlijk dezelfde, die in 1719 als „Monichoda-
mus" op de Alkmaarse Latijnse scholen werd toegelaten, overleed te Purmerend,
oud 59 jaar, op 24 september 1766. Hij bezat te Purmerend een houtkoperij, aan-
vankelijk in combinatie met Jan Rogge en na diens dood met diens weduwe. Hij
was raad van Purmerend, sedert 1729, maar werd door de Prins-Erfstadhouder
op 8 maart 1749 „geremoveerd"; voorts was hij daar burgemeester, Gecommit-
teerde Raad in het Noorderkwartier en Commissaris van H.Ed.Gr.Mog „opt
formeren van een personele quotisatie over de provinciën Holland en West-
Friesland". Hij bezat een boerderij o.m. in de Beemster, waar hij als hoofdinge-
land en heemraad fungeerde; zowel in de Purmer als in de Wijde Wormer (1740)
diende hij als hoofdingeland. Hij trouwde te Purmerend op 7 november 1744
met Helena Constantia Looten (classe ƒ 60,— ) na aldaar huwelijkse voorwaar-
den te hebben gemaakt voor notaris Hk. Ribbens. Zijn bruid was geboren 19
april 1696 als dochter van Mr. Abraham en Anna Velters; in eerste huwelijk ge-
trouwd geweest met Mr. Gerard Constantijn van Ruijtenburg en in tweede echt
met Dr. Philippus Boon, burgemeester en raad van Purmerend en heemraad van
de Beemster. Als weduwnaar van Helena Looten hertrouwde Olphert Pet in
maart 1761 met Maria Blom van Amsterdam, weduwe van Jan Dabenis, die hem
overleefde. Met deze vrouw pareerde hij nog op 1 april 1766 een mutueel testa-

ment voor notaris Wessel van Kleef te Am-
sterdam ten gunste van zijn drie voorkinde-
ren. 's-Mans familiegraf in de kerk te Purme-
rend is getekend met zijn naam èn met het
door hem gevoerde merk2.

Olphert Pet was in zijn tijd een zeer vermo-
gend man en bezittingen van allerlei aard
kwamen hem toe. Daaronder behoorde in de
eerste plaats het „huijs erve en stalling ge-
naamd het Onvolmaakte Schip, staande bin-
nen de Stad Hoorn bij de Westerpoort".

Toen die poort in 1806 een vernieuwing onderging werd een relief, voorstellende
het bekende volksverhaal van Lambert Melisz, die zijn oude moeder in 1574 uit
het Spaanse geweld bevrijd had, in de muur boven de poort-doorgang ingemet-
seld. Bij afbraak in 1872 verhuisde het tafereel naar de gevel van het „Bondscafé
Restaurant en Garage 't Onvolmaakte Schip" van P. Willig, het zuidelijkste pand
van het Breed, oostzijde, dat inmiddels ook alweer verdwijnen moest. Dit be-
wuste object beeldde die slede-tocht uit, met het onderschrift:

Doen Dwinglandij den Staaten en Westzaan deden zugten
Bevrijd deez brave zoon zijn moeder van den Dood

En quam op dit fatsoen van daar tot hiertoe vluchten
Soo blijft een edel kind sijn ouders trouw in nood.

R. Langewagen An. 15733.

De Purmerender regent Olphert Pet schijnt een uitgesproken voorkeur gehad te
hebben voor herbergen, want behalve een (bestaand gebleven) „huijs, erve en
stalling genaamt Het Moriaanshoovd staande en gelegen in de Steede Schagen"
(op de Markt, ten noorden van de Hery. kerk) bezat hij op dit gebied in zijn
eigen woonplaats „een huijs, erve en stalling genaamt Het Casteel van Antwer-
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pen aan de Amsterdamsche Poort binnen Purmerend met twee huizen staande
en gelegen mede te Purmerend op het Slotter en Burgwal bij de Kromme
Steeg"4. Olphert Pets kinderen waren - behalve een blijkbaar jong overleden
Jan Pet, die als kind tezamen met het zoontje van de toenmalige dijkgraaf Ale-
wijn van De Beemster op 6 juli 1735 de eerste stenen legde voor de Beemster-
of Hornsluis te Lutje Schardam - twee dochters, te weten Anna Pet, gehuwd
met Andries te Flines, vice-president schepen, raad en burgemeester van Purme-
rend en Wijnanda Pet.

De laatstgenoemde overleed te Alkmaar, wonende op de Spieringbuurt in het
provenhuis van Gerrit Floriszoon Wildeman op 25 maart 1825, oud 88 jaar, be-
graven de 30ste in de Grote kerk aldaar, Middengang 184. Zij was getrouwd met
Ds. Dirk Lesier,zoon van Jan Lesier en Eva Heuvelkamp, overleden te Alkmaar
op 14 januari 1783, oud 52 jaar en 2 maanden, die sedert 6 augustus 1753 als
proponent, in 1755 beroepen werd te Kwadijk, waar hij door zijn neef Ds. M.
van Drunen, predikant te Bennebroek, bevestigd werd. Te Alkmaar werd hij be-
roepen tot adjunct van Ds. C. Stuurman op 23 mei 1764 en hij preekte afscheid
te Kwadijk 29 juli 1764 om te Alkmaar in augustus van dat jaar bevestigd te wor-
den. Voor notaris C. Schoorl te Purmerend maakte het echtpaar 30 november
1763 en nogmaals te Alkmaar voor notaris Mr. H. van Daverveldt op 22 juli 1768
een testament.

Tenslotte had Olphert Pet een zoon die aanvankelijk zijn vaders opvolger
scheen te worden. Dat was de op 14 mei 1732 geboren Pieter Pet, die nog bij
het leven zijns vaders raad van Purmerend werd. Later was hij schout van Oost-
huizen, terwijl hij zich gevestigd heeft te Hoorn als kaaskoper in het hier al ter
sprake gekomen, door hem verbouwde huis van Elias Agricola, de oom van zijn
vrouw Maria Agricola. Deze Maria Agricola was de dochter van Gerrit Agrico-
la, burgemeester van Spanbroek en secretaris van het heemraadschap van de Vier
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Noorder Koggen, en van Catharina Kistemaker, geboren 17 april 1735; zij waren
getrouwd op 24 februari 1754. Pieter Pet werd daarna schout van Spanbroek,
waar zijn vrouw deelgenote was in de grote houtzagerij met de molen. Bovendien
wist Pieter de hand te leggen - dit viel voor op 13 september 1765 - op een
huismanswoning in de Heer Hugowaard onder de kleine polder F. kavels 5, 6,
7 en 8 omvattende in totaal 42 morgen 561 roeden en 3 voet uitmakende deels
het voormalige eiland Cranenbosch. Ofschoon deze handelingen mogelijk te zij-
nen voordele uitgelegd kunnen worden, gebeurde toch, dat de kaaskoper het on-
zalige lot trof van op instigatie van zijn eigen vrouw benevens zijn „vrienden"
in het tuchthuis te Alkmaar geplaatst te worden. Hoe lang deze detentie voortge-
duurd heeft was niet te achterhalen, maar hij schijnt naderhand ontslagen te
zijn. Althans, na op 30 augustus 1783 te Hoorn overleden te zijn op het Oost,
werd hij vandaar uitgedragen „tegens Donderdag den 4den September, ten twee
uren" in de Grote Kerk.

Maria Agricola, Pieter Pets weduwe, is tot haar dood op 5 september 1809
te Hoorn blijven wonen maar gedeeltelijk eerder al zijn haar kinderen successie-
velijk, meestal getrouwd, in vele richtingen vertrokken. In het kort samengevat
waren dat een dochter Annetje, achtereenvolgens getrouwd met Sijmon Butter
te Purmerend en met de boekdrukker Jan Breebaart te Hoorn. Voorts Grietje
Pet, die weduwe geworden is van Wieger de Goeje, eveneens te Hoorn, Marijtje
Pet, aanvankelijk de vrouw van Adolf Schellinger en daarna weduwe van Jacob
Hoed te Purmerend. Een zoon, die de naam van zijn moeder aan zijn eigene
toegevoegd gekregen had en zo Gerrit Agricola Pet geheten heeft, ging een huwe-
lij k aan met Neeltje Brons. Hij overleed te Hoorn oud 54 jaar op 21 augustus
1826 en werd daar in de Grote Kerk begraven op 3 september aan de zuidzijde
no. 606. 's Mans en ook de verdere nakomelingschap blijve hier, als te vèr voeren-
de, onbesproken.

De historie van het huis op het Grote Oost is hiermee grotendeels verteld. Toch,
ten aanzien van het gebruik van het familiewapen van de Pets op het Grote Oost
dient een opmerking te volgen. Vast staat, dat Olphert Pet naast zijn wapen ook
een merk gevoerd heeft. Een dergelijk dualisme stond vanouds niet alleen. Menig
patriciër en vaak degenen, die onder de Republiek tot de stadsregering behoor-
den, handelden aldus. Soms hebben hun zegels het wapen vóór en op de achter-
kant hun merk als contrazegel.

Volledig waren mijn gegevens Pet zeker niet maar, gelet op het ter sprake ge-
brachte onderwerp, meende ik mij te moeten beperken tot een „verbum non am-
plius addam".
F j . BELONJE
Noten
1 H. M. van den Berg, De Nederlandse monu- Holland, Utrecht, 1930, p. 295, sub 43.

menten van geschiedenis en kunst VIII, Pro- 3 J. C. Kerkmeyer en C. Kerkmeyer - de Regt,
vincie Noord-Holland, dl 2, 's-Gravenhage, Catalogus van voorwerpen in het West-
1955, p. 161. Friesch Museum, Hoorn, 1934, p. 5, sub 10;

2 J. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, Navorscher XXIII (1873), p. 622 e.v.
dl II, Haarlem, 1905, p. 709; Nieuwe Neder- 4 Gem. arch. Alkmaar, Not. arch. 658, nr. 69,
landsche Jaarboeken, 1766, p. 1061; J. Belonje dd. 5.12.1766. Het huis te Schagen is van 1692;
en P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogi- het vertoont in de voorgevel op een schild een
sche en heraldische gedenkwaardigheden in „Moriaanshoofd" (Kadaster gem. Schagen,
en uit de kerken in de provincie Noord- sectie A, nr. 281.
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De haven van Hoorn ca 1792. Pentekening door J. A. Kaldenbach (1760-1818)
(Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

Hel voormalig stadhuis, ca 1910, voordat in de benedenratnen de wapens van de burgemeesters
waren aangebracht (links) en die van prominente Hoornse burgers (rechts)

(Fotocoll. Archiefdienst Westfriese Gemeenten)
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HET SCHIPPERSGESLACHT DOGH

Uit een oorkonde voor schepenen van Westwoud van 4 september 1487 blijkt
Carstijn Pieter Gerbrants weduwe stichteres van een vicarie in de Grote Kerk
van Hoorn'. Deze vicarie is de enige van de ca 15 vicarieën die zich omstreeks
1572 in de Grote Kerk bevonden, die in stand is gebleven. Zij staat thans be-
kend onder de naam Carstijns Capellerije.

Door de eeuwen heen zijn de stichtingsbepalingen met betrekking tot het
collatierecht gevolgd. Dit recht is voorbehouden aan het „alre naeste oudtste
bloet" van de stichteres Carstijn. Tot dit bloed behoren in de zeventiende eeuw
leden van het schippersgeslacht Dogh te Hoorn.

Omstreeks 1660 menen zowel de brouwer en kunstschilder Dirck Carbasius
als de voogden van Pieter Willemsz Dogh gerechtigd te zijn tot uitoefening van
het collatierecht. De daar opvolgende juridische strijd levert stukken op met
belangrijke gegevens over het geslacht Dogh. Die zijn des te belangrijker om-
dat de gebruikelijke genealogische bronnen als doop- en trouwregisters ons re-
gelmatig in de steek laten. In de zeventiende eeuwse Hoornse registers worden
geslachtsnamen weinig gebruikt, zelfs als deze volgens notariële acten of aante-
keningen in de schepenrollen al jaren in gebruik zijn.

De naam Dogh hangt ongetwijfeld samen met de visserij. Denk aan de Dog-
gersbank. Een dogger betekent een visser ter kabeljauwvisserij of een hoek-
want (speciaal type vislijn met hoeken of haken aan dwarslijntjes) voor de
zoet watervisserij. Een dogboot is een vaartuig voor de hoekwantvisserij (Van
Dale). Tegenwoordig wordt in het IJsselmeer het hoekwant nog op uitgebreide
schaal gebruikt voor de vangst van aal (Oosthoek). De eerste schippers Dogh
zullen dus de leiding hebben gehad van een vissersschip, waarbij ze zich door
het gebruik van een hoekwant onderscheidden van anderen.

De schrijfwijze is aanvankelijk Dog en komt het eerst voor in 1584; vanaf
het begin van de zeventiende eeuw wordt steeds Dogh geschreven. Of de
Hoornse poorter Allert Luytgensz, alias Docgen, in 1518 een 40-jarige schip-
per; tot dit geslacht behoort is niet bekend2.

De volgende afstammingsreeks kon worden gereconstrueerd:

Ia. Cornelis Cornelisz Dog, geb. vóór 1550, schipper te Hoorn, gen. in
15843 en 15854'5-6 tr. Katryn Willemsd, gen. in 1585.

Zijn kinderen:
1. Willem Cornelisz Dog, volgt Ha.
2. NN Cornelisd, volgt Ilb.

-VAIb. Heyn Cornelisz (de) Beff (ook Heyn Beffis),
schipper, in leven 1604.

Ie. Brecht Cornelisd, gen. in 15854-5 en 15897. - / \ '

Ib / \ •
ld. Maria Cornelisd, gen. in 15897. ' \f
Een sterke kandidaat voor het lidmaatschap van dit gezin is de bekende

koopman en schepen Jan Cornelisz Spranger, alias Bef(fis). In 1604 worden
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Heyn Cornelisz Bef, Jacob Jansz Spranger en Cornelis Hillebrantsz (Bef) ge-
noemd als magen en vrienden van Gerrit Jansz Yserman8. In 1562 verhuurt
Hans Spranger te Hoorn een huis aan Heyn Bef fis9.

Ila. Willem Cornelisz Dog, poorter van Hoorn, in 1589 gen. als neef van
Cornelis Claes Broecker7. In 1597 omtrent 30 jaar oud10. Nageslacht onbe-
kend.

Op 10 maart 1589 testeert Cornelis Claes Broecker, alvorens op reis te gaan,
behalve aan zijn neef Willem Cornelisz Dog ook aan zijn halfbroer Matthijs
Claesz en aan de nagelaten (drie) kinderen van wijlen Claes Claes Blocksz, zijn
overleden oom van vaderszijde en tenslotte aan Brecht en Mary Cornelisd zijn
twee „oude moeyen", waarbij hij in huis woont. De verbinding tussen Dogh
en Broecker zal dus lopen via de moeder van Cornelis Claes Broecker. Veron-
dersteld wordt dat zij een „Dogh" is.

Ilb. NN Cornelisd ir. Pieter Hillebrantsz, overl. na 16.8.1635 en waarschijn-
lijk zn van Hillebrant Pietersz die verwant is aan het geslacht Brallen

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Pietersz Dogh, ged. Hoorn 18.12.1608, schipper, overl. vóór

12.9.1656 tr. ca 1630 (huwelijksinschr. niet gevonden) Dieuwertje Claesd,
overl. tussen 12.9.1656 en 7.6.1660. Zij hertrouwt mogelijk reeds in 163711.
Nageslacht onbekend.

2. Willem Pietersz Dogh, volgt III.
De naaste bloedverwanten van Carstijn droegen ruim honderd jaar de

geslachtsnaam Brallen Eén van de telgen uit dit geslacht is Mary Simonsd
(Braller), dr van mr. Simon Gerritsz Braller en Aelijdt Jansd12. Zij is gehuwd
met de lakenkoper en voormalig koster van de Grote Kerk, Claes Jansz Costen
In 1604 legateert zij 100 currente guldens aan de twee kinderen van Hillebrant
Pietersz „haeren neve"13. Helaas worden deze kinderen niet bij name ge-
noemd, maar uit de geschiedenis van de vicarie kan worden afgeleid dat één
ervan Pieter Hillebrantsz zal hebben geheten.

Wat we hier zien is dat de geslachtsnaam van de moeder (Dogh) overgaat op
haar kinderen. Dergelijke naamsverspringingen zijn in Hoorn geen uitzonde-
ring. Zo heeft Jan Matthys Verhost een dochter Susanna Jansd van der Hel
(Sanna Jans Verhel, 1597), gehuwd met Jan Gerritsz Braller.

Jan Willemsz Caescooper, omstreeks 1550 gehuwd met Claasje Jansd Ver-
laen - telg uit het bekende Hoornse geslacht Verlaen - heeft een dochter ge-
naamd Jannetje Jans, alias Jannetje Verlaen, gehuwd met Mattheus Mattheusz
de Clerq. Ook tussen echtgenoten komen dergelijke verspringingen voor. Mary
Frericks Broeckersd, dr van de schepen Frerick Pietersz Broecker was aan het
eind van de zestiende eeuw gehuwd met Jan Dirksz Appelboom. Hij staat be-
ter bekend onder de naam Jan Dirksz Broecker, al of niet met het toevoegsel
„alias Appelboom". Hier is de herkomst van het toevoegsel bekend, in tegen-
stelling tot de situatie bij de oudst bekende generatie van het Hoornse regen-
tengeslacht Veen. Cornelis Dirksz Veen en de vrouw waarmee hij omstreeks
1560 huwde, Haes(jè) Claesd, dragen beiden het toevoegsel „Moy Pelser(s)".
De vorm verschilt: Haesje Moy Pelsers en Cornelis Dirksz Veen, alias Moy
Pelser14.
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III. Willem Pietersz Dogh, geb. ca 1611 (doopinschr. niet gevonden), schip-
per, overl. vóór 12.9.1656, otr./tr. Hoorn 9/23.11.1631 Trijn Jacobs15, overl.
vóór 12.9.1656.

Ten tijde van de huwelijkssluiting woont hij in de Gravenstraat en zij op Gerritsland bij
de Bagijnensteeg. In 1635 wonen ze op Gerritsland.

Uit dit huwelijk:
1. Hillebrant Willemsz, ged. Hoorn 16.8.1635, overl. „in Oostindien" om-

streeks 1659, maar vóór 5.12.1659.
Doopgetuigen zijn de grootvader van vaderszijde Pieter Hillebrants en Brecht Jacobs16,
zuster van zijn moeder.

2. Pieter Willemsz, volgt IV.

IV. Pieter Willemsz Dogh, geb. ca 1640 (doopinschr. niet gevonden), minder-
jarig op 12.9.1656, overl. na juli 1661.

De voogden van Pieter Willemsz Dogh twisten met Carbasius over de colla-
tierechten van de vicarie1. Uit de schepenrollen van Hoorn (1660) blijkt dat
mr. Dirck Poth, schepen van Hoorn en Lourens Pietersz Coopman op
12.9.1656 volgens notariële acte „by wylen Dieuwertje Claes doenmaels wedu-
we van schipper Cornelis Pietersz Dogh, gecoren voochden (werden) over des-
selfs minderjarige soontje genaemt Pieter Willemsen Dogh"17.

De Staten van Holland confirmeren op 8.5.1660 Pieter Jacobsz als vruchtge-
bruiker van de vicarie18. Dit stuk geeft aanvullende informatie over de fami-
lierelaties. Pieter Willemsz is nagelaten zoon en weeskind van wijlen schipper
Willem Pietersz Dogh. Van de vicarie waren „Willem Pietersz ende Hillebrant
Willemsz, vader ende broeder respective vande voors Pieter Willemsz, laatste
possesseur en collateurs". Hillebrant Willemsz (Dogh), wordt in diverse stuk-
ken zowel laatste collator als possesseur genoemd. Hij is gestorven in Oost-
Indië. Geconfirmeerd wordt Pieter Jacobsz „des voors collateurs naeste neve
ende bloetverwant". Hieruit wordt niet precies duidelijk of laatst genoemde en
onbekende Pieter Jacobsz nu een neef is van Pieter en Hillebrant Willemsz
Dogh of van hun beider vader.

De aanspraken van Dirck Carbasius op de collatierechten worden overigens
in 1661 door het Hof van Holland erkend. In het vonnis wordt bepaald dat hij
jaarlijks 60 gld. uit de vicarie-inkomsten af dient te dragen aan Pieter Willemsz
Dogh. Deze toestand heeft zeker enige jaren geduurd19, maar niet langer dan
1674 wanneer Carbasius bepaalt dat de totale inkomsten naar de Hoornse
koopman Jan Verschuur gaan ter delging van schulden20. Het zou interessant
zijn te weten hoe het verder is gegaan met Pieter Willemsz Dogh.

J. F. WENDTE

Noten

1 F. H. A. Rikhof en J. F. Wendte, De vicarie priester die tot taak had om aan het altaar
van Carstijn Pieter Gerbrants weduwe te van de Heilige Drie Koningen in de Grote
Hoorn, Den Haag, 1987. Deze vicarie is Kerk van Hoorn missen te lezen. De
een misfundatie met bijbehorende vaste „bestuurder" van de vicarie heeft het colla-
goederen. De inkomsten uit de goederen tierecht en wordt o.m. collator of patroon
strekten tot levensonderhoud van een genoemd. Na de Hervorming wordt de be-
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stemming van de opbrengsten uit de goede-
ren gewijzigd. De ontvanger wordt dan
o.m. possesseur of vruchtgebruiker ge-
noemd.
J. G. C. Joosting en S. Muller Hz (ed.),
Bronnen voor de geschiedenis der kerkelij-
ke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de
middeleeuwen, De Proosdij van West-
Friesland, 's-Gravenhage, 1924.
Arch. Westfriese Gemeenten (AWG); oud-
not, arch. Hoorn (ONAH) 2049, f.37v, dd
31.5.1584, waar Beff en Dog getuigen en
hun merk stellen.
ld., idem, f.l63v-164 dd. 19.3.1585, compa-
rant bij een bekentenis,
ld., idem, f.l65v dd. 21.3.1585, comparant
bij een codicil.
ld., idem, f.166 dd. 21.3.1585, comparant
bij een verklaring.
ld., idem 2051, f.68-69v dd 10.3.1589, testa-
ment Cornelis Claes Broecker.
AWG, oud-recht, arch. Hoorn (ORAH)
4657, Weeskamerarchieven, nr. 484, dd.
14.1.1604.
Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage (ARA), Sta-
ten van Holland 1445-1572, invnr 1303 Ko-
hier van de 10e penning van Hoorn; zie
voor transcriptie en (ook genealogisch inte-
ressante) bewerking R. A. Mekking, Kohier
van de We penning Hoorn, doctoraal
scriptie, Universiteit van Amsterdam, 1987.
AWG, ONAH 2040, f.205-206 dd.
13.9.1597, vastgelegde getuigenis op ver-
zoek van Hillebrandt Pietersz de Jonghe,
poorter van Enkhuizen.
Dieuwertje Claesd, wed. won. op Gerrits-
land otr./tr. Hoorn 26.9/11.10.1637 Willem
Pietersz, wedr, won. in de Gravenstraat.

Deze huwelijksinschr. kan de indruk wek-
ken dat zij met haar zwager hertrouwt. An-
dere bronnen geven voor deze veronderstel-
ling echter geen aanknopingspunten.
J. F. Wendte, Het Westfriese geslacht Car-
basius, Genealogie met bijlagen, Amster-
dam, 1986.
AWG, ONAH 2045, f.99-100 dd. 28.4.1604,
testament van Mary Simonsdr en Claes
Jansz Coster.
Pelser betekent bontwerker, iemand wiens
beroep het is pelswerk (bontwerk, bont) te
bereiden.
Zuster van Brecht Jacobs; in Hoorn komen
als doopdatum in aanmerking 11.3.1601 als
dr van Jacob Jansz (van de Eijder) en
10.3.1605 als dr van Jacob Claesz.
Mogelijk dezelfde als Brecht Jacobs, won.
op Gerritsland die in 1627 trouwt met Hil-
lebrant Pietersz, won. in de Gravenstraat.
AWG, ORAH 4253, schepenrollen
1660-1661, dd. 7.6.1660, waarin de schepen-
bank aan de voogden van Pieter Willemsz
Dogh toestemming verleent om te procede-
ren.
ARA, Staten van Holland en West-
Friesland 1572-1795, nr. 1778, f200-200v;
een afschrift bevindt zich in het ARA
Ontvanger-generaal van het Geestelijk kan-
toor te Delft nr. 589, 5.12.1659; Idem, nr.
1778, f202v-203, 8.5.1660. Zie verder noot
1.
ARA, Ontvanger-generaal van het Geeste-
lijk kantoor te Delft, nr. 594, f498-498v, dd.
6.3.1665.
AWG, ORAH 2100, dd. 7.6.1674, verkla-
ring Theodorus (= Dirck) Carbasius, com-
mies te Hoorn.

JAN PIETERSZ COEN EN
WILLEM IJSBRANTSZ BONTEKOE

Bij ons onderzoek naar de voorouders van Catharina Bruynvis in Hoorn, von-
den wij een familierelatie tussen Jan Pietersz Coen en Willem IJsbrantsz Bonte-
koe.
De verwantschap komt in dit artikel naar voren, waarbij wij uitgegaan zijn van
de kwartierstaat van Catharina Bruynvis.

1. Catharina Bruynvis, ged. Hoorn (rem.) 5.8.1646, begr. ald. (Gr.K.) 27.12.1697, tr. ald. (schepe-
nen) 4.1.1687 Johan van Leyden1.

2. Pieter Bruynsz, ged. Hoorn (ger.) 12.3.1595, seylemaecker, reeder, coopman, begr. ald. (Gr.
K.) 7.6.1655, tr. (1) ald. 1.7.1618 Aeffgen Pieterd, ged. Hoorn (ger.) 30.4.1589, overl. vóór 1635;
tr. (2) ald. (in huys) 4.3.1635
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Het Westfries Museum, gevestigd in het gebouw van het voormalige Statencollege, 1632
(Coll. Westfries Museum, Hoorn)

3. Aeltgen Boncken, geb. Hoorn, ged. ald. (rem.) als bejaarde 12.3.1638, begr. ald. (Gr. K.)
10.12.1658.

4. Bruyn Louwe(r)sz, geb. Hoorn, overl. na 26.7.16032, tr. ald. 12.4.1583
5. Trijn Jansd Minnes, geb. Hoorn, overl. na 30.9.16233.
6. Bonck Fredericx, geb. Hoorn, houtcooper, reeder, overl. ald. tussen 21.2.1623 en 23.4.16233,

tr. (1) ald. (op 't stadhuys) 16.5.1594 Aeltje Jansd; tr. (2) ald. (schepenen) 5.12.1599
7. Haesje Jansd Verschuer, geb. Hoorn, overl. ald. (in 't huys op de Luyendijck) tussen

18.3.16474 en 12.10.16555.
8. Lou Bruynsz, poorter te Hoorn, overl. na 26.7.16032, tr.
9. Eeltgen? N., overl. voor 26.7.16032.

10. Jan Pietersz Minnes (alias organist), burgemeester en schepen te Hoorn (tussen 1561 -1572),
vertrok 1572 om geloofsredenen6.

12. Frederick Bonck, geb. Amsterdam, poorter te Hoorn, overl. ald. na 27.1.16002.
14. Jan Jansz. Verschuer, woont te Hoorn, overl. na 27.1.16002, tr.
15. Grietje Jacobsd, woont te Hoorn, overl. na 27.1.16OO2.
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Doopboeken van niet-gereformeerden zijn in Hoorn pas rond het midden van
de 17de eeuw aanwezig. Toch kon met behulp van de vele aanwezige notariële
akten deze kwartierstaat opgesteld worden.

De manier van vernoemen in deze streek gaf moeilijkheden, omdat men een
van de kinderen soms met achternaam-en-al vernoemde naar een grootouder
van moederszijde. Een voorbeeld hiervan zijn de namen van de kinderen van
Bonck Fredericx (6) en Haesje Jansd Verschuer (7): Trijntgen Boncken, Frede-
rick Bonck, Neeltjen Boncken, Aeltje Boncken en Jan Verschuer (zie 14).

Deze Jan Verschuer treedt op als een van de voogden over de onmondige kin-
deren van Pieter Bruynsz (2) en Aeltjen Boncken (3), als op 27.9.16674 hun na-
latenschap tussen de vijf nog levende kinderen wordt verdeeld. Het totaal bedrag
der bezittingen bedroeg, afgezien van nog onverdeeld gelaten „parten scheeps,
huysraet, inboel, silver, gout en boecken", 125.104 car. guldens 12 stuyvers en
2 penningen. Onder deze bezittingen bevonden zich: 'Het huys de Bruynvis
staande bij de Hooghebrugh (waar de kinderen zelf in wonen) en de huyse ofte
wooninge in 't glop ernaast genaemt de Bontekoe". Verder ook „een obligatie
op 't gemeene landt uitgeseten den 16.4.1626 op den naam van Hr. Jan Pietersz
Coen generael in zijn leven, inhoudende 10.000 gld. capitael".

Iets naders kwamen wij te weten uit een eerdere akte dd. 30.9.16585. De voog-
den geven dan een machtiging aan Isaac Buys om bij de bewindhebbers van de
generale Oost-Indische Compagnie van de verenigde provinciën betaling uit de
erfenis van Sal. Jan Pietersz Coen te verkrijgen voor de minderjarige kinderen
van „Pieter Bruynsz, die erfgenaam was van Sal. Aeffgen Pieters Coene, zijn
eerder huysvrouwe, die mede erfgenaam is geweest van haar overleden broeder
d'heer Jan Pietersz Coen Sal., in sijn leven generael van de Oost Ind. Compag-
nie". Isaac Buys blijkt zelf ook belanghebbend bij deze erfenis te zijn: Hij is
weduwnaar van Eva Mente „eertijts huijsvrouwe van gemelte generael Coen en
mede erfgenaam sijnde geweest van de selve".

In het jaar daarvoor, op 21.3.16574 waren de voogden al in actie gekomen om
de erfenis van Willem I Jsbrantsz Bontekoe en zijn al eerder overleden huisvrouw
Eeltgen Bruinen te regelen. Op 15.3.16574 wordt de inventaris opgemaakt van
de goederen en huisraad, die Willem IJsbrantsz Bontekoe heeft achtergelaten.
Op de lijst staan o.a. een „silveren bruynvisje", remonstrantse lectuur, 2 „schil-
derijen" en 2 „teyckeninckjes van Bontekoe en Eeltje Bruynen". Jammer genoeg
weten wij niet of deze schilderijen nog bestaan, of waar deze zich bevinden.

Willem IJsbrantsz Bontekoe, uit naam van zijn vrouw, en Pieter Bruynsz voe-
ren als erfgenamen van hun broer Jacob Bruynsz, seylemaker, schepen te Hoorn
en reder van onder andere het schip de Bruynvis, een proces tegen een bewind-
hebber. Dit proces wordt bij het Hof van Holland7 uitgevochten en duurt ca 30
jaar tot in het jaar 1663.

Ook tegen elkaar voeren Willem IJsbrantsz Bontekoe en Pieter Bruynsz na
de dood van Eeltje processen in verband met haar erfenis. Zo machtigt Pieter
Bruynsz op 27.1.16535 Gerrit Vinck om „specialijck tegens W.IJ. Bontekoe, sij-
nen swager" op te treden.

Al eerder, 26.5.16494, stuurt de buurman van Willem IJsbrantsz Bontekoe,
Claes Fredericx Schouten, schepen en „fabrijck", hem via de notaris Masier een
brief met de volgende klacht: „Alsoo ghij (W.I J.B.) achter Uw huys hebt staende
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seeckere clijffboom8 welcke boom gij int wilt soo laet heen wassen langs ende
in des insinuants dack, maeckende alsoo de pannen los, ende open waerdoor
hij insinuant groote leckagie soo op sijn solder als in huys heeft". De buurman
vraagt om schadevergoeding en het snoeien van de clijffboom. De reactie van
Willem IJsbrantsz Bontekoe is: Als Claes Schouten wil procederen, dan moet
hij dat maar doen.

Willem IJsbrantsz Bontekoe doet ook al van zich spreken op 20.10.16089 als
hij als 19-jarige schipper een „questie over rogge" heeft, waarbij een aantal ma-
trozen van zijn schip een verklaring voor hem afleggen.

Op zoek naar verdere sporen van Willem IJsbrantsz Bontekoe in het archief
te Hoorn, trof ons het verschil in handtekening op 15.10.163010 en 26.8.1645.

1630 1645

In 1645 betreft het zeker „onze" Willem IJsbrantsz Bontekoe. Ondanks het
grote verschil tussen beide handtekeningen vermoeden wij toch dat ook de hand-
tekening in 1630 van dezelfde Bontekoe afkomstig is. Zeker is echter dat in
Hoorn in de 17de eeuw „Bontekoe's" wonen, die geen direkte familie zijn.
Het voorgaande kunnen wij als volgt weergeven:

IJsbrant
WÜlemsz
van Westsanen

1
i i

Willem
IJsbrantsz
Bontekoe
~ Hoorn

27.6.1587
t Hoorn

tussen l.l
en 15.3.1657

X

Hoorn
1.3.1626

Bruin
Louwesz
van Hoorn,

1
Eel(tje)
Bruinen

— Hoorn
7.1.1590

t Hoorn
1646

x Trijntje
Jansd
Minnes

1
1

Pieter
Bruynsz

— Hoorn
12.3.1595

t Hoorn
7.6.1655

X

Hoorn
1.7.1648

Pieter
Willemsz
van Twisk

1
Aeffgen
Pieters
Coene
~ Hoorn

30.4.1589
t Hoorn

voor 1635

x Geerte
Jansd

1
1

Jan
Pietersz
Coen
— Hoorn

11.1.1587
t Batavia

21.9.1629

Niet alleen waren Jan Pietersz Coen en Willem IJsbrantsz Bontekoe dus bei-
den in 1587 in Hoorn geboren, maar de schipper in dienst van de V.O.C, bleek
ook een zwager van de zuster van de gouverneur-generaal in Oost-Indië te zijn.

J. C. J. BUNSCHOTEN-WIJNANTS
A. M. W. BULK-BUNSCHOTEN
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Noten
i Uw Amsterdam, uitg. NGV afd. Amster-

dam e.o., Amsterdam, 1988, p. 147.
Gem. arch. Hoorn (GAH), Not. Jan Goos-
sensz van Haerlem.
Rijksarch. Noord-Holland, Aangiften gra-
ven Grote Kerk, Grafrechtenboeken Hoorn.
GAH, Not. Cornelis Masier.
ld., Not. Pieter Pronck.

D. Velius, Chronyck van Hoorn.
Alg. Rijksarch., 's-Gravenhage, Sententies
Hof van Holland.
Cleiverboom is een soort klimopboom (inf.
Hortus Botanicus Amsterdam).
GAH, Not. Jac. van der Beecke.
ld. Not. Abraham van der Beecke.

Het St. Joostpoortje
(Fotocoll. Archiefdienst Westfriese Gemeenten)
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NOTARIS PIETER PRONCK EN ZIJN
- MOGELIJKE - VERWANTEN

Bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn worden bewaard de negen
delen met akten, die van 1650 tot 1672 zijn gepasseerd voor de Hoornse notaris
Pieter Pronck1. Het onderzoek van die akten is pas onlangs begonnen en er
valt dus nog niet veel te berichten over de aard van zijn praktijk. Wel is reeds
het een en ander bekend over de notaris zelf. Het is niet onmogelijk, dat hij
omstreeks 1620 geboren is. Op 11 april 1654 gingen nl. te Hoorn in onder-
trouw:

Pieter Jacobsz Pronck, notaris ende Prockereur voor de vierschaer deser Stede, jonggesel
van Hoorn, wonende op de Appelhaven en Aefije Pieters Kloek, jongedochter van Hoorn,
wonende op het Noort.

Het paar trouwde op 26 april d.a.v. voor schepenen „in huijs, met attestatie".
Acht maanden later werd een dochtertje geboren, dat de naam Trijntje kreeg
en dat op 26 december 1654 remonstrants gedoopt werd. Tot dusverre is niets
naders gebleken omtrent haar verdere leven. Aafje Kloek is niet lang met Pieter
Pronck getrouwd geweest. Op 27 december 1662 werd voor Aefje Pieters drie
guldens begrafenisrecht betaald. Een half jaar later nl. op 21 juli 1663 gingen
te Hoorn in ondertrouw:

Pieter Pronck, weduwnaar van Hoorn, wonende op 't Oost, procureur postulerende voor
de Vierschare deses Stadts en Marija Persijn, jongedochter van Hoorn, wonende op de
Bierkaij.

Ditmaal werd het paar op 5 augustus d.a.v. getrouwd „van schepenen met at-
testatie" ten huize van de vader van de bruid Pieter Persijn2. In een genealogie
van de familie Boelens — Amsterdams regentenpatriciaat — wordt van Aafje
Kloek nog vermeld, dat ze een dochter was van Pieter Gerritsz Kloek en Trijnt-
je Jacobs de Bruyn en dat ze gehuwd was met Pieter Pronck „scheepen tot
Hoorn, storf sonder kinderen"3. Een Pieter Pronck was inderdaad in 1669,
1678 en 1682 schepen en in 1681 en 1684 weesmeester te Hoorn4.

De protocollen van notaris Pieter Pronck eindigen vrij abrupt medio 1672.
Het is niet ondenkbaar, dat zulks verband houdt met het uitbreken van de Der-
de Engelse Oorlog. Stadhouder Willem III kwam aan de macht en wist een te-
gen Frankrijk gerichte Europese coalitie tot stand te brengen. Het lijkt erop,
dat Pieter Pronck in die tijd zoiets als officier van administratie en betaal-
meester van een compagnie voetknechten is geworden. Als zodanig komt al-
thans een „Pieter Pronck, outschepen en schrijver tot Hoorn" in 1677, 1678
en 1690 voor in drie Haagse notariële protocollen5. In dat laatste jaar moet
hij flink op leeftijd zijn geweest: zo omstreeks zeventig jaar. Hij moet dus zijn
werkzaamheden uit de oorlogstijd nog zo'n zestien jaar hebben voortgezet.

De werkelijkheid is overigens misschien toch een beetje anders geweest, want
wat is het geval? Zeker van 1651 tot en met 1667 wordt in de akten van notaris
Pieter Jacobsz Pronck als getuige vermeld een zekere... Pieter Pietersz
Pronck. Eén maal verschijnt hij echter als comparant en wel op 20 januari
1657. Een Elfgen Woutersdr, „wollenaijster" te Hoorn en weduwe van Jan
Thijsz, bewijst haar zesjarig dochtertje dan haar vaderlijk erfdeel. Daarbij
compareert mede „Pieter Prs Pronck, borger deser Stede als bij de heeren Bur-
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Handtekeningen van Pieter Pietersz Pronck en notaris Pieter Pronck
(Not. Arch. Hoorn nr. 2119, p. 133, dd. 15.3.1600)

gemeesteren geordonneerde voocht over 't voorss. bewijs"6. Te oordelen naar
zijn handtekening is Pieter Pietersz Pronck van een wat oudere jaarklasse dan
notaris Pieter Jacobsz Pronck. Geboren omstreeks 1600 kan hij mogelijk als
een „oudere neef' dan wel een „jongere oom" van de notaris worden be-
schouwd. Zijn naam komt verder voor op een niet gedateerde „Lijste van de
personen die betalen moeten 't maken ende 't verhogen van de straet op de Ha-
ven tuschen d'Appel ende Groot Havensteegh". Hij moest voor negentien en
een halve voet betalen en dat was ongeveer evenveel als zeven van zijn buren,
onder wie twee kaaskopers en een schoenmaker; Cornelis Dircksz Velius werd
evenwel voor vier en twintig en een halve voet aangeslagen7. Het is niet onmo-
gelijk, dat ook deze Pieter Pietersz Pronck wel eens schepen van Hoorn is ge-
weest.

In het jaar waarin het dochtertje van de notaris werd gedoopt, ontving nog
een ander kind in Hoorn het doopsel. Dat gebeurde op 24 september 1654 toen
een zoon van Claes Jacobsz Pronck - eveneens remonstrants - gedoopt werd
als Abraham Claesz Gaerman Pronck. Gaerman, ook wel Gaelman of Gale-
man, is de naam van een familie, die waarschijnlijk op de een of andere manier
aan de Hoornse familie Pronck vermaagschapt was. Wellicht is Claes Jacobsz
Pronck te zien als een broer van de notaris.

Zo omstreeks 1650-1660 moet in Hoorn bovendien een Johannes Pronck zijn
geboren. Deze naamgenoot maakt zijn entree in de familiegeschiedenis per 1
november 1687, omdat hij toen als chirurgijn van Hoorn in het Poorterboek
van Amsterdam werd ingeschreven. Op 7 februari 1688 ging hij er in onder-
trouw met Catharina Apeldoorn, een jongedochter geboortig van en wonende
te Alkmaar. Voor zover bekend heeft dit echtpaar één dochter gekregen nl. Li-
duina Pronck, die op 4 februari 1692 te Amsterdam katholiek gedoopt werd.
Hoe het haar verder is vergaan is nog een vraagteken. Johannes Pronck werd
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in 1689 ingeschreven aan de Universiteit te Utrecht8, waar hij op 17 maart
1690 promoveerde in de medicijnen op het proefschrift „Positiones medicae in-
augurales"9. Hij moet niet de eerste de beste in zijn vak geweest zijn, want hij
gaf ook onderricht in de genees- en heelkunst. Dat leverde soms onaangename
ervaringen op. De medisch student Martinus van Leeuwen, die zich in juli 1696
voor twee en een half jaar onder zijn hoede stelde en zelfs bij hem inwoonde
— voor een totaal bedrag van acht honderd gulden 's jaars — rondde zijn op-
leiding af met een promotie. Vervolgens vertrok hij, achterlatende een schuld
van twee honderd gulden, doch wel onder medeneming van een aantal boeken
en registers10. In 1717 verscheen te Gorinchem van ene Joannis Pronk een
„Oratio de consolatione in acerbo mortis imperio"11. Misschien mag dit vrij
vertaald worden als: Troostrede bij de harde onverbiddelijke dood. Johannes
Pronck de chirurgijn moet toen achter in de vijftig of begin zestig zijn geweest.
Hij kan dus de auteur van dit geschrift zijn geweest, ook al omdat het een pas-
sende slotoverpeinzing lijkt voor iemand, die in zijn leven uiteraard talloze ma-
len met „de ongewisheid van het leven en de zekerheid des doods" geconfron-
teerd werd. Zijn maatschappelijke status in aanmerking genomen, is het
bepaald niet denkbeeldig, dat hij een familielid van de Hoornse notaris is.

Pieter Pronck's voorouders?

In het doopregister van de remonstrantse gemeente van Hoorn is geen inschrij-
ving aangetroffen van Pieter Jacobsz Pronck. Wel worden tussen de jaren 1630
en 1634 enige dopen vermeld van een Pieter als zoon van een Jacob, edoch zon-
der vermelding van de naam Pronck. Bij de Archiefdienst Westfriese Gemeen-
ten zijn echter aanwezig de „Boedelpapieren" van een zekere Pieter Pietersz
Pronck12. De jaartallen die in de inventaris worden genoemd, zien er veelbelo-
vend uit: 1561-1611. Wat voor gegevens kunnen die papieren opleveren?

De boedelpapieren bestaan uit vijf documenten:
A Inventaris van alle roerende ende onroerende goederen, paerten scheeps, gerede pennin-

gen, huijsraet ende imboel, inschulden ende uutschulden bij wijlen Pieter Pietersz
Pronck met Janna Tymansdr sijne huijsvrouwe beseten, ende nu bij de voorn. Janna
Tymansdr met haere twee kinderen bij dezelffde Pieter Pieterss heuren echten man ge-
teelt gepossideert.

B Extract vt het boelhuijsboeck van Jan Rodolfszn. Boelhuijs gehouden den tweeden oc-
tober Anno 1602 van den huijsraet ende inboel bij wijlen Pieter Pieterszn Pronck met
Janna Tijmansdr zijne huijsvrouwe beseten, etc.

C Inventaris van alle die goederen die nu noch te deelen staen tusschen d'erffgenamen van
S. Claes Pieterssen Pronck ende sijne naegelaeten mage Grietgen Matheusdr.

D een schuldbekentenis van 27 april 1611 van Claes Timansz Gaelman aan de kinderen
van wijlen Pieter Pietersz Pronck ten bedrage van honderd zeven en dertig gulden en
tien stuiver.

E een charter van 29 april 1561 waarin Marij Jacobsdochter weduwe van Simon Pieter
Clais haar kinderen het vaderlijk erfdeel bewijst.

Een Pieter Pietersz Pronck - zo volgt uit de documenten A en B - moet
in of kort voor 1602 zijn overleden, nalatende een weduwe Janna Tymansdr en
twee kinderen, die helaas niet met name worden genoemd. Hij moet in redelijk

186



goeden doen zijn geweest met „een huys ende erve gestaen ende gelegen aen
de Haven over Fnidsen, beginnende voor van de Haven aff ende streckende aen
Jacob Claessen Bruyn met een notganck aen de westzijde van thuys". Dat was
niet het enige: hij was ook nog eigenaar voor een vierde part in een ander huis
aan de Haven. Zijn inkomsten kwamen uit de „partenrederij": hij was mede
eigenaar in drie schepen en wel voor een vierentwintigste, een tweeëndertigste
en een dertigste part. De beschrijving geeft zoals te doen gebruikelijk een aar-
dig beeld van de huisraad van het - kennelijk welvarende - gezin: bedde-
goed, tinwerk, koperwerk, ijzerwerk, houtwerk, wollen kleren en een zilveren
schaal met lepels, alsmede achthonderdvijftig gulden in gerede penningen. De
uitstaande gelden beliepen een bedrag van ruim duizend gulden, waaronder
aandelen in de „Compaengije van Oost Indien" en in de „Brasijensche Com-
paegnije". De eerste de beste post is heden ten dage nog goud waard... ten-
minste vanuit genealogisch standpunt: „In den eersten staet te ontfangen van
Pieter Janssen Pronck Pieter Pietersses vader over seeckere verschoten pennin-
gen totte timmeragie van sijn huys mette interessen van dien Lx gulden". De
vorderingen op de boedel bedroegen in totaal vijfhonderd gulden: gevaar van
in de rode cijfers te belanden was dus niet bepaald aanwezig. Bij die vorderin-
gen is er één die betrekking heeft op het schip van „Oom Kees" - misschien
is dat een jongere broer van Pieter Jansz Pronck. Maar het kan natuurlijk ook
een oom van moederszijde zijn geweest of zelfs een niet-verwante persoon.

Het document bedoeld onder C heeft betrekking op de nog te verdelen boe-
del van een Claes Pietersz Pronck. Naar veilig kan worden aangenomen is hij
een eerder overleden broer van Pieter Pietersz Pronck. Kennelijk was de huis-
raad al verdeeld, want de boedel bestaat uit een huis met wat huurwoningen
op de Nieuwendam, strekkende van de Haven tot aan de Dijksloot. Voorts zijn
er de nodige obligaties, lijfrentebrieven, aandelen in de Oost-Indische Com-
pagnie, her en der opgeslagen koopmansgoederen, scheepstuigage en te vorde-
ren huurpenningen. Ook weer parten in een drietal schepen onder welke
„'t schip van Oom Kees van AIcmaer". Bij de handelsvorderingen duikt naar
alle waarschijnlijkheid een tweede broer van Pieter Pietersz Pronck op: „Noch
compt den boel eenen Rosennobel die bij Jan Pietersen Pronck moet utgekeert
sijn, deur dien die coopman van de Rogge denselven Rosennobel heeft inge-
houden seggende hem seeckere Rogge te cort gelevert te sijn ende is ons deur
Claes Nannincxszn in reeckeninge gebracht". De erfgenamen kregen uiteraard
ook te maken met de lasten van de boedel. Dat was echter niet veel: „Desen
boel is belast met twee hondert vijftich gulden hooftgelt naer luydt van eene
bezegelden brieff in dato den xxvjen October Anno 1589 toecomende Cooman
Jan Gerritssen Grietgen Matheusdrs halve broeder". Het onder D vermelde
document is slechts van beperkte betekenis voor de geschiedenis van de familie
Pronck. Het roept wel het vermoeden op, dat Pieter Pietersz Pronck's vrouw
Janna Tymensdochter tot de familie Gaelman heeft behoord.

En ten slotte document E: het charter van 1561. Spijtig genoeg komt de fa-
milienaam Pronk er niet in voor. Theoretisch gesproken bestaat dus de moge-
lijkheid, dat het stuk bij toeval tussen de boedelpapieren Pronck terecht is ge-
komen. Het charter zou dan zelfs geen enkele betrekking hebben tot het
geslacht Pronk. Vooralsnog wordt er echter van uit gegaan, dat in de tekst wel
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Het charter van 1561

degelijk leden van de familie Pronck worden bedoeld. Het behelst een verkla-
ring van Marij Jacobsdochter, wonende te Beets en weduwe van Simon Pieter
Clais. Zij kent haar kinderen - die niet bij name worden genoemd en evenmin
naar aantal worden gespecificeerd - het vaderlijk erfdeel toe een bepaalt
voorts dat het erfdeel van zoon Jacob, die na zijn vader is overleden, eveneens
aan die kinderen toevalt. De goederen mogen niet worden vervreemd binnen
een periode van vijftien jaar na dato. In de akte worden verder nog genoemd
Jacob Pieter Clais, oom van vader's zijde en eveneens wonende te Beets, alsme-
de Clais Gaelman, de „recht ghecoren voocht" van Marij Jacobsdochter, die
poorter van Hoorn is. Vier generaties van een „Beetser familie Pronck" zou-
den hier dan uit naar voren komen: Jacob Simonsz die voor 1561 overleden is,
Simon Pieter Clais en zijn broer Jacob Pieter Clais geboren ca 1500, Pieter
Clais van ca 1470 en Clais van ca 1440. Beets had in het begin van de vijftiende
eeuw „den naam van het rijkste dorp uit den omtrek te zijn"13. Het is niet zo
vreemd, dat welvarende inwoners van deze plaats er in de zestiende eeuw voor-
deel in zagen zich in Hoorn te vestigen. Deze stad ontwikkelde zich toen tot
de voornaamste in- en uitvoerhaven aan de Zuiderzee.

„Missing Links"
In het bijgaand genealogisch schema is samengevat, wat het onderzoek naar
notaris Pieter Pronck en zijn verwanten tot dusverre heeft opgeleverd. Het om-
vat niet minder dan ongeveer negen generaties en omspant twee en een halve
eeuw van 1440 tot 1690. Helaas, er zijn - weergegeven door stippellijnen -
ook veel onzekerheden en „missing links". En dan te bedenken, dat het voor-
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Clais
geb. ca 1440

Pieter Clais
geb. ca 1470

Jan Pronck
geb. ca 1490

Pieter Oom Kees
Pronck van Akmaer
geb. ca 1520 geb. ca 1530

Simon Pieter Clais
geb. ca 1500

x
Marij Jacobsdr

Jacob Simonszn
overl. vóór 1561

Jacob Pieter Clais
geb. ca 1500

Jan Pieterszn Pronck
geb. ca 1550

Pieter Pieterszn Pronck
geb. ca 1550

x
Janna Tymensdr (Gaelman)

Claes Pieterszn Pronck
geb. ca 1550

Pieter Pronck
geb. ca 1 570

Pieter Pieterszn
Pronck
geb. ca 1600

Jacob Pronck
geb. ca ] 590

Pieter Jacobszn Pronck
geb. ca 1620 x (2) 1663

x (1) 1654 Maria
Aafja Kloek Persijn

Trijntje
Pronck
ged. 1654

Claes Jacobszn
Pronck
geb. ca 1625

Abraham Claeszn
Gaerman Pronck
ged. 1654

Johannes Pronck
geb. ca 1660

x 1688
Catharina Apeldoorn

Liduina Pronck
ged. 1692
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gaande nog niet eens alles is, wat over Hoorn en Pronk te zeggen valt. Ook
in de achttiende eeuw komt er een kleine familie Pronk voor, die moet afstam-
men van een omstreeks 1675 geboren Gerrit Pronk. Vervolgens ontstaat er in
de eerste decennia van de negentiende eeuw opnieuw een familie Pronk, dit-
maal uit een zekere Cornelis Pronk geboortig van Berkhout en gehuwd met
Maartje Landsman; de bekende Ajaxied Anton Pronk is er een telg van. Men
mag niet aannemen, dat die families „zo maar uit de lucht zijn komen vallen".
Wel heeft men dan te maken met families uit een aanmerkelijk andere maat-
schappelijke groepering, dan het geval was met de oude Hoornse familie
Pronck. In die latere tijd gaat het om kleine boeren en landarbeiders.

Hierbij zij aangetekend, dat de in Hoorn aangetroffen situatie karakteristiek
te noemen is voor het onderzoek naar de geschiedenis van „het geslacht
Pronk" in zijn algemeenheid. Uiteraard kan men het standpunt innemen, dat
de diverse Hollandse families Pronk, die op het eind van de zestiende en in het
begin van de zeventiende eeuw blijken te bestaan, genealogisch gezien niets met
elkaar te maken zullen hebben14. De mogelijkheid mag echter evenmin uitge-
sloten worden geacht, dat ze wèl aan elkaar verwant zijn. Het is zelfs een aan-
merkelijk vruchtbaarder hypothese, omdat ze een grote stimulans vormt tot
verder familieonderzoek. Dat krijgt dan in zekere zin hetzelfde karakter als bij-
voorbeeld de naspeuringen naar de diverse stammen Van den Pavordt15.

s. E. PRONK

Noten
1 D. J. Ooms, fnventaris van de archieven

van notarissen in Noord-Holiand
1552-1842, Haarlem, 1977, p. 48.

2 Schrijven Rijksarch. in Noord-Holland,
1057/54, dd. 24.12.1954.

3 Genealogie van 't Geslacht Boelens naar
handschrift van Jan van Wieringen Gz,
onder toezicht van J. A. Alberdinck Thym,
z.pl., z.j., f.34.

4 Schrijven Gem. arch. Hoorn, A 98, dd.
29.7.1954.

5 Gem. arch. 's-Gravenhage, oud-notarieel
arch. (ONA), nrs 784, p. 167, 655, p. 885 en
667, p. 209.

6 Archiefdienst Wêstfriese Gemeenten
(AWG), ONA Hoorn, nr 2118, f.123.

7 Mevr. J. Steendijk-Kuypers te Utrecht was
zo vriendelijk mij op deze lijst opmerk-
zaam te maken.

8 Album Studiosorum Rheno-Traiectinae,

Utrecht, 1886, p. 87.
Algemeen Nederlandsch Familieblad
1883/84, 17-4b; General Catalogue of
Printed Books, Vol. 195, British Museum,
London, 1963, p. 91. Ik heb dit werk niet
kunnen raadplegen.
Gem. arch. Amsterdam, ONA nr 5765,
p. 164, dd. 30.1.1699.
Gener. Cat., t.a.p.
AWG, Oud-recht, arch. Hoorn, nr 4657,
boedelpapieren Weeskamer nr 445.
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woor-
denboek der Nederlanden, dl 2, Gorin-
chem, 1840, p. 236.
In dat geval zou het voor de hand liggen te
trachten wat meer inzicht in het verschijn-
sel te verwerven door het entameren van an-
troponymisch onderzoek.
W. de Vries, Stamreeksen Van den Pavordt,
in Ned. Leeuw LV1I (1939).

EEN FRANSE ADELSBRIEF

Het repertoire van not. N. Carbasius te Hoorn (ONAH 2841, nr 141, dd 1.10.1841) vermeldt: Gecallati-
oneerde kopie van een Franse adelbrief, afgegeven aan Dederick de Halevin te Parijs, in dato februari
1623, gekopieerd 16.2.1625 en 14.9.1660. Het afschrift bevindt zich niet onder de akten.
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Detailprent uit de „Chronyck van Hoorn" met het Statenhuys (nu het museum), het Stadhuys
(gesloopt) en de Waegh

(Colt. Westfries Museum, Hoorn)

OVER DE HERKOMST VAN
DR. PILGROM HERMANSZ HULLEMAN

Dr. Pilgrom Hermansz Hulleman (1589-1656) is aan het begin van de zeventien-
de eeuw een vooraanstaand burger van Hoorn. Onder de naam Pelegromius
Hulleman Hornanus schreef hij - als één van de velen - een lofdicht op de
Hoornse kroniekschrijver en stadsarts Velius.

Het is merkwaardig dat over zijn herkomst niets bekend is. Hij zou op 29
februari 1589 te Hoorn geboren zijn, maar dit is niet gebleken.

Een aanknopingspunt levert mogelijk een verklaring van Dirck Carbasius
(1619-1681) van 3 mei 1662. Carbasius spreekt over „Anna Harmesz van Ens,
weduwe van saligher Carel van Cracauwsso mijn overleden moeije" en over
„mijn neve de heere Magnus Dure(e)l". Het is praktisch zeker dat deze relaties
lopen via Hulleman die een Pottebacker (Carbasius) in tweede echt had.

Over het geslacht van Cracouw is uitvoerig gepubliceerd1. Daaruit blijkt
dat Anna Hermensd van Ens2 in 1610 trouwt en geboortig is van Hoorn.

Verondersteld wordt dat Dr Pilgrom Hulleman de broeder is van Anna van
Ens. Een aantekeningen in één van de grafboeken3 ondersteunt het bestaan van
een gehuwde zuster van Hulleman te Hoorn.
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Niet alleen is de vraag naar de identiteit van de ouders van Hulleman en van
Ens open blijven staan. Er is de vraag naar de oorsprong van het verschil in
geslachtsnaam bijgekomen.

J. F. WENDTE
Noten

1 Ned. Leeuw 1975, k. 311-318; 1978. lakenkoper te Hoorn en Lucretia de Huy-
2 Een relatie met het bekende geslacht Ens ben.

werd niet gevonden. Zie Ned. Leeuw 1958; 3 Grote Kerk Hoorn, grafnummer 348,
1977. Daarvan zijn de stamouders Elbert Noordzijde, 1623.
(Albert) Matthijsz (Ens), omstreeks 1610

MILITAIREN UIT HOORN VOCHTEN IN DE SLAG
BIJ WATERLOO EN IN DE STRIJD TEGEN DE BELGEN

De registers van het z.g. „Fonds 1815", waarop uitvoerig is ingegaan in het
„Militaria" nummer van Gens Nostra XXVIII (1973), p. 54 e.v. berusten bij de
Gemeentelijke archiefdienst te Amsterdam. Daarin treft men verschillende
militairen, geboortig uit Hoorn, die gewond werden bij oorlogshandelingen bij
de bevrijding van ons land van de Fransen in de jaren 1814-1815, bij de slag
bij Waterloo in 1815 of in de strijd tegen de opstandige Belgen in de periode
1830-1832.

Het betreft de volgende militairen:

Gewond in de strijd tegen de Fransen, 1814 —1815:

Simon Pieterse Bakker
Lammert Elias
Jacobus Theodorus Wognum

geb. 15.5.1796
geb. 3.6.1791
geb. 29.9.1772

Bij Waterloo of kort daarna overleden:
Louwrens Kapitein geb. 8.2.1788
Gerard Adriaan Otter geb. 6.11.1796

Gewond in de strijd tegen de Belgen 1830-1832:
Jacob de Graaf geb. 4.2.1791
Hendrik van der Rol geb. 27.6.1794
Gerrit Rijst geb. 8.7.1802
Arend Westermeyer geb. 8.5.1795

Kort na de Belgische strijd overleden:
Hendrik Snijhorst geb. 23.12.1832

overl.
overl.
overl.

overl.
overl.

overl.
overl.
overl.
overl.

overl.

12.3.1872
mei 1855
21.10.1847

18.6.1815
20.5.1817

1862
dec. 1873
1862
15.3.1861

4.3.1832

(741-1204)
(744-1759)
(743-1493)

(754-253)
(756-491)

(760-545)
(760-518)
(760-519)
(761-739)

(762-92)

Niet alle militairen werden gewond in de strijd, doch wel als gevolg van de dienst
in het leger; Een voorbeeld daarvan is Jan Vels, geboren te Hoorn 8.7.1811, die
in 1837 op wacht staande te Breda door een verdwaalde musketkogel aan het
oog werd gewond (746-2215).

Van alle bovengenoemde personen vindt men nadere gegevens in de registers,
zoals de militaire rang, het beroep uit de periode dat men nog niet in het leger
was, de aard van de verwondingen en eventueel nadere familierelaties. Daarom
is dan ook steeds het inventarisnummer van het betreffende register vermeld,
gevolgd door het volgnummer in dat register.

P. J. M. WU1SMAN
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SCHELLINKHOUTER ZEELIEDEN UIT DE JAREN
1681-1720*

Inleiding

In een tweetal artikelen in het Tijdschrift voor zeegeschiedenis behandelde ik
de sociale en economische positie van zeelieden uit het nabij Hoorn gelegen
Schellinkhout gedurende de periode 1681-1720'. Het onderzoek had betrek-
king op 47 schippers en 121 zeelieden in een lagere rang. Zestien personen kwa-
men in beide categorieën voor, zodat bij het onderzoek in totaal 152 Schellink-
houter zeelieden betrokken waren. Van hen werden zoveel mogelijk gegevens
verzameld, in de eerste plaats op het persoonlijke vlak (geboorte-, trouw- en
overlijdensdata), maar daarnaast ook gegevens, die een indicatie konden geven
van de sociale en economische plaats in het dorpsleven. Te denken valt aan func-
ties in het dorps- en kerkbestuur en gegevens over de welstand (betaalde impost
bij trouwen en begraven, huizen- en landbezit, eventuele andere beroepen). Ook
de onderlinge familierelaties bleken van belang te zijn.

Het materiaal, dat dit onderzoek heeft opgeleverd, is ook genealogisch gezien
interessant. Iedere genealoog zal trachten de verkregen stamboom-, stamreeks-
of kwartierstaatgegevens nog wat verder 'aan te kleden', bijvoorbeeld door te
vermelden welk(e) beroep(en) werden uitgeoefend. Van lang niet alle voorouders
is echter bekend op welke wijze zij in hun dagelijks onderhoud voorzagen. De
door mij verzamelde gegevens kunnen in dit verband een aanvulling vormen
voor wat betreft voorouders met een maritiem beroep.

e:

e STEDE SCHEZLZNKHOUT. ,7IS.
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Voor dit onderzoek zijn de protocollen van alle in Oostelijk West-Friesland
geresideerd hebbende notarissen systematisch bewerkt. Hetzelfde geldt voor een
aantal Amsterdamse notarissen, dat zich op maritieme zaken had gespeciali-
seerd. Ook het oud-archief van de gemeente Schellinkhout, het oud-rechterlijk
archief van die plaats, het archief van de hervormde gemeente en dat van de
bootsgezellenbeurs van het naburige Blokker werden in het onderzoek betrok-
ken.

In het hierna volgende overzicht wordt van iedere Schellinkhouter zeeman een
beperkt aantal gegevens vermeld. Allereerst wordt meegedeeld aan boord van
welk schip en in welke functie de betrokkene voer. Wanneer in de notariële acte
een leeftijd is vermeld, wordt die ook gegeven. Doopdata ontbreken in de bron-
nen veelal. Iedere indicatie omtrent het geboortejaar is daarom welkom. Wel
moet ik erop wijzen dat de opgave (of de weergave door de notaris) van de leeftij-
den niet altijd even betrouwbaar is. Vervolgens worden - voorzover bekend -
doop-, begraaf-, overlijdens- en trouwdata en de namen der echtgenoten ver-
meld. Eventueel volgen ook gegevens over plaats van herkomst of plaats, waar-
heen men is vertrokken. Als laatste gegeven is de familierelatie met andere zeeva-
renden opgenomen. Die relaties blijken niet altijd uit de achternamen. De
merkwaardige en in West-Friesland tamelijk veelvuldig voorkomende gewoonte
om kinderen uit hetzelfde gezin verschillende achternamen te geven, speelt daar-
bij natuurlijk een rol. Daarvan vindt men in het hierna volgende verschillende
voorbeelden.

Alvorens ik de Schellinkhouter zeelieden de revue laat passeren, zet ik in het
kort uiteen wat de betekenis van de zeevaart voor het Westfriese platteland was.
Daarna vat ik de genoemde artikelen over de sociale en economische positie van
zeelieden in Schellinkhout samen, waardoor men een indruk krijgt van de plaats,
die zij in de dorpsgemeenschap innamen.

De zeevaart en het Westfriese platteland

Vanouds hadden de bewoners van het Westfriese platteland een sterke binding
met het water. Aan de ene kant was er de zee als vijand en is er eeuwenlang aan
de dijken gewerkt teneinde doorbraken te voorkomen. Aan de andere kant echter
verdienden talrijke Westfriezen hun brood op het water. Aanvankelijk was vooral
de visserij op de Zuiderzee van belang, maar later vond men ook werk op de
koopvaardij. Dat behoeft geen verwondering te wekken, want West-Friesland
telde een drietal belangrijke havensteden: Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Uit
een tweetal enquêtes — de Enqueste en de Informacie — blijkt dat reeds om-
streeks 1500 de zeevaart voor vele Westfriese dorpen van betekenis was2. De be-
woners voeren meestal „om een daghuur", dat wil zeggen in een lagere rang.
Erg veel schippers zullen er toen op het platteland nog niet hebben gewoond.
Dat veranderde in de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw. Onder an-
dere blijkt dit uit de Sonttoltabellen, waarin men per plaats het aantal schippers
vermeld vindt, dat de Sont in oost- of westwaartse richting passeerde. In deze
zeeëngte moest te Elseneur tol worden betaald. De verantwoording van deze be-
talingen diende als basis voor de genoemde Sonttoltabellen.

De eerste schipper van het Westfriese platteland kwam uit Venhuizen en tref-
fen we in 1528 in deze tabellen aan. Dat het een schipper uit Venhuizen was, blijkt
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geen toeval te zijn. Daarna blijft deze plaats het belangrijkste zeevarende dorp
van West-Friesland. In 1563 passeerde al 76 maal een Venhuizer schipper de
Sont, een record-aantal van 114 werd in 1608 bereikt. Bij deze aantallen moeten
we bedenken dat zowel de heen- als de terugreis werd geteld en dat een schipper
zeker twee reizen per jaar kon maken.

Rond 1600 vinden we de meeste Westfriese dorpen al in de Sonttoltabellen
terug. Gedurende de gehele 17de eeuw blijft de zeevaart als bron van werkgele-
genheid een belangrijke rol spelen. Pas in de loop van de 18de eeuw, als het
aantal inwoners sterk daalt, neemt ook die betekenis af. Het ontstaan van boots-
gezellenbeurzen in diverse plaatsen mag eveneens als een bewijs van het belang
der zeevaart worden gezien3. De oprichting van een dergelijke onderlinge verze-
keringskas had alleen dan zin als het dorp een voldoende aantal zeelieden telde.
De meeste beurzen werden omstreeks 1635 opgericht, maar ook in latere jaren
sloot men zich in verschillende dorpen nog op deze wijze onderling aaneen: in
1678 te Hauwert, in 1698 te Aartswoud, in 1703 te Hem en tenslotte in 1706 te
Venhuizen. Ook hieruit kan men concluderen dat de zeevaart gedurende de 17de
eeuw en het begin der 18de eeuw van belang bleef.

In het bovenstaande is vooral de vaart door de Sont en dus naar de Oostzee
genoemd. De vaart op dit gebied was de spil, waar de handel grotendeels om
draaide. Maar ook andere gebieden werden door Westfriese zeelieden regelmatig
bezocht. Te denken valt aan Frankrijk (la Rochelle en Bordeaux bijvoorbeeld),
Portugal (Lissabon, Setubal), Spanje, het Middellandse Zeegebied, Engeland en
Noorwegen. Aan de haringvisserij en de walvisvaart werd eveneens, zij het niet
vanuit alle dorpen deelgenomen.

Schellinkhouter zeelieden en hun plaats in de dorpsgemeenschap4

Ook voor het iets ten oosten van Hoorn aan het IJsselmeer gelegen Schellink-
hout was de zeevaart van veel belang. Naar schatting was omstreeks een derde
deel van de beroepsbevolking in 1700 in de scheepvaart werkzaam. Het aantal
inwoners bedroeg in 1632 ca 950 en een eeuw later nog maar 430. Het inwonertal
zal omstreeks 1700 mogelijk 600 a 700 hebben bedragen. Het grootste deel daar-
van was gereformeerd (hervormd). Het aantal doopsgezinden was echter groot
genoeg om tot het begin van de 18de eeuw een eigen gemeente te kunnen vormen.
Schellinkhout telde ook een klein aantal rooms-katholieken, die tot de statie
Blokker behoorden en voornamelijk in het „Noordend" woonden. Hier stond
ook hun schuilkerkje.

Zeelieden vond men in alle geloofsgroeperingen. Het door diverse auteurs ge-
schetste beeld dat zij tot het lagere deel van de bevolking behoorden, blijkt voor
de Schellinkhouter zeeman niet op te gaan. Het is bijna vanzelfsprekend dat de
schippers economisch gezien tot de bovenste laag behoorden. Maar ook de zee-
lui, die in een lagere rang bleven varen, onderscheidden zich in dit opzicht in
positieve zin van hun mede-dorpsbewoners. Een opvallend groot aantal van hen
bezat een eigen huis. Bij een vergelijking van de betaalde impost voor trouwen
en begraven blijkt hun economische positie ook iets beter te zijn. Het aantal be-
deelden onder zeelieden was bijzonder klein.

Het zeemansleven was slecht te combineren met verantwoordelijkheden in het
dorps- of kerkbestuur. Daarvoor was hij te vaak en te lang uit het dorp afwezig.
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Het behoeft daarom geen verbazing te wekken dat een aktieve zeeman in het soci-
ale leven nauwelijks een rol speelde. Functies als burgemeester, schepen, ouder-
ling of diaken waren in het algemeen niet voor hem weggelegd. Of daarmee ook
zijn invloed gering was, is moeilijk na te gaan. Via niet-zeevarende familieleden
was de besluitvorming mogelijk te beïnvloeden. Als eenmaal de beslissing was
gevallen om aan wal te blijven, was men wel in staat bestuursfuncties te vervullen.
Een redelijk aantal ex-zeelieden vinden we dan ook in dorps- en kerkbestuur te-
rug. Er was één college, waarbij het geen rol speelde indien men al dan niet regel-
matig van huis was. Voor de vroedschap, bestaande uit 32 personen, gold slechts
de gegoedheid, de rijkdom. Voor de onderzochte periode 1681 -1720 zijn vroed-
schapslijsten bewaard gebleven uit de jaren 1684 en 1704 t/m 1720. Op die lijsten
komen 86 namen voor, waaronder 15 schippers en 8 andere zeelieden.

Met betrekking tot het sociale leven is een tweetal punten het opmerken waard.
In de eerste plaats blijkt de zeevaart vooral een familiezaak te zijn. Vrijwel iedere
zeeman had wel één collega in zijn nabije familiekring, meestal meer. Pieter
Claasz Oudestam spande de kroon: twee broers, drie zoons en vier zwagers waren
eveneens zeevarend. Heel vaak monsterde een Schellinkhouter zeeman bij een
plaatsgenoot aan. Van de 303 reizen van Schellinkhouter zeelieden, waarvan de
schipper mij bekend is, vonden er 145, dus bijna de helft, plaats onder het com-
mando van een plaatsgenoot. De kans dat men met een familielid als schipper
voer was, gezien het vorenstaande, tamelijk groot.

Het tweede opvallende punt is dat zeevarende familieleden vrijwel steeds in
dezelfde of gelijkwaardige rangen voeren. In het bovengenoemde geval van Pie-
ter Claasz Oudestam brachten alle familieleden het tot stuurman of schipper met
uitzondering van diegenen, die voortijdig het zeemansleven vaarwel zeiden. Het-
zelfde patroon vindt men terug in de keuze van de huwelijkspartner. Schippers-
zoons, die het zelf later dikwijls ook tot schipper brachten, trouwden met schip-
persdochters, zonen van stuurlieden met dochters van stuurlieden, enzovoorts.
Ook binnen de kring der zeelieden bestonden er rangen en standen.

PIET BOON

Noten
*Loek Deugd was zo vriendelijk de naamlijst door te nemen. Voor zijn kritische opmerkingen ben ik
hem zeer dankbaar.
1 P. Boon, De sociale en economische positie van schippers in het Westfriese dorp Schellinkhout

rond 1700, in Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 39 (1979),
4-14.
Piet Boon, Zeelieden te Schellinkhout omstreeks 1700, in Tijdschrift voor zeegeschiedenis 6
(1987), nr 2, 107-123.

2 Enquesteende informatie uptstuck van der reductie ende reformatie van de schiltaelen... gedaen
in denjaere MCCCCXCIIII, Leiden 1876, 22-23.
Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden en dorpen van Hollant ende
Vrieslant ... gedaen in denjaere MDXIV, Leiden 1866, 109-110.

3 Voor algemene informatie over de bootsgezellenbeurzen, zie: S. Lootsma, „Draeght elckanders
lasten": bijdrage tot de geschiedenis der „Zeevarende Beurzen" in Noord-Holland, in West-
Friesland's Oud en Nieuw 3 (1929),-12-61 en 10 (1936), 71-74.

4 Het volgende is ontleend aan de in noot 1 genoemde artikelen.
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br:
jm.:
jn
r.-k.
svdr:
szn:
tr. (i):
v.:
vdr:
won.:
zn:
zwr:

broer
jongeman
jaar
rooms-katholiek
schoonvader
schoonzoon
betaling impost op trouwen
van
vader
wonend
zoon
zwager

Toelichting en betekenis der gebruikte afkortingen
- Voorzover niet anders vermeld is de godsdienst hervormd. Bij personen van wie geen verdere

gegevens bekend zijn, is meestal ook de godsdienst onbekend.
- Bij data zonder vermelding van een plaatsnaam is steeds Schellinkhout bedoeld.
- Bij de bronvermelding ten aanzien van schippers heb ik mij in hoofdzaak beperkt tot de gegevens

uit de bewerkte notariële archieven. Vermelding van gegevens uit andere archivalische bronnen
zou dit artikel teveel hebben doen uitdijen. Belangstellenden kunnen zich voor eventuele nadere
gegevens tot mij richten.

Afkortingen
ber. (i): betaling van impost op begraven NA: notariële archieven berustend bij

AWG
NAA: notariële archieven berustend bij ge-

meentearchief Amsterdam
OAE: oud-archief Enkhuizen (AWG)
OAH: oud-archief Hoorn (AWG)
OAS: oud-archief Schellinkhout (AWG)
ORA: oud-rechterlijke archieven, be-

rustend bij AWG
ORAA: oud-rechterlijke archieven, be-

rustend bij gemeentearchief Amster-
dam

ZBB1: archief zeevarende beurs Blokker
AWG: Archiefdienst Westfriese gemeenten (AWG)

Lijst van zeelieden
1. Jacob Abrahamsz, stuurman op „de Witte Star" (NA 2240, 14.12.1691), doopsgez., overl. vöör

8.10.1704 (ORA 4771), tr. 6.2.1689 Marij Jans. Br v. 2; zwr v. 18, 19, 91 en 100.
2. Jan Abrahamsz, bootsgezel op „de Tulp" (ORA 4443,12.5.1689), hoogbootsman op „de Pauw"

(35 jr: NAA 5252, 19.9.1687 en NA 2288, 2.1.1688) en „de Hovenier" (NAA 5292, 14.7.1703) en kok
op „de Oost-Vlieland" (50 jr: NAA 5295, 9.1.1705), doopsgez., begr. (i) 4.9.1719, tr. 25.1.1682 Aaf
Cornelis. Br v. 1.

3. Cornelis Corhelisz Admiraal, alias Tas, schipper op „de Roo Tas" (NAA 5241,2.9.1684 en NAA
5252, 19.9.1687), „de Stadt Riga" (NAA 5260, 23.8.1690, NA 2313, 2.6.1691 en 16.7.1691 en NAA
5272, 16.5 en 30.5.1695) en „de Hovenier" (NAA 5292, 14.7.1703), begr. (i) 12.8.1714, tr. (1) 1.2.1682
Trijntje Cornelis Tasman; tr. (2) 11.2.1685 Trijntje Pieters. Zwr v. 134, 135 en 136.

4. Wouter Pietersz Appelton, ook wel Schoenmaker, vaart naar Moskou (ZBB1, 27.5.1715) en de
Oostzee (ZBB1, 2.6.1718), ged. 2.6.1697, begr. (i) 14.7.1731, tr. 1.11.1722 Dieuw Jans. Zn v. 73; szn
v. 133.

5. Hermen Arisz, hoogbootsman op „de Pauw" (24 jr: NAA 5293, 22.2.1704 en NA 2286,
9.12.1704), ged. 17.12.1679, begr. (i) 3.4.1758, tr. (1) 18.1.1705 Gerbreg Jacobs; tr. (2) 5.4.1722 Trijn
Jans Oly. Zn v. 129.

6. Jacob Arisz, timmerman op ,;t Speelschuijtje" (NA 2192, 13.11.1683) en stuurman op „de Peli-
kaan" (NA 2193,15.5.1684), vermoedelijk doopsgez., overl. vöór 1687, tr. 25.1.1682 Claartje Corne-
lis. Vermoedelijk zn van schipper Aris Claasz Koster; br v. 82; zw v. 106.

7. Jan Barendsz, schipper op ,;t Speelschuijtje" (NA 2192,13.11.1683, NAA 5240, 20.6.1684, NAA
5243,5.3.1685, NAA 5246,22.1 en 27.3.1686) en op „'t Slot van Koningsbergen" (NAA 5246,5.4.1686,
NA 2278, 25.6.1686, NAA 5250, 7.1.1687, NAA 5251, 6.8.1687 en NA 1043, 8.7.1688), overl. 1690,
tr. (1) als jm. van de Zwaagdijk, won. Wognum 27.12.1662-Aaf Bastiaans; tr. (2) Wognum 5.3.1684
Griet Sijverts. Br v. 8 (ORA 4779, 16.5.1692); zwr v. 46.

8. PouwelsBarendsz, stuurman op ,;t Slot van Koningsbergen" (40 jr: NAA 5250, 7.1.1687), overl.
vöör 9.1.1694 (ORA 4783), tr. (1) 3.2.1675 Aaf Usbrants; tr. (2) 13.1.1692 Jannetje Sijmons. Br v.
7 (ORA 4779, 16.5.1692); zwr v. 46.

9. Dirk Claasz Berk, schipper op „de Langeberck" (ORA 4771, 9.12.1700, NAA 5291, 11.1.1703,
NA 2254, 25.1.1703, NAA 5292, 29.11.1703, NA 2287, 3.1.1705, NAA 6772, 29.3.1707) en op „de
Anna" (NA 2288, 10.3.1708), ged. 16.12.1674, overl. Riga ca 1715, tr. 27.1.1697 Geert Claas Rob.
Zn v. 11; szn v. 110; vdr v. 10; br v. 12, zwr v. 111.
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10. Claas Dirksz Berk, hoogbootsman bij schipper Reilof Claasz Rob (ORA 4784, 17.11.1719),
later zelf schipper (zie bijv. ORA 4772, 12.3.1738), ged. 8.8.1700, begr. (i) 13.4.1770, tr. (1) 27.1.1726
Trijntje Pieters Veer, tr. (2) Wijdenes 30.3.1738 Aafje Sijmons; tr. (3) 5.1.1749 Aa/je Jans. Zn v. 9;
szn v. 147.

H. Claas Jansz Berk, alias Allerts, schipper op „de Langeberck" (ORA 4475, 15.2.1679, NA 2193,
24.1.1685, NAA 5250, 21.2.1687, NA 2250, 10.3. 1687, NAA 5252, 13.9.1687, NAA 5253, 4 en
5.3.1688, NAA 5254, 25.8.1688, NAA 5256, 29.11.1688, NAA 5262, 10.4.1691, NAA 5270, 1 en
12.7.1694 en ORA 4771, 2.3.1695), ged. 21.3.1632, overl. 9.3.1703, tr. (1) 9.1.1661 Geert Cornelis, tr.
(2) 28.2.1683 Trijn Hermens. Vdr v. 9 en 12; zwr v. 88.

12. Cornelis Claasz Berk, kok op „de Langeberck" (NA 2193, 24.1.1685), stuurman op „de Lange-
berck" (ORA 4779, 26.2.1688, 27 jr: NAA 5262, 10.4.1691 en 30 jr: NAA 5270, 1.7.1694) en schipper
op „de Eendracht" (NAA 5271, 24.12.1694, NAA 5282, 13.6.1699, NAA 5283, 9.9.1699, NA 2284,
1.2.1701, NA 2254, 25.1.1703, NAA 5293, 29.2.1704, NAA 5294, 14.11.1704, NA 2235, 27.11.1704,
NAA 6767, 2.1.1706, NAA 6770, 16.11.1706, NAA 6772, 15.3.1707 en ORA 4784, 10.4.1708), ged.
21.10.1663, begr. (i) 21.2.1743, tr. 13.2.1684 Dieuw Pieters Gees. Zn v. 11; br v. 9.

13. Maarten Jansz Bestevaer, schipper op „de Bestevaer" (NAA 5253, 3.4.1688, NAA 3834,
30.4.1689, 54jr: NA2332,2.6,25.7 en21.11.1691, NAA5266,8.12.1692, NAA5268,27.10en 1.12.1693
en NA 2336, 5, 10 en 11.11.1695), vermoedelijk zn van schipper Jan Willemsz, overl. mei 1709, tr.
(1) 12.5.1669 Aaf Cornelis; tr. (2) 21.1.1674 Hillegont Taems.

14. Jacob Heijnsz Blocker, kok op „de Witte Tas" (21 jr: NAA 5260, 9.4.1690) en stuurman op
„de Eendracht" (29 jr: NAA 5283,9.9.1699), tr. 10.1.1700Neel Cornelis, later won. te Hem. Br v. 15.

15. Jan Heijnsz Blocker, wordt éénmaal schipper genoemd (DTB Schellinkhout 1, 25.10.1699),
kok op ,;t Roij Schuijtje" (NA 2257,26.4.1689), stuurman op „de Houttuijn" (NAA 6796, 23.1.1712),
„de Vrijheid" (NA 2350, 16.4.1712), „de Olijfboom" (NAA 6804, 24.10.1713) en „de Jonge Jan"
(NAA 6830, 26.11.1718), begr. (i) 14.5.1731, tr. Jantje Pieters (Haneman). Szn v. 54; br v. 14; zwr
v. 53; vdr v. 16, 50, 51 en 52.

16. Jan Jansz Blocker, soms ook Haan, vaart van 1713 -1720 op diverse schepen met diverse schip-
pers (ZBB1), ged. 21.9.1692, begr. (i) 17.7.1732, tr. (i) 2.1.1723 Dieuw Gerrits. Zn v. 15; szn v. 75;
br v. 50, 51 en 52.

17. Jan Cornelisz Boes, vaart van 1715-1720 op diverse schepen met diverse schippers (ZBB1),
begr. (i) 26.1.1725, tr. 10.12.1719 Geertje Jans.

18. Cornelis Jansz Boetes, stuurman op „de Geneesmeester" (50 jr: NAA 5274, 27.1.1696 en NA
2314, 30.4.1696), „de Rooseboom" (57 jr: NAA 5292, 15.8.1703) en „de Stadt Riga" (60 jr: NAA
6767, 11.3.1706), is nog zeevarend in 1704 (ORA 4771, 8.10.1704) en 1705 (ORA 4784, 30.3.1705),
begr. (i) 27.3.1720, tr. Meynouw Freeks. Br v. 19; zwr v. 1, 91 en 100.

19. Pieter Jansz Boetes, schipper in 1679, op „de Schellinkhouter Kerck" (NA 2298, 14.12.1689
en NAA 5261, 30.9.1690) en „de Kapiteyn" (NA 2322, 23.12.1690), ongeh. overl. buitenslands 1691
(Gaarder 49). Br v. 18; zwr v. 1, 91 en 100.

20. Pieter Dirksz Botter, ontving in 1705 van dediakonie ƒ 10,-voor zijn uitrusting op de haring-
buizen, kwam 1.8.1694 met attestatie van Oosterleek, begr. (i) 6.11.1727, tr. Knier Wouters. Zwr v. 73.

21. Sijmon Brantsz, stuurman op „de Kuijper" (50 jr: NAA 5237, 1.1.1683), doopsgez., overl. voor
22.1.1698 (ORA 4787), tr. 4.10.1652 Jeltje Dirks. Vdr v. 74; svdr v. 95.

22. Cornelis Willemsz Brouwer, kok op „de Brouwer" (26 jr: NAA 5295, 6.1.1705), „de Vreede"
(30 jr: NAA 6784, 6.7.1709) en „de Joüstus" (31 jr: NAA 6786, 30.11.1709), tr. mogelijk Aagt Jans.

23. LuijtjePieterszBuijsman, vaart in de periode 1713-1715 op diverse schepen met diverse schip-
pers (ZBB1). Vertrekt daarna naar Hoorn.

24. Claas Claasz Buijtendijck, commandeur in 1681 (OAE bergnr. 756, 1.4.1681), schipper op „de
Blauwe Reiger" (NA 2239, 19.7 en 13.10.1688), overl. in de nacht van 8 op 9.9.1688 komende van
St. Ubes op weg naar de Oostzee op een klip „de Tisseling", tr. 17.1.1666 Wen Weijerts. Br v. 100
en v. Teunis Claasz, „varent man" in 1674 (ORA 4774, 22.1.1674); svdr v. 74.

25. Cornelis Pietersz Buijtendijck, stuurman op „de Stadt Riga" (21 jr: NAA 5272, 30.5.1695),
schipper op „de Stadt Riga" (NAA 5282, 12.6.1699, NAA 5285, 28.1.1700, NAA 5291, 30.4.1703
en NAA 5293, 26.2.1704), ged. 14.10.1674, vertrekt in 1705 naar Wijdenes, tr. Wijdenes 2.3.1704
Trijntje Meckes. Zn v. 37.

26. Pieter Sijmonsz Bult, hoogbootsman op ,',t Bonte Kalff" (24 jr: NAA 5296, 12.8.1705) en
stuurman op „de Unie" (NA 2288, 30.9.1707), godsdienst onbekend, geen verdere gegevens bekend.

27'. Floris Pietersz Butterhoek, schipper op „de Papiermolen" (NAA 5258,11.5.1689), „de Blauwe
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Os" (NA 2308, 10.5.1691) en „de Liefde" (NA 2336, 18.7.1695, NAA 5277, 21.9.1697, NAA 5287,
23.5.1701, 50 jr: NA 2234, 15.6.1701, NAA 5294, 19.11.1704, NAA 5295, 15.4.1705 en NA 2287,
19.2.1706), komt op 16.4.1692 van Venhuizen (Tersluis) naar Schellinkhout, overl. 1.12.1706, tr. Aaf
Jans. Br v. schipper Cornelis Pietersz Spieringvanger van Venhuizen; vdr v. 28.

28. Pieter Florisz Butterhoek, stuurman op „de Kroonvogel" (NA 2316, 2.3.1706 en 23 jr: NAA
6774, 9.8.1707), schipper op „de Kroonvogel" (NAA 7373, 11.10.1707 en NA 2289, 29.1.1710), ver-
trekt in 1726 naar Indië, won. 1728 te Oostblokker, tr. (1) 21.10.1708 Luijduw Pieters Sluijm; tr.
(2) Westwoud (i) 6.2.1728 Lijsbeth Claas. Zn v. 27.

29. Adriaan Danielsz, bootsgezel op „de Wijnstock" (23 jr: NA 2226, 1.9.1682), tr. als jm. van
Hoorn 10.3.1680 Sij Jans. Vdr v. 48 en 140; zwr v. 47.

30. Pieter Jansz Dick, hoogbootsman bij schipper Pieter Gerbrantsz van Schellinkhout (ORA
4770, 18.12.1680), begr. (i) 25.9.1713, tr. (1) 27.3.1678 Dieuw Broers; tr. (2) 2.1.1684 Aaf Furmers.
Svdr v. 147; zwr v. 35, 36 en 76.

31. Claas Woutersz Doos, kok op „de Graaf Floris" (22 jr: NAA 5287, 22.1.1701), op „de Pere-
boom" (26 jr: NAA 5292,31.12.1703 en 28 jr: NAA 6769,7.7.1706) en op „de Jonge Jan" (NAA 6811,
21.2.1715 en NAA 6830,26.11.1718), won. in 1706 te Oosterleek (Zeevarende Beurs Venhuizen), begr.
(i) 7.5.1725, tr. 8.1.1713 Marij Pieters Krimpen. Zwr v. 85.

32. Pieter Pietersz Dubbeld, stuurman op „de Eendracht" (62 jr: NAA 5271, 24.12.1694), ged.
24.10.1632, begr. (i) 26.11.1709, tr. Geert Dircks Cats. Svdr v. 36.

33. Willem Evertsz (Dominé?), stuurman op „de Drie Seijlemakers" (26 jr: NAA 5244,21.6.1685),
vermoedelijk r.-k., won. later te Binnenwijzend, tr. 20.1.1683 Marij Pieters.

34. Pieter Florisz, bootsgezel op „de Coster" (NAA 6795, 22.12.1711), tr. (i) 28.1.1719 met ?, geen
verdere gegevens bekend.

35. ClaasFurmersz, kok op „de Pauw" (NA 2257, 25.4.1689), overl. vóór 1692, tr. 5.1.1687 Corne-
lisje Pieters, alias Claas. Br v. 36; zwr v. 29.

36. Pieter Furmersz, kok op „de Langeberck" (ORA 4771, 9.12.1700, 54 jr: NAA 5291, 11.1.1703
en NA 2287, 3.1.1705), overl. jan. 1706 op een oorlogsschip in de Straat, tr. 5.1.1687 Dieuw Pieters.
Szn v. 32; br v. 35; zwr v. 30.

37. Pieter Gerbrantsz, schipper in 1680 (ORA 4770, 18.12.1680), overl. maart 1682 in Texel, tr.
31.1.1672 Trijn Cornelis. Vdr v. 25.

38. Jan Gommersz, timmerman op „de Laan" (NA 2191, 31.10.1682), godsdienst onbekend, geen
verdere gegevens bekend.

39. Jacob Hendriksz Graaf, hoogbootsman op „de Pauw" (NAA 5268, 1.9.1693), stuurman op
„de Roode Roos" (NAA 5277, 30.11.1697, 48 jr: NAA 5285, 6.1.1700 en 49 jr: NAA 5287, 7.2.1701)
en schipper op „de Roode Roos" (NA 2284,11.8.1701), overl. 1704,tr. n.\2.l6S4GuurtJans.Brv.46.

40. Jan Hendriksz Graaf, stuurman op „de Pauw" (37 jr: NAA 5252, 19.9.1687 en NA 2228,
2.1.1688, NA 2257,25.4.1689) en schipper op „de Pauw" (NAA 5268,1.9.1693, NAA 5273,20.8.1695,
NAA 5281, 8.1.1699, NAA 5284,17.12.1699, NAA 5287, 31.3.1701, NAA 5293,22.2.1704 en NA 2286,
9.12.1704), overl. 7.8.1705, tr. 7.2.1672 Neel Claas. Vdr v. 41 en 42; svdr v. 133; br v. 39.

41. Claas Jansz Graaf, schipper op „de Lente" (NAA 6815, 14 en 15.11.1715, NAA 6822, 6.2.1717,
NAA 6833, 16.4.1719, NAA 6834, 9 en 13.5.1719, NAA 6838, 18.1 en 23.2.1720), begr. (i) 17.12.1725,
tr. 7.12.1710 Trijn Claas. Zn v. 40; szn v. 71; br v. 42; zwr v. 133.

42 Teunis Jansz Graaf, kok op „de Pauw" (17 jr: NAA 5281, 8.1.1699), hoogbootsman op „de
Pauw" (18 jr: NAA 5284, 17.12.1699), stuurman op „de Pauw" (22 jr: NAA 5293, 22.2.1704 en 23
jr: NA 2286, 9.12.1704) en schipper op „de Unie" (NA 2288, 30.9.1707 en NAA 6777, 26.3.1708),
„de Witte Kool" (NAA 6801, 16.2.1713, NAA 6803, 11.8.1713, NAA 6805, 13.12.1713 en NA 2292,
25.4.1716) en „de Palmboom" (NAA 6831, 3.12.1718, NAA 6836, 13.9.1719 en NAA 6840, 3 en
6.5.1720), ged. 31.8.1681, mogelijk na huwelijk uit Schellinkhout vertrokken, tr. (i) 4.2.1719 met ?.
Zn v. 40; br v. 41; zwr v. 133.

43. Claas Maartsz Groot, zeevarend in 1697 (ORA 4774, 30.10.1697), begr. (i) 20.6.1712 (biljet
van de stede Westwoud vertoond), tr. als jm. van Munnekay in de ban van Westerblokker 24.9.1690
Trijn Jans. Br v. 46 en v. schipper Dirk Maartsz Groot van Oosterleek.

44. Claas Reijlofsz Groot, timmerman op „de Nieuweboer" (57 jr: NA 2337, 3.2.1696), ongeh.
overl. vóór 1700 (OAS 42, 10.12.1699 en ORA 4783, 2.2.1700).

45. Pieter Pouwelsz Groot, hoogbootsman op „de Blauwe Tas" (36 jr: NAA 6791, 31.3.1711) en
op „de Coster" (NAA 6795, 22.12.1711), ged. 20.10.1675, overl. in de Sont 17.5.1714, vermoedelijk
ongeh. Zn v. 46.
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46. Pouwels Maartsz Groot, zeevarend in 1685 (NA 2211, 1.11.1685) en in 1693 (ORA 4783,
26.11.1693), stuurman op „de Gecroonde Vrede" (45 jr: NAA5256, 28.10.1688), tr. als jongeman van
Munnekay in de ban van Westerblokker 23.11.1670 Marij Barends. Vdr v. 45; br v. 43 en v. schipper
Dirk Maartsz Groot van Oosterleek; zwr v. 7 en 8.

47. Frederik Jansz Haan, commandeur in 1681, op „de Wijnstock" (NA 2226, 28.8 en 1.9.1682)
en op „de Spiegel" (1683), ongeh. begr. (i) 12.5.1709. Zwr v. 29.

48. Jan Adriaansz Haan, kok op „de Unie" (24 jr: NA 2288, 30.9.1707), hoogbootsman op „de
Knollendam" (25 jr: NAA 6785, 3.10.1709) en stuurman op „de Knollendam" (27 jaar: NAA 6792,
11.4.1711), ged. 18.7.1683, tr. 25.2.1714 Trijntje Jans. Zn v. 29; br v. 140.

49. Jan Claasz Haan, kok op „de Overzijp" (40 jr: NAA 6790, 4.12.1710) en stuurman op „de
Juffr. Maria" (39 jr: NAA 6788, 22.4.1710), ged. 9.11.1670, overl. vermoedelijk Koningsbergen eind
1712 of begin 1713 (ORA 4772, 25.1.1713), tr. Aaf Jans.

50. Claas Jansz Haan, ook wel Blocker, bootsgezel op „deCoster" (NAA 6805,27.11.1713), vaart
van 1713-1719 op diverse schepen met diverse schippers (ZBB1), ged. 2.5.1688, begr. (i) 31.8.1762,
tr. 2.4.1724 Aaf je Jans. Zn v. 15; br v. 16, 51 en 52.

51. Pieter Jansz Haan, kok op „de Overzijp" (23 jr: NAA 6782, 29.5.1709), hoogbootsman op
„de Vergulde Wolf (NAA 6791, 27.3.1711) en op „de Vergulde Bel" (NAA 6796, 19.1.1712), vaart
van 1713-1720 op diverse schepen met diverse schippers (ZBB1), overl. buitenslands en te Schellink-
hout begr. (i) 22.8.1728, tr. 10.12.1719 Lijsbet Muusses. Zn v. 15; br v. 16, 50 en 52.

52. Willem Jansz Haan, ook wel Blocker, vaart van 1715-1720 op diverse schepen met diverse
schippers (ZBB1), ged. 4.8.1697, won. 1732 in de Westerleek (ORA 4772, 30.7.1732), tr. (i) 30.1.1723
Dieuwer Dirks. Zn v. 15; br v. 16, 50 en 51.

53. Cornelis Pietersz Haneman, stuurman op „de Eendracht" (NA 2284, 1.2.1701), „de Coster"
(36jr: NAA 5291,11.1.1703) en „de Lantman" (NAA 6767,10.3.1706), ged. als volwassene 23.1.1695,
overl. 14.8.1706, tr. 16.5.1694 Reinuw Cornelis. Zn v. 54; zwr v. 15.

54. Pieter Jansz Haneman, stuurman op „de Dolfijn" (52 jr: NAA 5237, 7.1.1683), tr. als wedr
24.6.1668 Dieuw Usbrands, hertr. 12.2.1679 Geert Jacobs (ORA 4779, 27.3.1679). Vdr v. 53; svdr
v. 15.

55. Jacob Claasz Ham, hoogbootsman op „de Roode Roos" (NAA 5277, 30.11.1697), begr. (i)
19.10.1728, tr. 28.1.1685 Trijn Jans Handschoen. Vdr v. 56 en 121; zwr v. 57 en 58.

56. Jan JacobszHam, hoogbootsman op „de Witte Kool" (NAA 6805,13.12.1713), ged. 27.1.1692,
begr. (i) 2.12.1739, tr. 6.2.1718 Aagt Elberts. Zn v. 55; br v. 121.

57. Luijtje Jansz Handschoen, vaart in 1690 (ORA 4783, 20.2.1690), won. 1697 te Hoogkarspel
(ORA 4779, 13.5.1697). Br v. 58; zwr v. 55.

58. Teunis Jansz Handschoen, vaart in 1690 (ORA 4783, 20.2.1690), is vermoedelijk buitenslands
overl. (ORA 4779, 13.5.1697). Br v. 57; zwr v. 55.

59. Cornelis Heijnsz, hoogbootsman op „de Laan" (NA 2191, 31.10.1682), tr. (1) Dieuw Jans; tr.
(2) Dieuw Gerrits (mogelijk Dieuw Jans, alias Gerrits).

60. ClaasHercksz, bootsgezel op „de Wijnstock" (23 jr: NA 2226, 1.9.1682), begr. (i) (vertonende
een biljet van Hoorn) 11.4.1713, tr. Aa/je Gerrits (ORA 4784, 27.2.1707).

61. Cornelis Christiaansz Holsteijn, hoogbootsman op „de Vergulde Klomp" (24 jr: NAA 5280,
2.10.1698), ged. als volwassene 30.10.1695, won. in 1727 in Oosthuizen (OAS 43, 6.6.1727), tr.
21.10.1696 Anne Pieters Leeglander. Zwr v. 81.

62. Claas Claasz Huijsman, stuurman op „de Groene Klok" (NA 2225, 18.3.1681), schipper op
„de Huijsman" (NA 2192, 10.7.1683), op „de Jachthond" (NAA 5254, 9.7.1688 en ORA 4783,
1.6.1693), „de Witte Tas" (NA 228!, 30.4.1695, NAA 5272, 2.5.1695, NA 2336, 3.5.1695 en NAA
5278, 9.4.1698) en „de Beetser Kerck" (NAA 5272, 16.3.1695), overl. op zee komend van Riga ca
1706, tr. 14.12.1664 Griet Cornelis Huijsman. Vdr v. 63; br v. schipper Maarten Claasz Huijsman
(overl. Kopenhagen 24.12.1680).

63. Claas Claasz Huijsman, stuurman op „de Jachthond" (ORA 4783, 1.6.1693), ged. 22.4.1668,
begr. (i) 1.5.1719, tr. (1) 8.7.1703 Aaltje Jans Palm; tr. (2) 23.1.1707 Trijntje Meckes. Zn v. 62.

64. Krijn Jacobsz, commandeur op „de Gouden Leeuw" (OAE bergnr. 756, 15.4 en 22.9.1681,
NA 2191, 6.10.1682 en NA 3206,4.10.1684), overl. 1685 (ORA 4620), tr. 26.1.1670 Cornelisje Claas.

65. Baart Jansz, kok op „de Roo Tas" (21 jr: NAA 5270, 1.7.1694), ged. 29.1.1673, verder geen
gegevens bekend.

66. Brant Jansz, stuurman op „de Coster" (30 jr: NAA 5252,22.11.1687), schipper op „de Knollen-
dam" (NA 2316, 16.5.1703 en NA 2331, 7.11.1707), begr. (i) 25.7.1715, tr. (1) 20.12.1682 Aaltje Corne-
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lis; tr. (2) 8.4.1696 Trijn Claas. Br v. 89; szn v. 117; zwr v. 118 (ORA 4780, 3.4.1718).
67. Isaac Jansz, was in 1669 al zeevarend (ORA 4779, mei 1669: nu op de vaart naar St. Ubes),

hoogbootsman op „'t Kromhout" (NA 3197,6.1.1683), tr. als wedr van Westerblokker 10.6.1668 Tel-
les Trijn Jans.

68. Jan Jansz (mogelijk identiek met 16), bootsgezel op „de Rooseboom" (ORA 4784, 1.12.1710),
verder geen gegevens bekend.

69. Cornelis Jansz, bootsgezel op „la Ville de Rochelle" (NAA 6792, 30.4.1711), verder geen gege-
vens bekend.

70. Pieter Jansz (mogelijk identiek met 30), hoogbootsman op „de Groene Tas" (NA 2257,
9.9.1689), verder geen gegevens bekend.

71. Claas Sijmonsz Kat, bootsgezel op „de St. Nicolaas" (24 jr: NAA 5237,19.10.1682), later kaag-
schipper, begr. (i) 30.4.1732, tr. 24.9.1679 Dieuw Jans. Svdr v. 41.

72. Glorius (Gregorius) Claasz, bootsgezel op „de Liefde" (NA 2298, 25.1.1689), tr. 16.12.1691
Stijn Reilofs. Vdr v. schipper Claas Glorisz Kuijper.

73. Pieter Claasz, bootsgezel op „de Pauw" (NA 2257, 25.4.1689), overl. vóór 1703, tr. 30.9.1696
Niesje Wouters. Vdr v. 4; zwr v. 20.

74. Pieter Sijmonsz Koornboer, schipper in 1696 (ORA 4779, 22.6.1696), ged. 1.10.1663, vergaan
met zijn schip in dec. 1708, tr. (1) 21.2.1694 Aa/Everts; tr. (2) Geert Claas. Zn v. 21; szn v. 24; zwr v. 95.

75. Gerrit Cornelisz, kok op „de Bobeldijk" (20 jr: NA 2306, 2.1 en 14.2.1688, 28 jr: NAA 5268,
20.11.1693), overl. 3.5.1714, tr. als jm. van Munnekay in de ban van Westerblokker 21.1.1691 Geert
Freeks. Svdr v. 16.

76. Isaac Cornelisz, hoogbootsman op „de Pauw" (53 jr: NAA 5281, 8.1.1699), kok op „de Pauw"
(59 jr: NAA 5293, 22.2.1704 en 61 jr: NA 2286, 9.12.1704), begr. (i) 18.5.1717, tr. 2.1.1682 Aagt Jans
Zegers. Zwr v. 30.

77. Jan Cornelisz (mogelijk identiek met 17), kok op „de Rosecrans" (ORA 4784, 17.11.1719),
verder geen gegevens bekend.

78. Claas Cornelisz, kok op „de Adelaar" (30 jr: NA 2335,5.1.1694), verder geen gegevens bekend.
79. Pieter Cornelisz, hoogbootsman op „de Wolf' (NA 1186, 15.2.1696) en „de Veer" (36 jr: NA

2286, 15.5.1703), vermoedelijk r.-k., tr. (1) 18.4.1694 Anna Jans; tr. (2) 5.10.1704 Marij Pieters.
80. Aris Pietersz Koster, kok op „'t Steenhuijs" (20 jr: NAA 5291, 13.1.1703), ged. 21.10.1682.

Zn v. 106.
81. Dirck Claasz Koster, zeevarend in 1697 (ORA 4779, 28.8.1697), bootsgezel op „de Adelaar"

(23 jr: NA 2335, 5.1.1694), ged. 25.8.1669, overl. 1705, tr. 20.1.1697 Marij Pieters Leeg/ander. Zn
v. 82; br v. 84; zwr v. 61 en 83.

82. Claas Arisz Koster, voer in 1688 vermoedelijk als stuurman op „de Lucia", welk schip door
Algerijnse kapers werd genomen (zie bijv. oud-archief Spanbroek 322, 25.1.1690), schipper op „de
Pelicaan" (NA 2193, 15.5.1684), doopsgez., overl. vóór 20.2.1692 (OAS 42), tr. 1.1.1662 Trijn Jans
Goots. Zn v. schipper Aris Claasz Koster; vdr v. 81 en 84; svdr v. 83; br v. 6; zwr v. 106.

83. Pieter Jansz Koster, stuurman op „de Swarte Tas" (NA 2213, 5.1.1692), „de Juffr. Johanna"
(NA 2335, 4.12.1694), „de Pelicaan" (NA 2315, 29.12.1701), „'t Lam" (43 jr: NAA 5291, 15.1.1703),
„'t Bonte KalfP' (40 jr: NAA 5296, 12.8.1705), „de Witte Klok" (46 jr: NAA 6767, 5.3.1706), „de
Jagtman" (47 jr: NAA 6772, 28.3.1707), „de Anna" (48 jr: NA 2280, 10.3.1708) en „de Overzijp"
(NAA 6798, 2.6.1712 en NAA 6801, 21.2.1713) en schipper op „'t Wapen van Hoorn" (NA 2233,
16.3.1698 en NAA 5283, 14.7.1699), tr. (1) Anna Pieters Decker, tr. (2) 1.5.1689 Stijn Claas; tr. (3)
4.4.1706 Marij Claas Bruijns. Br v. stuurman Dirk Jansz Koopman en stuurman Pieter Jansz Land-
man, beiden van Oosterleek; szn v. 82; zwr v. 81 en 84.

84. Pieter Claasz Koster, stuurman op „de Pauw" (30 jr: NAA 5268, 1.9.1693), schipper op „'t
Wapen van Hoorn" (NA 2335, 30.1.1694) en „de Pelicaan" (NA 2315, 29.12.1701 en NAA 5295,
8.1.1705), ged. .29.11.1662, overl. 1705, tr. (1) 1.5.1689 Stijn IJsbrants; tr. (2) Aaf Maartens. Zn v.
82; br v. 81; zwr v. 83.

85. Germent Pietersz Krimpen, bootsgezel op „de Stadt Riga" (18 jr: NAA 5291, 30.4.1703), was
in 1717 eveneens zeevarend (ORA 4772, 15.9.1717), ged. 17.9.1684, overl. 22.5.1752, tr. (1) 18.2.1714
Aaltje Dirks Botjager; tr. (2) 24.3.1720NeeltjePieters. Zn v. Pieter Jansz Krimpen, die ook zeevarend
was (ORA 4779, 25.10.1681); zwr v. 31.

86. Cornelis Cornelisz Krimpen, bootsgezel op ,Jt Land van Beloften" (45 jr: NAA 6786,
9.12.1709), kok op „de Blauwe Tas" (NAA 6801, 24.2.1713), hoogbootsman op „de Eendracht" (NA
2284, 6.9.1700 en 40 jr: NAA 6767, 2.1.1706), „de Langeberck" (39 jr: NAA 5292, 29.11.1703, NA
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,,/lcfó van renversaal", waarbij het dorpsbestuur van Schellinkhout aan de burgemeesters en regen-
ten van Spanbroek vraagt om voor de in A Igiers als slaaf verblijvende Sijert Maartensz te collecte-
ren (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, oud-archief Spanbroek, inv. nr. 322)

2287, 3.1.1705) en „de Rooseboom" (ORA 4784, 1.12.1710 en 46 jr: NA 2290, 20.4.1711), ged.
24.2.1664, begr. (i) 1.3.1727, tr. (1) Bregje Claas; tr. (2) Neel Sijmons; tr. (3) 1.9.1720 Geertje Aris.

87. Jan Claasz Laan, bootsgézel op „de Langeberck" (ORA 4771, 9.12.1700) en hoogbootsman,
eveneens op „de Langeberck" (25 jr: NAA 5291, 11.1.1703), ged. 3.10.1677, begr. (i) 21.1.1732, tr. (1)
6.1.1697 Aaltje Jacobs; tr. (i) (2) 10.12.1724 Niesje Wouters. Zn v. 88.

88. Claas Jansz Laan, schipper op „de Laan" (NA 2191,12.6 en 31.10.1682), overl. vóór 1688 (ORA
4779, fol. 461), tr. 8.11.1665 Marij Cornelis. Vdr v. 87; br v. schipper en koopman Pieter Jansz Laan,
eerst te Schellinkhout, later te Hoorn; zwr v. 11.

89. Reijer Jansz Los, bootsgézel op „'t Speelschuijtje" (NA 2192, 13.11.1683) en stuurman op „de
Langeberck" (NA 2287, 3.1.1705), ged. 25.7.1660, overl. 1707, tr. 7.7.1697 Anne Pieters. Br v. 66.

90. Sijert Maartsz, voer in 1688 op „de Lucia", welk schip door Algerijnse kapers werd genomen
(zie bijv. oud-arch. Spanbroek 322, 25.1.1690), overl. 1698, tr. 24.5.1665 Geert Jacobs. Vdr v. 128;
svdr v. 114.
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91. Dirk Sijbrantsz Meester, schipper op „de Geneesmeester" (NAA 5274, 27.1.1696 en NA 2314,
30.4.1696), overl. 1703, tr. (1)20.12.1676 als jm. van Lutjebroek^ln(/eCor«efc; tr. (2) 15.7.1691 Dieu-
wer Jans. Svdr v. 111; zwr v. 1, 18, 19 en 100.

92. Claas fVillemsz Meester, hoogbootsman op „de Beverwijk" (NA 2336, 6 en 20.8.1695), niet-
herv., tr. 17.7.1695 Lijsbeth Gerrits, verder geen gegevens bekend. Mogelijk zn v. schipper Willem
Sijmonsz Meester.

93. GerritMueszMul, stuurman op „deWinanda" (NA 1208,13.10.1698)en schipper op „deSt. Jan
Baptist" (NAA 5251, 28.6.1687), ged. 3.8.1664, overl. 13.7.1704 in Groenland, maar te Schellinkhout
begr., tr. (1) Reinuw Jans; tr. (2) 15.12.1697 Claasje Jans. Zn v. 94; zwr v. schipper Rens Claasz van
der Meer van Wijdenes.

94. Mues Gerritsz Mul, schipper op „de St. Jan Baptist" (NA 2193, 19.11.1685 en NA 2227,
9.8.1686), commandeur op „de Witte Eenhoorn" (1683), ged. 10.12.1634, won. 1686 te Hem en is
daar in 1686 of 1687 overl., tr. (1) 23.1.1661 Lobberich Cornelis Stapper; tr. (2) 16.2.1670Lijsbet Cor-
nelis. Vdr v. 93; svdr v. schipper Rens Claasz van der Meer van Wijdenes.

95. HerkeCorneiiszNieuweboer, kok op „'t Steenhuijs" (28 jr: NAA 6767, 7.1.1706), hoogboots-
man, eveneens op „'t Steenhuijs" (30 jr: NAA 6773, 1.4.1707) en op „la Bonine" (NA 2290, 4.4.1711),
ged. als volwassene 5.2.1708, begr. (i) 7.3.1747, tr. als jm. van Venhuizen 16.1.1701 Anne Sijmons.
Szn v. 21; zwr v. 74.

96. Jacob Cornelisz Oomjannes, hoogbootsman op „de Swarte Tas" (ORA 4771, 21.7.1694) en
kok op „de Nieuweboer" (45 jr: NA 2337, 3.2.1696 en 47 jr; NAA 5277, 9.12.1697), overl. Midwoud
1702 (arch. herv. gem. Schellinkhout 41), tr. (1) Trijn PietersHardloops, komen 17.1.1677 met attesta-
tie van Midwoud; tr. (2) 9.2.1687 Claartje Cornelis. Zn Adam is zeevarend (arch. herv. gem. Schel-
linkhout 41, 1704 en 1710).

97. Jan Cornelisz Oom, alias Oom Jan, ook wel Gouwenaer, stuurman op „de Witte Roos" (49
jr: NAA 5289, 3.2.1702) en op „de Vergulde DuiF' (NAA 6800, 6.10.1712), schipper op „de Vergulde
Wolf' (NAA 6791, 20 en 27.3.1711), begr. (i) 28.7.1736, tr. (1) 28.1.1680 Cornelisje Jans Broeckers;
tr. (2) 1.2.1699 Anne Aris.

98. Jan Pietersz Oudestam, later Stam, bootsgezel op „'t Steenhuijs" (19 jr: NAA 6767, 7.1.1706),
hoogbootsman op „Ie Cocq" (21 jr: NAA 6780, 27.10.1708), „la Bonine" (22 jr: NAA 6787,
15.3.1710), „'t Steenhuijs" (NAA 6800, 16.11.1712) en „de St. Jacob" (NAA 6801, 17.2.1713), later
zelf schipper (zie bijv. ORA 4780, 8.12.1727), ged. 15.6.1687, begr. (i) 29.9.1760, tr. 25.5.1721 Aafje
Jans. Zn v. 100; br v. 99 en 123.

99. Claas Pietersz Oudestam, hoogbootsman op „de Unie" (24 jr: NA 2288, 30.9.1707) en „de
Overzijp" (25 jr: NAA 6782, 29.5.1709), ged. 22.8.1683, begr. (i) 23.7.1718, tr. 20.8.1713 Aafje Claas.
Zn v. 100; szn v. 146; br v. 98 en 123; zwr v. 147.

100. Pieter Claasz Oudestam, eerder Buyten, stuurman op „de Twiscker Kerck" (NA 2238,
6.1.1686), „'t Witte Lam" (50 jr: NAA 5277, 9.12.1697), „de Stadt Riga" (56 jr: NAA 5291, 30.4.1703)
en „de Langeberck" (60 jr: NAA 6772, 29.3.1707) en schipper op „de (Drie) Tortelduyven" (ORA
4442, 14.9.1679 en NAA 3797, 20.6.1680), ged. als volwassene 24.1.1706, begr. (i) 2.1.1724, tr.
15.2.1682 lm Jans Boetes. Vdr v. 98, 99 en 123; br v. 24 en v. Teunis Claasz, „varent man" in 1674
(ORA 4774, 22.1.1674); zwr v. 1, 18, 19 en 91.

101. Jacob Jansz Paap, hoogbootsman op „de Melckmeijd" (25 jr: NAA 6778, 19.6.1708 en 28
jr: NA 2289,12.4.1710) en stuurman, eveneens op „de Melckmeijd" (NA 2290, 18.5.1711 en NA 2292,
15.1.1716), r.-k., begr. (i) 24.11.1751, tr. 4.2.1714 Neel Jans. Zn v. 102.

102. Jan Jacobsz Paap, zeevarend in 1683 (ORA 4774, 27.1.1683), kok op „de (Coert) Adelaar"
(47 jr: NAA 5252, 6.1.1688), r.-k., overl. vóór 1692 (ORA 4783, 17.9.1691), tr. 17.10.1664 Trijn Claas.
Vdr v. 101.

103. Willem Willemsz Pauw, schipper op „de Pauw" (NAA 5252, 19.9.1687, NA 2228, 2.1.1688
en NA 2257, 25.4.1689), overl. 1688, tr. 10.11.1680 Geert Cornelis.

104. Frederik Pietersz, kok op „de Eendracht" (NA 2284, 1.2.1701) en op „'t Lam" (42 jr: NAA
5291, 15.1.1703), overl. 28.2.1717, tr. 16.2.1687 Geert Gerts. Zwr v. 148.

105. Volckert Cornelisz Pijnappel, schipper op „de Lucia" (NA 2237, 4 en 17.9.1683 en NA 2257,
17.4.1687), overl. Stockholm 1702, tr. 2.11.1681 Anna Jans Hauwert.

106. Pieter Woutersz Rentenier, commandeur in 1681 (OAE bergnr. 756,15.4.1681) en op „de Stadt
Weesp" (1683), overl. 24.1.1685, tr. 13.1.1669 Neel Aris. Szn v. schipper Aris Claasz Koster; vdr v.
80, 107 en 108; zwr v. 6 en 82.

107. Sijmon Pietersz Rentenier, timmerman op „de Pauw" (24 jr: NAA 5284, 17.12.1699), ged.
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Doopboog, die schipper Volkert Cornelisz Pijnappel omstreeks 1700 aan de gereformeerde kerk
van Schellinkhout schonk, mogelijk uit dankbaarheid voor zijn behouden terugkeer uit Noord-

af rikaanse gevangenschap

19.4.1675, vertrekt na zijn huwelijk naar Blokker, tr. 14.1.1703 Reinuwtje Maartens Pauw. Zn v. 106;
br v. 80 en 108.

108. Wouter Pietersz Rentenier, bootsgezel op „de Hoop op het Land van Beloften" (20 jr: NA
2257, 31.8.1688), stuurman op „de Opmeer" (28 jr: NAA 5281, 10.1.1699), en op „de Hovenier" (32
jr: NAA 5292, 1.4.7.1703), schipper op „de Overzijp" (NAA 6774, 29.8.1707, NAA 4650, 24.1.1708,
NAA 6782, 29.5.1709, NAA 6787, 5.3.1710, NAA 6790,4.12.1710, NAA 6798, 2.6.1712 en NAA 6801,
21.2.1713), ongeh. begr. (i) 9.3.1730. Zn v. 106; br v. 80 en 107.

109. Cornelis Remmentsz, zeevarend in 1702 (ORA 4771, 6.12.1702), in 1702 uit Schellinkhout
vertrokken, tr. Marijtje Jans.

110. ClaasDirksz Rob, harpoenier op „de Oude Meermin" (NA 2193,25.8.1685), schipper op „de
Houttuijn" (NAA 5267, 20.3.1693, NA 3224, 30.6.1693, NAA 5270, 12.7.1694, NAA 5271,
15.11.1694, NAA 5273, 6.10.1695, NA 2336, 5, 8 en 9.11.1695, NA 2233, 20 en 25.2 en 12.4 1698 en
NAA 5278, 25.3.1698), op „de Gerechtigheid" (NAA 5280, 10.10.1698 en NAA 5289, 28.3.1702) en
op „'t Bonte (ook wel 't Rode) Kalfï" (NAA 5294, 29.8.1704, NAA 5296, 12.8, 10 en 13.11.1705,
ORAA 2810, 7.10.1705 en ORAA 2811, 2.12.1706), begr. (i) 4.9.1725, tr. (1) Geert Reijlofs; tr. (2)
26.1.1710 Trijn Pieters. Zn v. stuurman Dirk Jacobsz Rob van Oosterleek; vdr v. 111; svdr v. 9.

111. Reijlof Claasz Rob, stuurman op „de Liefde" (NAA 5294, 19.11.1704) en schipper op „de
Houttuijn" (NA 2288, 2.4.1707, NAA 6781, 25.4.1709, NAA 6787, 5.3.1710, NAA 6796, 23.1.1712
en NAA 6798, 27 en 29.5.1712) en op „de Rosecrans" (NAA 6822, 5.2.1717, NAA 6826, 23.2.1718,
ORA 4784, 17.11.1719, NAA 6830, 29.11.1718 en NAA 6836, 11 en 13.10.1719), begr. (i) 27.11.1724,
tr. (1) 31.1.1706 Grietje Dirks Meester; tr. (2) 26.10.1710 Aafje Pieters. Zn v. 110; szn v. 91; zwr v. 9.

112. Claas Sijmonsz Roos, schipper op „de Roos" (NA 2250, 17.3.1687 en NAA 5254, 9.7.1688),
overl. 1691, tr. 10.10.1660 Geert Maartens. Svdr v. 134.

113. Cornelis Pietersz Schoon, hoogbootsman op „de Trommel" (24 jr: NAA 6778, 22.6.1708),
ged. 30.7.1684, overl. 1710 (buiten boord geslagen zijnde), tr. 31.1.1706 Dieuw Tijmens. Zwr v. 128.
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114. Jan Jansz Schuijt, stuurman op „de Overzijp" (37 jr: NAA 6774, 29.8.1707), van 1713-1720
eveneens zeevarend (ZBB1), begr. (i) 30.3.1728, tr. als jm. van Oosterblokker 29.3.1705 Marij Sijerts.
Szn v. 90; zwr v. 128.

115. Evert Pietersz Smit, schipper op „de Smit" (ORA 4442, 7.10.1683), doopsgez., tr. 19.1.1681
Marij Herckes. Zn v. 119; br v. 116 en 117.

116. Jan Pietersz Smit, schipper op „de Ankersmit" (NAA 3805, 24.3.1682, NAA 5237, 12.3.1683,
NA 2333,25.1.1692en NAA 5267, 18.3.1693), doopsgez., begr. (i)4.5.1713, tr. 23.1.1684 Janna Corne-
lis. Zn v. 119; br v. 115 en 117.

117. Claas Pietersz Smit, commandeur op „de Blauwe Sleutel" (1683) en schipper op „de (Witte)
Ster" (NA 2229, 25.10.1690, NAA 5264, 7.12.1691, NA 2240, 14.12.1691 en 13.4.1692, NA 2333,
22.6.1692, NAA 5266, 1.9.1692, NAA 5268, 19.9.1693 en NA 2231, 7.6.1694) en op „de Witte Olifant"
(ORA 4444,29.11.1696), doopsgez., overl. 5.12.1713 (NA 2353,30.6.1715), tr. (1) 3.1.1683 Dieuw Claas
Kosten tr. (2) 6.10.1686 Aaf Dirks; tr. (3) 4.4.1695 Nies Claas. Zn v. 119; vdr v. 118; svdr v. 66; br
v. 115 en 116.

118. Cornelis Claasz Smit, was eind 1713 „uitlandig" op weg naar St. Ubal (NA 2353, 30.6.1715),
bootsgezel op „de Barbara" (NA 2391, 21.8.1717) en stuurman op „de Vergulde WolP' (NAA 6791,
27.3.1711), ged. als volwassene 26.1.1710, begr. (i) 9.10.1720, tr. 13.1.1709 Anne Jacobs. Zn v. 117.

119. Pieter Claasz Smit, schipper (OAE bergnr. 756, 2.9.1681), doopsgez., tr. Griet Claas Thijs.
Vdr v. 115, 116 en 117.

120. Tamis Jacobsz Smit, schipper op ,;t (Witte) Lam" (NAA 5277, 9.12.1697, NAA 5283,
30.7.1699, NAA 5291, 15.1.1703, NA 2254, 25.1.1703), „de Trommel" (NAA 3365, 21.3.1705, NAA
6768, 1.4.1706, NAA 7282, 28.4.1707 en NAA 6778, 22.6.1708) en „de Juffr. Ceres" (NAA 6785,
16.10.1709), ged. als volwassene 6.4.1692, overl. 1709, tr. 7.2.1694 Griet Pieters Laan. Vdr v. schipper
Claas Tamisz Smit (ORA 4780, 8.12.1727).

121. Dirck Jacobsz Speek, bootsgezel op „de Houttuijn" (NAA 6796, 23.1.1712), ged. 18.10.1693,
begr. (i) 30.1.1747, tr. (1) 13.1.1726 Soutje Claas; tr. (2) 18.12.1735 Trijntje Jacobs. Zn v. 55; br v. 56.

122. Teunis Claasz Spits, commandeur op „'t Kasteel van Limburg" (NA 2191, 7.10.1682) en „de
Lijnbaan" (1683), r.-k., tr. 18.2.1667 Geertje Jans.

123. Willem Pietersz Stam, bootsgezel op „de Houttuijn" (NAA 6796, 23.1.1712), ged. 17.12.1684,
begr. (i) 9.12.1748, tr. 10.3.1726 Trijn Pieters. Zn v. 100; br v. 98 en 99.

124. Claas Pietersz Steenhuijs, stuurman op „de Rode Tas" (32 jn'NAA 5252, 19.9.1687), schipper
op „de Rode Tas" (NA 2229,25.4.1690 en NA2280, 8.5.1692), „'t Steenhuijs" (NAA 5280, 11.11.1698,
NAA 5283, 28.7.1699, NAA 5291, 13.1.1703, NA 2254, 25.1.1703, NAA 5294, 7.8.1704, ORAA 2810,
12.12.1704, NA 2287, 9.2.1705, NAA 6767, 7.1.1706, NAA 6773, 1.4.1707 en NAA 6780, 27.10.1708),
„Ie Cocq" (NAA 5907, 13.2.1708) en „la Bonine" (NAA 7288, 29.3.1709, NAA6787, 15.3.1710, NAA
6791, 16.3.1711 en NA 2290, 4.4.1711), begr. (i) 19.9.1728, tr. 11.1.1688 Aaf Jans.

125. Pieter Jansz Steenhuijs, stuurman op „deKnollendam" (NA 2316, 16.5.1703), „'t Steenhuijs"
(24 jr: NAA 6767, 7.1.1706 en 25 jr: NAA 6773, 1.4.1707) en „la Bonine" (NA 2290, 4.4.1711) en
schipper (ORA 4784, 17.11.1719), op „de Hovenier" (NAA 6773, 3.6.1707 en 28 jr: NA 2289,
17.7.1709) en „'t Steenhuijs" (NAA 6800, 15 en 16.11.1712, NAA 6803, 8.8.1713 en NAA 6806,
15.3.1714), ged. Binnenwijzend 19.4.1682, begr. (i) 13.4.1751, tr. (1) 27.11.1707 Griet Maartens; tr.
(2) 15.5.1727 Aaf je Jacobs; tr. (3) 26.12.1745 Trijntje Meinderts. Vdr v. Maarten Pietersz Steenhuijs
(kort vóór 3.6.1729 buitenslands overl.); svdr v. Aris Pietersz Koen (in 1727 uitlandig).

126. Jacob Dircksz Stort, bootsgezel op „de Ijsberg" (24 jr: NAA 5260, 6.4.1690), vermoedelijk
r.-k., won. 1696 te Westerblokker (ORA 4783, 15.4.1696), tr. 11.1.1693 Aagt Jans. Br v. 127.

127. Claas Dircksz Stort, bootsgezel op „'t Slot van Koningsbergen" (NA 2229, 17.12.1690), ver-
moedelijk r.-k., won. 1704 op de Zwaagdijk (ORA 4788, 14.2.1704), tr. 20.4.1704 Neel Cornelis. Br
v. 126.

128. Jacob Sijertsz, kok op „de Trommel" (28 jr: NAA 6778, 22.6.1708) en op „de Roseboom"
(ORA 4784, 1.12.1710), ged. 7.1.1680, begr. (i) 29.4.1720, tr. (1) 31.1.1706 Geert Pieters Schoon; tr.
(2) 21.1.1714 Aaf Claas. Zn v. 90; zwr v. 113 en 114.

129. Aris Sijmonsz, kok op „de Langeberck" (42 jr: NAA 5262, 10.4.1691), overl. 1700, tr.
15.11.1665 Sij Hermens. Vdr v. 5; zn v. schipper Sijmon IJsbrantsz; br v. 131; zwr v. 144 en 145.

130. Cornelis Sijmonsz, zeevarend in 1712, 1714 en 1715 (ZBB1), ged. 25.12.1692, tr. als jm. van
Munnekay in de ban van Westerblokker 5.4.1716 Magteltje Tijs.

131. Pieter Sijmonsz alias Maartsz, bootsgezel op „de Oost-Vlieland" (40 jr: NAA 6772,
30.3.1707), hoogbootsman op „de Stadt Riga" (31 jr: NAA 5272, 30.5.1695) en op „de Biersteker"
(NAA 6780, 16.10.1708) en stuurman op „de Rijsende Son" (41 jr: NAA 6767, 8.3.1706), ged.
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Grafsteen in de Domkerk van Riga. Schipper
Jan Pielersz Tasman was een oom van Jan
Cornelisz Tasman (nr. 134). Nadat Jan Pie-
lersz Tasman te Riga was overleden, voer zijn
schip onder commando van de toen 19-jarige
Jan Cornelisz Tasman huiswaarts

Foto mw. Karina Vitola (Dommuseum, Riga)

7.3.1666, begr. (i) 2.4.1735, tr. 18.1.1693 Griet Jans. Zn v. schipper Sijmon Usbrantsz; br v. 129;
zw v. 144 en 145.

132. Lourens Sijvertsz, zeevarend in 1707 (ORA 4772, 22.6.1707), verder geen gegevens bekend.
133. Jan Taamsz, ook wel Grietjes, stuurman op „de Pauw" (23 jr: NAA 5281, 8.1.1699 en 25

jr: NAA 5284, 17.12.1699), „de Witte Sleutel" (NAA 5293, 18.2.1704), „de Vergulde Bel" (NAA 6796,
19.1.1712) en „'t Steenhuijs" (NAA 6800, 16.11.1712), ged. 6.10.1675, overl. in de Oostzee 1714, tr.
(1) 16.2.1698 AnneJans; tr. (2) 15.1.1713 Marij Cornelis. Svdr v. 4; zn v. Taams Jansz („op ter vaart"
in 1671, ORA 4779, 15.6.1671); szn v. 40; zwr v. 41 en 42.

134. Jan Cornelisz Tasman, schipper op „de Swarte Tas" (NAA 5254, 30.6.1688, NAA 5260,
10.4.1690, NAA 5263, 4.9.1691, NA 2213, 5.1.1692, NAA 5265, 28.5.1692, NA 2323, 15.7.1694, NAA
5279, 3.9.1698) en „de Blauwe Tas" (NAA 5281, 13.3.1699, NAA 6770, 17, 18 en 20.12.1706, NAA
6776, 20.1.1708, NAA 6610, 15.2.1708, NAA 6783, 21.6.1709, ORA 4301, 16.5.1710, NAA 6791,
31.3.1711, NAA 6794, 27.8.1711 en NA 2290, 4.6.1712), ged. 18.4.1660, overl. op 't schip 18.9.1710
(onjuist; mogelijk is 1711 bedoeld, zie NAA 6794, 27.8.1711 en NA 2290, 4.6.1712), tr. Anne Claas
Roos. Zn v. schipper Cornelis Pietersz Tasman; szn v. 112; br v. 135 en 136.

135. Pieter Cornelisz Tasman, schipper op „de Roode Tas" (OAH 559, 3.4.1681 en 3.4.1682). Zn
v. schipper Cornelis Pietersz Tasman; br v. 134 en 136.

136. Reijer Cornelisz Tasman, bootsgezel op „de Beetser Kerck" (NAA 5272, 16.3.1695), schipper
op „de Roseboom" (NAA 5292, 15 en 18.8.1703, ORA 4774, 17.11.1704, NAA 6772, 29.3.1707, ORA
4772, 13.8 en 17.12.1710, ORA 4784, 1.12.1710, NAA 6792, 11.4.1711 en NA 2290, 20.4.1711) en „de
Groene Tas" (NAA 6808, 26.7.1714, NAA 6812, 27.5.1715 en NA 2292, 28.5.1715), ged. 11.5.1673,
vertrokken naar Zwaag 30.12.1710, overl. ald. 25.7.1724, tr. Zwaag 9.11.1710 Marij Jans. Zn v. schip-
per Cornelis Pietersz Tasman; br v. 134 en 135.

137. Wigger Pietersz Tasman, schipper op „de Groene Tas" (NA 2257, 9.9.1689, NAA 5260,
30.8.1690, NAA 5261, 2.9.1690 en NA 2280, 26.2.1691), overl. 15.10.1708, tr. (1) 9.1.1667 Dieuw Cor-
nelis, tr. (2) 26.1.1687 Dieuw Cornelis Huijsman. Br v. schipper Jan Pietersz Tasman en schipper
Cornelis Pietersz Tasman.
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138. Pieter Teunisz, is in 1720 „uitlandig" en zijn familie weet niet waar hij is (ORA 4772,
4.12.1720), ged. 15.9.1686. Zn v. 148.

139. Doede Thoemsz, schipper op „de Witte Tas" (NAA 5248, 21.10.1686, NAA 5254, 9.7.1688
en NAA 5260, 1, 9 en 10.4.1690), begr. (i) 5.4.1719, tr. als jm. van Venhuizen 24.2.1664 Griet Jans.
Zn v. schipper Thoems Jansz van Venhuizen.

140. Daniel Adriaansz van Tuyl, hoogbootsman op „de Houttuijn" (23 jr: NAA 6787, 5.3.1710)
en „de Vergulde Klomp" (NAA 6804, 16.9.1713), ged. 23.5.1686, ongeh. begr. (i) 27.5.1748. Zn v.
29; br v. 48.

141. Pieter Jansz Valkes, bootsgezel op „de Caleb" (NA 2239, 31.12.1689), r.-k., is ca 1692 uitgeva-
ren naar Cadix, sindsdien is er van schip en bemanning niets meer vernomen (ORA 4771, 31.8.1695).

142. Dirck Jacobsz Veul, kok op „de Melckmeijd" (NA 2290, 18.5.1711) en hoogbootsman op
„de Houttuijn" (NAA 6796, 23.1.1712), in ieder geval zeevarend van 1707-1713 (ZBB1), begr. (i)
26.9.1721, tr. 3.9.1713 Geert Bastiaans Groot. Br v. 143.

143. Cornelis Jacobsz Veul, timmerman op „de Berkhout" (41 jr: NA 2288, 3.3.1708), r.-k., tr.
(1) als jm. van de Veenenlaan (Hoorn) 23.1.1695 lm Pieters Wolf; tr. (2) 9.6.1709 Vokeltje Aeriaens.
Szn v. schipper Pieter Maartsz Wolf; br v. 142; zwr v. 149 en 150.

144. Cornelis Jansz Voerman, zeevarend in 1682 (ORA 4770,13.5.1682), overl. 22.3.1715, tr. Aa/je
Sijmons. Szn v. schipper Sijmon IJsbrantsz; zwr v. 129, 131 en 145.

145. Jan Dirksz Wever, oorspronkelijk doopsgezind, overl. in Groenland 1703, tr. (1) 26.4.1682
Risje Sijbrants; tr. (2) 25.7.1683 Neel Sijmons. Szn v. schipper Sijmon IJsbrantsz; zwr v. 129, 131
en 144.

146. Claas Sijmonsz Wever, alias voor de Wint, hoogbootsman op „de Laan" (NA 2191,
12.6.1682), begr. (i) 13.3.1726, tr. Trijn Jans Tades. Vdr v. 147; svdr v. 99.

147. Sijmon Claasz Wever, alias voor de Wint, hoogbootsman op „'t Lam" (21 jr: NAA 5291,
15.1.1703), „de Stadt Riga" (24 jr: NAA 6767, 11.3.1706), „de Anna" (26 jr: NA 2288, 10.3.1708)
en „deOverzijp" (NAA 6801,21.2.1713), ged. 2.1.1682, begr. (i) 17.10.1721, tr. 25.1.1705 Griet Pieters.
Svdr v. 10; zn v. 146; szn v. 30; zwr v. 99.

148. Teunis Wiggersz, timmerman op „de Rode Tas" (ORA 4442, 24.11.1683 en 44 jr: NAA 5252,
19.9.1687), „de Stadt Riga" (NA 2313, 2.6.1691 en 50 jr: NAA 5272, 30.5.1695), „'t Lam" (55 jr:
NAA 5291, 15.1.1703), „de Coornsaijer" (NA 2316, 26.8.1704), „la Bonine" (60 jr: NAA 6787,
15.3.1710 en NA 2290, 4.4.1711) en „'t Steenhuijs" (NAA 6800, 16.11.1712), begr. (i) 17.10.1720, tr.
24.1.1672 Lijst Pieters Freeks. Vdr v. 138; zwr v. 104.

149. Jan Pietersz Wolf, hoogbootsman op „'t Slot van Koningsbergen" (NA 2229, 17.12.1690)
en „'t Steenhuijs" (39 jr: NAA 5291,13.1.1703), r.-k., ongeh. begr. (i) 18.12.1727. Zn v. schipper Pieter
Maartsz Wolf; br v. 150; zwr v. 143.

150. Claas Pietersz Wolf, hoogbootsman op „de Witte Tas" (35 jr: NAA 5260, 9.4.1690) en schip-
per op „'t Slot van Koningsbergen" (NA 2229, 17.12.1690), r.-k., won. 1701 en 1705 op de Zwaagdijk
(NA 368,26.1.1701 en ORA 4784, 6.4.1705), tr. 31.1.1694 Marij Jacobs. Zn v. schipper Pieter Maartsz
Wolf; br v. 149; zwr v. 143.

151. Jacob Woutersz, stuurman op „de Steur" (NA 2284,25.1.1700), „de Langeberck" (ORA 4771,
9.12.1700), „de Veer" (NA 2286, 10.12.1704), „deRoseboom" (44 jr: NAA 6772, 29.3.1707), „'t Land
van Beloften" (44 jr: NAA 6774, 25.8.1707 en NAA 6776, 13.1.1708 en 45 jr: NAA 6786, 9.12.1709)
en „de Juffr. Maria" (NAA 6796, 7.1.1712, NAA 6797, 2.4.1712, NAA 6801, 3.1.1713 en NAA 6805,
8.12.1713), vermoedelijk ged. 20.5.1663, begr. (i) 14.5.1727, komt op 30.3.1698 met attestatie van
Oosterleek, tr. Cornelisje Claas.

152. Pieter Woutersz, schipper op „de Somer" (NA 2192, 16.9.1683), won. 1685 te Venhuizen (NA
2227, 2.6.1685), tr. Aaf Jans.

BARENT ZEE EN BARENTSZ ZEE

Bekend is de zeeman en kartograaf Willem Barentsz, geb. Terschelling omstreeks 1550 en overleden
20 juni 1597 op de thuisreis van Nova Zembla. Naar hem is de Barentsz Zee genoemd. Voor zover
bekend waren er geen familierelaties met Hoorn.

Tezelfdertijd leeft te Hoorn Willem Barentsz Zee. Zijn zoon Pieter Willemsz Zee woont in 1591
te Alkmaar (NA-H 2036, f239,1 april 1591). Zijn vader is ongetwijfeld Barent Willem Zee, wonende
te Hoorn circa 1562 (Kohier 10e penning). Hoewel de Barentsz Zee pas na 1596 haar naam kreeg,
was Barent Zee reeds dertig jaar eerder te Hoorn bekend.
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DE ARCHIEFDIENST WESTFRIESE GEMEENTEN
IN GENEALOGISCH PERSPECTIEF

Inleiding

Hoorn is de vestigingsplaats van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Men
vindt er niet alleen archieven en verzamelingen betreffende Hoorn, maar ook
met betrekking tot de beide andere Westfriese steden Enkhuizen en Medemblik
en de dorpen van het Westfriese platteland. Hierna volgt nog een precieze opgave
van de plaatsen, die tot het werkgebied van de Archiefdienst behoren. Voor ge-
nealogen met Westfriese voorouders is de Hoornse studiezaal dus een plaats,
waar men bijna niet omheen kan.

In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de geschiedenis en het werkgebied
van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Daarna volgt een overzicht van de
aanwezige archivalische bronnen en de diverse verzamelingen. De nadruk zal
daarbij uiteraard liggen op het materiaal, dat genealogisch interessant is. Ten-
slotte ga ik nog in op enkele collecties, die voor de „stamboomvorser" van bij-
zonder belang zijn.

Historisch overzicht

De Archiefdienst Westfriese Gemeenten is tamelijk jong. Als startdatum kunnen
we 1 september 1974 beschouwen, toen te Hoorn een nieuwe gemeentearchivaris
in dienst trad, die tevens één dag per week in Enkhuizen werkzaam zou zijn.
Met ingang van 1976 besloot ook Medemblik deel te nemen. De huisvesting van-
af februari 1977 in het nieuwe stadhuis van Hoorn schiep de mogelijkheid voor
andere gemeenten om zich aan te sluiten. In de loop van 1976 hadden Obdam
en Hoogwoud daartoe reeds besloten. Successievelijk volgden verschillende an-
dere gemeenten. De gemeentelijke herindeling van Oostelijk West-Friesland, die
op 1 januari 1979 haar beslag kreeg en waardoor het aantal gemeenten van 27
naar 13 werd gebracht, had in deze positieve effecten. Diverse gemeenten ver-
trouwden de zorg voor de oudere archieven aan de Archiefdienst toe. Ruimtege-
brek speelde in de besluitvorming soms mede een rol. Eind 1982 sloot de laatste
gemeente zich aan en was geheel Oostelijk West-Friesland het werkgebied van
de Archiefdienst. Per 1 januari 1987 werd een overeenkomst met het Waterschap
West-Friesland van kracht, op grond waarvan ook de oude waterschaps- en polr
derarchieven werden overgebracht. Thans worden dus alle archieven van lokale
en regionale overheidsinstanties op één plaats te Hoorn bewaard en zijn daar
op de studiezaal van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te raadplegen.

Het werkgebied
De oude en nieuwe gemeentelijke indeling is soms voor inwoners van West-
Friesland al een probleem, laat staan dus voor mensen, die uit andere delen van
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Het werkgebied van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten met de huidige gemeentelijke indeling

het land komen. Hiervoor werd reeds meegedeeld dat op 1 januari 1979 het aan-
tal gemeenten van 27 naar 13 werd teruggebracht. Reeds eerder en wel op 1 juli
1959 waren de gemeenten Spanboek en Opmeer opgegaan in de nieuwe gemeente
Opmeer, terwijl vanaf 1 augustus 1970 Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes
de nieuwe gemeente Venhuizen vormden.
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Onderstaand overzicht is bedoeld om enigszins de weg te leren kennen in het
doolhof van nieuwe gemeenten, oude gemeenten en dorpen in Oostelijk West-
Friesland. Enkele dorpen, zoals Spierdijk, de Weere en Zwaagdijk, die tot meer
dan één gemeente behoren, zijn niet in het overzicht opgenomen. Hetzelfde geldt
voor een aantal kleinere gehuchten.

Nieuwe Oude
gemeenten gemeenten
per 1.1.1979 tot 1979

Dorpen

Andijk- -Andijk

Enkhuizen Enkhuizen —

Hoogkarspel-

Drechterland - Westwoud

Hoorn" • Hoorn •
"Zwaag -

Medemblik — Medemblik —

Obdam:

Noorder-
Koggenland

• Obdam
- Hensbroek-

Twisk

Wognum

Opmeer

- Andijk-West
• Oosterdij k

- Enkhuizen

-Hoogkarspel
'West woud

Binnenwijzend
Oosterblokker
Westerblokker
Hoorn
Zwaag

Medemblik

- Obdam
- Hensbroek

Twisk
Opperdoes
Abbekerk
Lambertschaag
Benningbroek
Sijbekarspel
Midwoud
Oostwoud
Hauwert
Nibbixwoud
Wognum
Wadway
Opmeer
Spanbroek
Hoogwoud
Aartswoud

Nieuwe Oude
gemeenten gemeenten
per 1.1.1979 tot 1979

Dorpen

. Bovenkarspel— Bovenkarspel
Stede Broec^ „ Grootebroek

-Lutjebroek
, Venhuizen
-Hem
- Wijdenes
- Oosterleek

* Grootebroek;

Venhuizen:

Venhuizen^-—Wijdenes:

Schellinkhout- Schellinkhout

Wervershoof—Wervershoof:
-Wervershoof
-Onderdijk

Wester'
Koggenland-

,Avenhorn
- Grosthuizen
~ Scharwoude
-Berkhout
-De Goorn

Ursem
-Rustenburg

' Oudendijk Oudendijk

Avenhorn;

- Berkhout;

• Ursem

Archieven en verzamelingen

Van primair belang voor het genealogisch onderzoek zijn de acten van de burger-
lijke stand en de zogenaamde retroacta daarvan, dat wil zeggen de doop-, trouw-
en begraafboeken. Deze archivalia zijn in fotokopie op de studiezaal aanwezig,
de geboorteacten t/m 1892, de huwelijksacten t/m 1912 en de overlijdensacten
t/m 1932. De huwelijksbijlagen - voorzover bewaard gebleven - bevinden zich
in het Rijksarchief te Haarlem. Bij een brand in 1890 te Alkmaar gingen de bijla-
gen uit de periode 1811 t/m 1888 van ons gehele werkgebied verloren. Van een
beperkt aantal doop-, trouw- en begraaf registers zijn indices vervaardigd. Van
belang zijn vooral de klappers op de Hoornse doopboeken (1579-1811) en huwe-
lij ksintekenboeken (1605 -1803, met enkele hiaten) en op de Grootebroeker im-
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postregisters voor het trouwen en begraven (1727-1805). Deze laatste klappers
hebben betrekking op de voormalige stede Grootebroek, dat wil zeggen de dor-
pen Andijk, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkarspel en Lutjebroek. Veel ple-
zier kan men ook hebben van de door J. Kindt vervaardigde klappers op de huwe-
lijksacten van vrijwel alle gemeenten over de periode 1811-1912. Van alle
gemeenten zijn ook de bevolkingsregisters aanwezig, in het algemeen over de
jaren 1850 -1940. Hierin vindt men meestal de gezinsleden op één pagina bijeen,
waarbij onder andere gegevens over binnenkomst en vertrek zijn vermeld. Uit
de periode vöör 1850 dateert een enkel volkstellingsregister (1830 en/of 1840).

De hiervoor genoemde bronnen dienen vooral om een genealogisch overzicht
van de noodzakelijke namen en data te voorzien. Wat nu volgt kan vooral worden
gebruikt om het verkregen resultaat verder „aan te kleden". Hoewel als zodanig
nog niet door alle genealogen ontdekt, bieden de stads- en dorpsarchieven daar-
toe vele mogelijkheden. De bruikbaarheid van deze bron hangt echter sterk af
van de stand der inventarisatie. Van een aantal gemeentearchieven bestaan oude
inventarissen, de archieven van een aantal andere plaatsen zijn in de afgelopen
jaren geïnventariseerd (Zwaag, Schellinkhout, Twisk, Grootebroek, Andijk, Bo-
venkarspel), andere plaatsen wachten nog op een dergelijke bewerking. In alle
gevallen is er archiefmateriaal uit de 19de en 20ste eeuw. Voor vroegere eeuwen
is dat bij een aantal plaatsen echter niet of nauwelijks het geval. Andere gemeen-
ten bezitten een tamelijk rijk oud archief. Te denken valt in ieder geval aan de
steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, maar ook diverse dorpen zijn goed
voorzien van interessant archiefmateriaal uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Een eveneens zeer belangrijke bron wordt gevormd door de notariële archie-
ven. Het oudste protocol dateert uit de jaren 1552-1558 en is afkomstig van de
Hoornse notaris Hermanus Contractus. De notariële protocollen zijn tot en met
1905 naar de Archiefdienst overgebracht. Zoals mogelijk bekend zal zijn, wordt
er door het Rijksarchief te Haarlem al langere tijd gewerkt aan een indice-
ringsprojekt voor het notarieel. Deze indices zijn alleen te Haarlem raadpleeg-
baar. Een deel van de te Hoorn aanwezige notariële archieven zijn in deze klap-
pers verwerkt. Na de indices te hebben geraadpleegd, kan men óf de originele
protocollen te Hoorn óf de te Haarlem aanwezige microfilms daarvan inzien.
Te Hoorn is gestart met de indicering van dat deel van het notarieel, dat niet
door „Haarlem" zal worden bewerkt.

Ook de zogenaamde oud-rechterlijke archieven bieden de genealoog veel.
Deze archieven vormen de schriftelijke neerslag van de handelingen der plaatse-
lijke schepengerechten. Ten dele vindt men er zaken, die ook in notariële acten
kunnen worden verwacht. Voor schepenen werden echter ook civiel- en strafrech-
telijke zaken afgewikkeld en diende men het transport van onroerende goederen
te laten registreren. Andere bronnen voor de overgang van onroerend goed zijn
de gaardersarchieven en de registers van eigendomsovergang. Voor beide bron-
nen geldt echter dat ze voor een betrekkelijk gering aantal plaatsen bewaard zijn
gebleven.

De waterschapsarchieven vormen de laatste categorie archieven van de over-
heid. Oostelijk West-Friesland telde twee ambachten, te weten Drechterland en
de Vier Noorder Koggen. De archieven van beide ambachten zijn tamelijk om-
vangrijk en bevatten een schat aan oud materiaal. Tot deze ambachten behoorde
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een groot aantal polders en bannen, waarvan over het algemeen ook archieven
bewaard zijn gebleven. Vaak is dit echter slechts 19de en 20ste eeuws materiaal,
maar soms bevinden zich in een polder- of bannearchiefbï) wijze van verrassing
meer en oudere stukken dan in het dorpsarchief.

Het beheer van de overgebrachte overheidsarchieven is de eerste taak van iede-
re archiefdienst. Daarnaast zal men echter ook proberen om particuliere instel-
lingen en personen ertoe te bewegen hun archieven aan een archiefdienst te
schenken of in bewaring te geven. Op deze wijze komen zij voor een breder pu-
bliek beschikbaar voor historisch onderzoek. Ook de Archiefdienst Westfriese
Gemeenten beschikt over een groot aantal van dergelijke archieven. Een over-
zicht daarvan vindt men in „De archieven in Noord-Holland" (Alphen aan den
Rijn, 1981), welk overzicht tot 31 december 1980 is bijgewerkt. Voor de genealoog
zijn vooral de kerkelijke (hervormde, rooms-katholieke, gereformeerde, doops-
gezinde, remonstrantse en evangelisch-lutherse) archieven van belang. Soms kan
men hierin ook aanvullingen op de doop-, trouw- en begraafboeken vinden. Ook
verenigings- en bedrij fsarchieven kunnen echter - misschien vanuit een geheel
ander gezichtspunt - helpen bij de aankleding van het genealogisch raamwerk.

Dat familiearchieven voor de genealogisch geïnteresseerde van belang zijn, be-
hoeft geen betoog. De Archiefdienst Westfriese Gemeenten bezit helaas slechts
een beperkt aantal van deze archieven. Zij komen hierna bij de bijzondere collec-
ties nog ter sprake.

Naast archieven, die de papieren neerslag vormen van de handelingen van de
archiefvormende organen, vindt men bij onze Archiefdienst ook een aantal ver-
zamelingen, dat wil zeggen collecties, die door een gerichte selectie zijn gevormd.
In de eerste plaats is er de bibliotheek, waarvan het oudste gedeelte bestaat uit
de oude stadsboekerijen van Hoorn en Enkhuizen. Op genealogisch terrein is
het streven erop gericht een zo compleet mogelijke collectie Westfriese genealo-
gieën op te bouwen. Ook voor historische achtergrondinformatie en voor ver-
schillende hulpwetenschappen (paleografie, heraldiek, enzovoorts) kan men bij
de bibliotheek terecht. Een belangrijk onderdeel van de bibliotheek is de kran-
tencollectie. De Hoornse Courant is in 1850 gestart, de Enkhuizer Courant in
1870. Beide kranten zijn vrijwel volledig in de bibliotheek aanwezig. In verband
met het grote formaat en de kwetsbaarheid van het papier is het helaas niet moge-
lijk om fotokopieën uit de kranten te vervaardigen.

De Archiefdienst Westfriese Gemeenten beschikt voorts over een handschrif-
tenverzameling (hierin bijvoorbeeld dagboeken, reisjournalen, losse transport-
acten), een verzameling gedrukte stukken (waaronder geboorte-, huwelijks-,
overlijdens- en begrafenisaankondigingen) en de topografisch-historische atlas.
In de laatste collectie vindt men afbeeldingen van plaatsen en personen, zoals
foto's, prenten, portretten en kaarten.

Bijzondere collecties
De Archiefdienst beschikt over enkele collecties, waar de aandacht van de genea-
loog speciaal op moet worden gevestigd. Daartoe behoort zeker het kaartsysteem
van de in 1977 overleden nestor van de Westfriese genealogie, ir. C. Koeman. Op
duizenden gezinskaarten noteerde hij gegevens van Westfriese families. De na-
druk ligt op families van het Westfriese platteland van protestantse origine. Uiter-
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aard is het systeem niet volledig, maar vaak kan het een welkome eerste aanzet
betekenen. Een tweede collectie van even groot belang is de verzameling bid-
prentjesvan A. A. G. Smit, die de eigenaar in 1987 aan de Archiefdienst in bruik-
leen afstond. De collectie bevat omstreeks 40.000 bidprentjes of fotokopieën
daarvan, voornamelijk betreffende Westfriese katholieken. Daarmee is het de
grootste verzameling op dit gebied. Ook zijn talrijke bidprentjes van naar elders
vertrokken Westfriezen en van in West-Friesland werkzaam geweest zijnde
priesters opgenomen.

Tenslotte kan nog de aandacht worden gevestigd op een tweetal familiearchie-
ven van Hoornse regentengeslachten, te weten Van Akerlaken en Verloren. In
beide archieven vinden we talrijke genealogische aantekeningen betreffende een
groot aantal Hoornse families. Hetzelfde geldt voor het in de handschriftenver-
zameling aanwezige geslachtsboek Gallis.

Zakelijke gegevens

Hz Archiefdienst Westfriese Gemeenten is gevestigd in het stadhuis van Hoorn, adres: Nieuwe Steen
1 (vanaf het N.S.-station te bereiken met bus 133, 141, 144 of 146). Postadres: Postbus 603, 1620
AR Hoorn. Telefoon: 02290-31234, toestel 392, 393 of 394.

Openingstijden: alle werkdagen van 9.00-17.00 uur (van 12.30 tot 13.30 uur kunnen geen stukken
worden aangevraagd). Iedere Ie en 4e woensdagavond van de maand van 19.00-22.00 uur (niet in
juli en augustus).

Kosten fotokopieën; ƒ 0,70 voor kopieën van rijksarchivalia; ƒ 0,80 voor kopieën van alle overige
stukken. Kosten van onderzoek door ambtenaren van de Archiefdienst: / 15,50 per Vi uur.

PIET BOON

DE HOORNSE STADSREGERING IN 1775

In 1776 werd te Amsterdam bij Petrus Schouten en Reinier Ottens een boekje
uitgegeven, getiteld: Naamregister Van alle de Heeren Leden der Regeering in
de Vereenigde Provinciën, etc. Op p. %2 en 83 leren we de Hoornse regering ken-
nen „Verandert op Goevrydag 1775":
Hoog-Schout: Mr. Willem Nicolaas Crap.
Burgemeesteren: Mr. Francois de Vicq, Mr. Jan Christian van de Blocquery, Jan
Verloren en Mr. Joan van Bredehoff, Vrijheer van Oosthuijsen, etc.
Schepenen: Mr. Diderik Cornelis van Hoolwerff, Mr. Sybrand Schagen, Mr.
Francois de Vicq junior, Dr. Jan Diras, Herman Verloren, Cornelis Christoffel
van Akerlaken Pietersz en Thamis Bakker.
Vroedschappen: Joan Abbekerk Crap, Lucas Merens, Mr. Francois de Vicq, Jan
Christian van de Blocquery, Pieter Binkhorst, Floris Abbekerk Tromp, Dr. Fran-
cois Gallis, Jan Verloren, Mr. Pieter Schagen, Lambertus Hellingman, Nanning
van Foreest, Mr. Joan van Bredehoff, Mr. Pieter Opperdoes, Mr. Johan Boreel
de Mauregnault, Jan Jager, Mr. Abraham van Stralen, Mr. Francois de Vries,
Mr. Jacob van Hoolwerff, Jacob Berckhout en Anthony Cromhout.
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NIET INHEEMSEN IN DE ARCHIEVEN
VAN HOORN EN OBDAM (1725-1895)

Bij mijn familie-onderzoek heb ik bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten
de gehele serie notariële archieven van Hoorn en Obdam na 1725 doorgeno-
men. Uit de repertoires of minuten tekende ik een aantal personen aan van
Duitse herkomst alsook enige andere. (Van de Hoornse notariële archieven zijn
nog geen klappers bij de Archiefdienst aanwezig, evenmin omvat het oud-
notarieel klapperproject in het rijksarchief te Haarlem de Hoornse notariële
archieven).

Een deel van deze aantekeningen moge hier volgen met familienaam, woon-
plaats of herkomst en de volgende bronnen: Oud-rechterlijk- en stadsarchief
Hoorn (ORH en OAH), Oud- en Nieuw Notarieel Hoorn (ONH en NNH) en
Oud- en Nieuw Notarieel Obdam (ONO en NNO).

Abbas
Van der Ake
Besongne
Bendinger
Betenduval
Birger
Blankman
Blumeröther
Bohnenkamp
Brenninkmeyer
Brinkman
Broven
Brüggemann
Burke
Burke

Büsscher
Callenbach
Couperus
Droge
Erkamp
Feldhaus
Fichtel
Fremeyer
Gildemeyer
Gildemeyer
van der Gronden
Hensker
Huerkamp
Huls

Impink
Jürgemeier
Kaldenbach
Kallenberg
König

Batavia

Dantsig

Nienborg

Ahaus
Thouwen, Amt
Lenningen, Oldenb.

Emden
Batavia

Osterwick

Nordhausen

Herzlake, Lastrup, Lage,
Sogil, Dohren, Boekhof,
Neuenharde

Lohn, Gulikerland

ONH
zie Huls
ONH

2739-35, 2742-10 en 17

2486
zie Mönkehof
zie Oortmeijer
zie Huls
zie Huls
NNH Not. Lippits 1859, a.116
zie Moorman
zie Stokman
NNH
zie Huls
ONO
NNH
ONH
NNH
zie Huls
ONH
ONH
ONH
NNH
ONH
ONH

Not. Lippits 1858, a.279

4098
Not. Lippits 1854, a.235
Not. Boldingh 1840, a.156
Not. Lippits 1858, a.224

2474-99 e.v.
Carbasius 1816, a.141
2865-88
Not. Hulst 1850, a.13
Not. Boldingh 1822, a.133
2946-15 e.v.

zie Werenbeck
ONH
OAH

2489 (juni 1743); ONO 4098
M 1803 (notulen B&W, 15.7.1832)

zie Rutgers
zie Huls
zie König

ONH
NNH
ONO
ONH
ONH
ONO

2937-269 en 306 e.v.
Not. Lippits 1849, a.38, 291 e.v.; 1885
1814, a.56
3864-323
2740-30
1830, a.51; NNH Not. Lippits 1852,
a.139; 1859, a.135; 1863, a.143
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Kruiskamp
de Lange
Lammers
Lering
Mack
Meppe
Mol
Mönkehof
Moorman

Oortmeijer
Ostermeijer

Ostermeijer
Querner
Rutgers
Schnetz
Siller

Steinbach
Steindam
Stokman

Utermöhlen

Voorman
Werenbeck
Wibbelmann
Witte

Lohne
India
Mettingen

Appeldorn, Cleve
Osnabrück
Goa

Farenstadt
Oldenburg
Dietz

Steinfeld

Beraen. Amt Für:

Wittenberg

ONH Not. Boldingh 1814, a.100
ONH 2482, dd. 16.10.1730
ONO 1838, a.56
zie Huls
ONH 2740-42
ONH 2740-42
ONH Not. Boldingh 1822, a.130
ONH Not. Boldingh 1822, a.387
ONH Not. Boldingh 1818, a.225; NNH Not.

Lippits 1858, a.159; 1861, a.369; 1865.
a.89

ONH Not. Boldingh 1820, a.64
NNH Not. Lippits 1858, a.37; 1869, a.324;

1870, a.26; 1875, a.80
ONH 2533 dd. 11.6.1754
ONH 2142 Notulen B&W (27.8.1822)
ONH Not. Boldingh 1816, a.187
ONH Not. Sombeek 1827, a.47
ONH 2946-197 en 207; ONH Not. Boldingh

1823, a.52
zie Siller
ONH Not. Boldingh 1815, a.335 e.v.
NNO 1855, a.56 e.v.; ONH 4085-105 e.v.;

2524-44; ORH 4626 dd. 25.9.1753
OAH notulen B&W (M 193) 1876, naturali-

satie
ONH Not. Lippits 1837, a.288
NNH Not. Lippits 1860, a.231
NNH 1883, a.1615
ONH Not. Boldingh 1812, a.604; 814, a.335

en 248;' 1818, a.307, 1819, a.286; 1822,
a.114; 1823, a.97, 195 en 212; 1824,
a.20, 29, 86 en 195; Not. Carbasius
1818, a.14; 1844, a.178 en 191; 1845,
a.13

ONO 1821, a.30; NNH Not. Lippits 1860,
a.103; 1866, a.7; 1868, a.6, 179 en
220; 1837, a.245; 1839, a.75, 88 en
239; 1841, a.140 en 291; 1843, a.48 e.v.
en 161

J. J. KALDENBACH

VAN IJS NAAR BONTJACK

I Jsbrandt Pietersz, alias Oom I Js, aan het eind van de zestiende eeuw zeepzieder te Hoorn en gehuwd
met Griet Martens. Zijn zoon is Maerten Ysbrantsz (in leven 1623). Zijn kleinzoon is Ysbrant Maertsz
Oom-Ys alias Bontjack (in leven 1663), hieruit Grietje Ysbrants Bontjack (in leven 1707).

HET HOORN-EDAM-NUMMER IN 1957

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Hoorn in 1957 verscheen het julinummer dat groten-
deels gewijd was aan beide steden. Hierin schreef P. C. Avis over een kaashandelaarsfamilie Kroon
(p. 128-131) en een familie Lippits (Lippitz).(p. 131-133), beide te Hoorn. Een achterhaald artikel
is dat over het gemeentearchief van Hoorn (p. 127), maar de bijdragen van C. Koeman: Hoorn, de
hoofdstad van West-Friesland (p. 126) en van P. Nooteboom: Iets over het verleden en heden
van Hoorn (p. 133-134), kunnen informatie bieden.
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TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen worden aan-
gevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC
Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

Caledonian Society, Mededelingen, 1 Ie jg, nr 4, dec. 1987. Verv. Huwelijken van (militaire) Schot-
ten (III); Schotten voorkomende in de provisionele- en finale admissieregisters te Rotterdam.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant, He jg, nr 4, dec. 1987. H. W.
J. Ansems: Het geslacht Ansems, uit Dongen; C. van Beek: Kwartierstaat Van Beek-Werther (verv.)
[Bij vele vertegenwoordigers uit de hoogste generaties uit deze overigens interessante kwst zijn slechts
namen weergegeven zonder verdere informatie en ook zonder verdere bronvermeling. Wij hadden
op dit punt hier en daar toch graag een wat grotere uitvoerigheid gezien]; G. van Heeswijk: Genealo-
gie Van Hulten, tak A; Aanv./Corr. Klerks, De Geus, Van Giessen, Millenaar; Altenase genealogieën:
P. van Eeten: Het geslacht Pus; Verv. kwst Hamel-Van Gooi; Verv. Dopen Raamsdonk; C. van Beek:
Nogmaals de kwartierstaat Braber-Vos [Corr. betr. o.a. Heymans alias Mulder, Verhoeven, De Greeff,
Moller, Rommen, Van Tilborgh, Oerlemans]; J. L. Rijndorp: Ettens voorgeslacht. IV. Damen.

Heemkunde Hattem, nr 33, dec. 1987. G. Kouwenhoven: De Hanze en Hattem; Verv. Huizen in
Hattems binnenstad.

Heemtijdinghen, 23e jg, nr 4, dec. 1987. W. R. C. Alkemade/L. Cl. M. Peters: „Dit maakten een
vent die niemand en kend". Een reconstructie van de intriges rond de benoeming van een Woerdense
stadssecretaris aan de hand van een spotrijm uit 1724; J. Haitsma: Houding en lot van een gerefor-
meerd predikant in de patriottentijd [Chr. S. Duijtsch]; Verv. Akten van indemniteit van Zegveld
[1791-1799].

Historische Kring Eemnes, jg9, nr4, dec. 1987. H. vanHees/B. van Wijk-Blom: Korte geschiede-
nis van de Eemnesser familie Mol.

Hollands Noorderkwartier. 2de jg, nr 2, jan. 1988. De Moederlijke Sociëteit, opgericht in 1828
[met lijst van namen van huisgezinnen die in de eerste drie jaren hulp vroegen]; Het leven van de
Israëlieten in Alkmaar [met lijst van Israëlitische inwoners 1810].

Nieuws van Archieven, jg 6, nr 12, dec. 1987. T.b.v. het streekarchivariaat „Rijnstreek" zijn bij
het gemeentearchief van Woerden o.a. in bewaring gegeven: Not. arch. Woerden (1580-1905), oud-
rechtl. (Woerden e.o., Barwoutswaarder en Bekenes, Rietveld en de Bree), weesk. Woerden
(1544-1810), DTB, gaardersarchief.

Ons Voorgeslacht, nr 378, 42e jg, dec. 1987. B. de Keyzer: De familie Besemer uit Ouderkerk a/d
Yssel [14de- 17de eeuw]; J. C. Kort: Lenen van de Graaf van Holland in Duitsland, 1311-1647; Idem:
Lenen van de Graaf van Holland in Flevoland, 1281-1616; Idem: Repertorium op de lenen van de
Graaf van Holland in Gelre 1279-1646; Verv. Acten betr. Schieland en Oost-Delfland ca.; Verv.
Leenhoven Heren van Vianen.

Idem, nr 380, 43e jg, febr. 1988. A. M. Verbeek, Opnieuw het geslacht Groenrijs te Rotterdam
en de Rijstuin. Genealogie Groenrijs.

Ons Waardeel, 7de jg, nr 6, dec. 1987. H. G. Roelfsema-van der Wissel: De gezondheidszorg in
Drenthe in de franse tijd [Bijlagen: namen van med. doctores, heelmeesters, vroedvrouwen, vroed-
meesters en apothekers in 1808 en 1812]; Corr. art. Hoeveel mudden bouwland; Slot art. Hoogeveen-
se tak Sieders.
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Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg 4, nr 4, nov. 1987. H.
Manschot-Tijdink: Emigratie Noord-Amerika [O.a. documentatie, adressen, passagierslijst]; S.
Stroet: Stroet, te Stroet(e)(en), ter Stroet(e), Stroetman en nog enkele afgeleide namen van Stroet,
dl 1; H. Meerbeek: De naam (van) Meerbeek [Schrijver heeft „Meerbeek" als familienaam het
vroegst vermeld gevonden in de 17de eeuw in de Achterhoek. De familienaam Van Meerbeeke komt
echter al eerder voor, o.a. in de 16de eeuw in Antwerpen en Brussel]; A. A. J. H. Hoebink: Het ge-
slacht „Coobs" (Hengelo-Steenderen); A. ter Beeke: (Voorlopige) genealogie van de familie Bruil
uit Hengelo (G.) [Ook Breul, Brouel, Bruyel etc.]; J. Klein Bleumink: Hendrika Klein Bleumink in
graf AIO te Vorden.

Oudheidkundige Kring Bathmen, Verenigingsblad, 7e jg, nr 4, 1987. R. Boonstra: Het collatie-
recht van de kerk te Bathmen; Bathmense geslachten; G. Goorman: Het geslacht Klein Ovink [Alias-
sen: (Groot) Bronsvoort, Koldewee, Landeweer, Scheperboer, (Groot) Oonk, Littink, Vrolijk].

De Schipper Cronyk, Ie jg, nr 2, dec. 1987. A. Sijnesael: Kwartierstaat de Schipper [Kwn van
Jan en Jacobus de S., geb. Wemeldinge 1775 resp. 1785;-, Van der Perel, Zuydweg, Van der Perel].

De Terebinth (nr 1, nov. 1987), blz. 1-23. Informatieblad van de Stichting tot herstel van zorg
rond dood en rustplaats. De Terebinth ontwikkelt aktiviteiten o.a. in thema-werkgroepen, zoals In-
ventarisatie.

Tussen Rijn en Lek, 21e jg, nr 4, dec. 1987. B. van der Houwen/O. I. Wttewaall: Boerderij „De
Grote Geer" te Houten [Van de Geer, Van Rossum, Bosch (van Drakestein)]; H. Reinders: Een volks-
telling uit Houten van 1808; M. S. E Kemp: De Cruyff alias Van Bemmel [Opm. n.a.v. eerder art.
(21e jg (1987), nr 1) van A. A. B. Van Bemmel].

Tussen Vecht & Eem/Vrienden van het Gooi, 5e jg, nr 4, dec. 1987. W. I. Engel: Rumoer om de
Muidertol; M. A. E. van Geijn-Brouwers: De Hilversumse dorpsomroeper op het breukvlak van twee
tijden. Een archiefonderzoek; KI. Sierksma: Het wapen van Muiderberg.

Twenthe genealogisch, jg 4, nr 1, 1988. De redactie van het blad van de afd. Twente heeft gekozen
voor voorn, officiële naam. J. Werink doet verslag van een onderzoek naar de herkomst van Jan
Werink; H. Scholten: Kwartierstaat Grobben [Mannes G., geb. Almelo 1818;-, Willems(en), Van
't Hach (ook Michoop), Meyers].

Van Zeeuwse Stam, nr 58, sept. 1987. Verv. Genealogie Soetebier; Aanv. Crucq; G. van Nieuwen-
huyse: Genealogie Van Nieuwenhuuse [16de —17de eeuw; te Brugge, Snelleghem, Goes].

Idem, nr 59, dec. 1987. P. Minnee-Nieuwenhuize/P. A. Harthoorn: De zeeuwse families Nieuwen-
huyse en Nieuwenhuize; Verv. Godshuizen Middelburg nr 1582 [1794]; C. E. Hulstaert: Het emigran-
tengezin Slabbert [1699 naar Zuid Afrika]; NN: Twee deelgenealogieén van de familie Canaer (Ka-
naar); Slot Genealogie Soetebier.

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Mededelingen, jg 13, nr 4, dec. 1987. Verv. Kantte-
keningen bij de begrippen „Duits" en „Duitsland"; J. A. C. Riel: Passen en meten, wél of géén achter-
naam? [Overwegingen rond de naam Ruell, 16de eeuw te Villingen]; H. W. Engelhrecht: Enkele he-
raldische kanttekeningen bij het vignet van de WGOD.

Westerwolde, 8e jg, nr 4, dec. 1987. G. P. I. Hiskes-Knigge: Naeningh; H. J. Plenter: Huursoldaat
in Bourtange [Gerrit Jan van Eijbergen, 1736-1796]; C. J. Wegman: Erve Bontkes; E. G. Schrage:
Halm [Sluit aan op art. Halmingh, 7e jg, nr 3].

Westfriese Families, 28e jg, nr 4, dec. 1987. B. C. Mantel: Kok, maar niet uitsluitend [Te Andijk;
ook Pan geheten]; J. Zwagerman: Wurkum en Zwagerman/de Wild; J. W. Oosten: Dirk Jongerling,
„grondlegger" van de Broeker veiling en zijn naaste familie.

IJsselakademie, 10e jg, nr 5, dec. 1987. G. J. van Kolmeschate: Uit de historie van het Drostambt
Vollenhove. In Komaf: A. H. M. Vredenbregt: Kwartierstaat Bode-van Sloten [Overink, Voog, Balk].

Idem, extra nummr, 1977-1987. Teksten van toespraken t.g.v. de viering van het 10-jarig bestaan.
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België

Le Parchemin, 52e année, no 251, sept.-oct. 1987. C. Douxchamps-Lejèvre: CArmorial du fonds
du chateau de Franc-Waret [Beschrijvingen van wapens uit o.a. de chatellenie van Rijssel]; M. de
Lannoy. Une brache batarde de la Motterie, les Barons de Lannoy [18de-19de eeuw; (von) Gödel
(-Lannoy), Von Carneri]; E. Meeus(\)/Colonel de Lannoy: Propos généalogiques sur la familie Bau-
din a Anvers [Afk. van Valenciennes; 17de-20ste eeuw]; Baron Poswick: Réflexions sur la familie
De Vaulx a Nancy: Héraldique vivante: Beckand Verwée, Vanderkeerssen.

Idem, no hors série, déc. 1987. Chev. X. de Ghellinck Vaernewyck: Table systématique des matières
1936-1985, y compris les Recueils Généalogiques; fascicules 1 a 22 (1937 -1943), tomes 1 a XXXIV
(1952-1985), publiée a l'occasion du cinquantième Anniversaire de la revue Le Parchemin.

Vlaamse Stam, 23e jg, nr 10, okt. 1987. J. Ghyssaert: Lofdichten in de Stedelijke Bibliotheek van
Brugge [172 namen, o.a. Ten Sythoff, Van Zuylen van Nyevelt]; P. Huys: Astene 1641. Processen
als genealogische bron [Een dertigtal (meest bejaarde) getuigen uit Astene, Petegem e.o., leeftijden
en beroepen]; F. Debrabandere: De familienaam Pabbruwe [Padbrue; mogeljk Pikardische vorm
van plaatsnaam Paddebroek]; H. Sprangers: Bekende Merchtemnaren en hun voorouders (1) [Stam-
reeks en kwst van August de Boeck, toondichter, 1865-1937;-, Matton, Briers, Goossens]; L. Verbiest-
Elseviers: Oorderen: Inwoonders einde 1712; W. Steeghers: Genealogische schets van de familie Mo-
reels te Tiegem; R. van Driessche; Het geslacht Van (den) Driessche. Afstammen van Karel de Grote
[Hypothesen in eerdere publ. in V.S. 1985 werden nader onderzocht; aanv. en verb. De synoptische
stamtafel geeft een afstammingsreeks van Pippijn van Landen via Van Driessche-Heyndericx-Van
Exaerde-Dullaert-Van den Moere-Van Gent alias Vilain. Allereerst verdient opmerking dat Pippijn
van Landen niet de vader van Pippijn van Herstal was, maar diens grootvader van moederszijde.
Hoezeer de auteur in deze interessante bijdrage een aantal door hem opgevoerde generaties annoteerd,
het blijft een opvallend verschijnsel dat diverse door genealogen veel geraadpleegde werken op on-
derscheidene punten andere informatie bieden].

Idem, 23e jg, nrs 11-12, nov.-dec. 1987. K. de Winter: Parochiale archieven als bron voor
de familiekunde; A. Maris: Verdoorent en Gillis. Land van Waas [Van Doorne alias Verdoorent, Gillis
alias Van Dooren alias Verdoorent]; P. Huys: Gezinshoofden te Grammene (bij Deinze) in 1685; L.
Lindemans: Bastaardafstamming van Jan III van Brabant bewezen [Betreft Costin van Ranst en
zijn vrouw Johanna van den Vene, die een natuurlijke zuster werd genoemd van Johanna van Brabant
in een acte van 1364. De opmerking van de geachte auteur dat het gaat om een authentiek lijkende
copie die werd aangetroffen in een protocol van een 18de eeuwse notaris geeft aanleiding tot het
zetten van een vraagteken achter bewezen]; E. Persoons: Literaire en archivalische monastieke bron-
nen als hulpbron voor de familiekunde; L. Faes: De bevolking van Oostmalle in 1693; P. Donche:
Een staatslening uit 1576 als genealogische bron [Lening te Veurne met lange looptijd: nog 100 jaar
later werd aan erfgenamen rente uitgekeerd. Om rechthebbenden te identificeren werden uitgebreide
genealogische gegevens in het register vastgelegd. Als voorbeeld de aant. betr. Donche]; J. Detro-
Wybo/R. Wybo; De familie Wybo te Ardooie.

Frankrijk

Cercle généalogique d'Alsace, no 80, 1987-4. Fr. Heitz: Genealogie ascendante de Maurice Betz
(1898-1946). Branche paternelle [-, Steib, Ritzenthaler, Steib]; C. Roll: Elements de choix pour un
ordinateur adapte a la genealogie [Voor computer-geïnteresseerden]; artn betr. familie Stephan (te
Mitschdorf), Elsassers die deelnamen aan de Vrijheidsoorlog in Amerika (1778-1783), Elsasser Jo-
den in Louisiana (19de eeuw); Chr. Wolf: Notes généalogiques et biographiques sur Dambach la
Ville et environs au XVIe s. [De DTB van Dambach la Ville beginnen 1597. Uit andere bronnen
verzamelde de auteur geneal. gegs over de periode 1528-1531 (notarieel) en 1534-1550 (rechterlijk);
o.a. Clo(u)q, Gedelmann, Ostertag]; Antw. Hammer [kwst, verv., 16de eeuw].

Héraldique & Genealogie, XlXe Année, no 4, no 105, oct.-déc. 1987. Art. betr. Boyer, Challe-
moux, Tesson, Domerque, Pasquier, Bourasset, De Cyrano de Bergerac, De Villedon, Mon(n)e(s)t;
G. de la Salie: Faits de résistance au Jacobinisme. La chouannerie dans le Nord de la France en Artois,
Flandre-Wallone et Boulonnais durant la tourmente révolutionnaire et l'empire; Naamlijsten van Ge-
deputeerden (1789-1791); Kwst Béatrice Leurent (geb. Lille 1948; voornl. Rijssel e.o.).
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Stemma, Cahier no 32, 8e année, Tome VIII, Fase. 4, 1986. J. Valette: Présence des Gardes Suisses
a Hoilles (Yvelines) [Naamlijst van Zwitserse militairen met geneal. gegs; 17de-18de eeuw. Regi-
ments vlaggen en uniform in kleur].

Idem, Cahier no 33, 9e année, Tome IX, Fase. 1, 1987. Verv. Zwitserse militairen.

Duitsland

Der Archivar, 40. Jg, Heft 4, Nov. 1987. H. Weber: Der Computer im Archivzeistgemase Arbeits-
hilfe oder modischeSpielerei?; A. Menne-Haritz: AIDA-SH - eineGrossrechnerlösung im Einsatz.
Erfahrungsbericht übr dieEDV-Einführungim Landesarchiv Schleswig-Holstein; W. Moritv Wofür
Datenbanken? Zum Stand der archivischen EDV-Ausstattung und den Perspektiven für die Nachlass-
verzeichnung; L. Ludwig: Kunststoffolien in der Restaurierung.

Blatter für Frankische Familienkunde, 12. Bd, Heft 8, Dez. 1987. G. Kuhr: Niederösterreichische
Exulanten in Franken aus der Doppelgemeinde Gresten-Reinsberg; artn betr. Comitti, Rosenbauer,
Untertanen Stift Feuchtwangen 1630; H. Kühnlein: DieGundel, Endres und Förster, Metzgersippen
im Nürnberger Land; G. Fick: Sippentreffen der Muskats in Asslar [Vier oudste generaties Muscat
v.a. 1602].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaftfür Familienkunde, Bd 33, Jg 75, Heft 4, Okt.- Dez.
1987. Verv. Schulte-Herbrüggen [De(y)melsberg, Deimersberg, Rasche, Erlenkamp, Aldenberg,
Bergmann, Mühlenbeck]; W. Göbler, Der Dierdorfer Familiennamen Kaulbach; F. Hamm: Fremde
im altesten Kirchenbuch, 1746-1808, von Schmallenberg/Sauerland.

Mitteldeutsche Familienkunde, Bd VIII, Jg 28, Heft 4, Okt -Dez . 1987. J. Wütschke: Die
magdeburgisch-sachsisch-anhaltische Familie von Kohier (Köler, Coler, Colre) und ihre Abspaltung
von dem Geschlecht von Krosigk; G. Alpermann: Das Lehnschulzenamt in Buchow, Kr. Rahtenow
[Hildebrandt, Otto, Perl, Plessow]; E. Költzsch (t): Neubürger in Greiz von 1700bis 1750; G. Grüne-
berg: Das Pfarr- und Beichtlingenverzeichnis von Dallmin a.d.J. 1647; Verv. Auswartige Zittauer Be-
grabnisbüchern (1641 -1650); H. Seidel: Ortsfremde, die in Bieberstein 1692 -1799 begraben wurden;
H. Schlotter: Thoss = von Tossem?

Mosaik, 1987/4. Verv. artn Klever Adelsfamilien, Deutsche in Niederlandischen Archiven, Nie-
derrheinische Bauernhöfe im Xantener Raum [Orwatershof t/m Wintgenshof], Zij kwamen uit het
Kleefse land (IX), aanv. Ahnenliste Zeppenfeld.

Norddeutsche Familienkunde/Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 36. Jg, NFK/62.
Jg ZNF, Bd 14, Heft 4, Okt -Dez . 1987. W. Billig: Zur Lebensgeschichte des Georg Friedrich von
der Hude, von 1712 bis 1738 Pastor zu Satemin und Wustrow; D. Siebel: Die Danckwertssche Stipen-
dienstiftung von 1771 in der Klosterbibliothek Loccum [Met verwantschapstabellen; Danckwerts,
Sarnighausen, Hölty, Meyenberg, Karstens]; R. Lichtenberg: Die Burger der Bergstadt Wildemann
im Jahre 1651; W. Bonorden: Acht Arzt-Generationen in einer Familie [Bonorden].

OstdeutscheFamilienkunde, Bd XI, 35. Jg, Heft 4, Okt-Dez. 1987. V. Heik: Arzte und Apothe-
ker auf Öse! zu schwedischer Zeit (1645 -1710); H. H. Weber: Die Überwindung toter Punkte. Sieben
Forschungsbeispiele aus Mahrisch-Ostrau [Burgert, Horn, Kalwar, Krotschek, Ladany, Leit-
mann/Leutnant, Oczko]; A. Goertv Familiennamen der Dantziger Reformierten (II. St. Peter-und-
Paul 1642-1804) [O.a. „Nederlandse" namen; overgenomen van films van de Gen. Soc. te Sak Lake
City].

Saariandische Familienkunde, Bd V, Jg XX, Heft 80, 1987. G. Muller: Fremde in der katholischen
Pfarrei Itzbach-Rehlingen [O.a. Heinrich Dicker uit Maastricht; vele zout- en tabak-tolbeambten];
J. Even: Eine Beschreibung des Ortes Freisen aus dem Jahre 1708; W. Petto: Zur Herkunft der saar-
landischen Familie Bieg [Ook P(e)ich, Büg, Bu(i)ch].

Oostenrijk

Adler, 14(XXVIII). Bd, Heft 8, Okt -Dez . 1987. H. Kornberger: Wappenzu denNamensvarian-
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ten Cornberg, Kornbeck, Kürnberg u.a.; B. Waldstein-Wartenberg: Probleme Mittelalterlicher Adels-
genealogien in Böhmen; H. Jager-Sunstenau: August von Doerr und seine genealogische Sammlung;
H. Schöny: Erwin Schrödinger - 100 Jahre [Kwst;-, Bogner, Bauer, Russel]; Verv. Trauungen Pfarr-
fremder in Gurk (1821-1837).

Idem, Öslerreichische Ahnenliste 29, blz. 201/216. [Werzer, Hueber, Wöllner].

Zwitserland

Maajan/Die Quelle, Heft 5, Dez. 1987/4. R. M. Jung: Provisorische Stammliste Coschel Levy
(geb. 1724); D. Ingold: Die Juden von Sultz/Ober-Elsass im 17. Jahrhundert [Grumbach, Bloch,
Wechsler/Wexler]; Tekst van een lezing gehouden door J. Sielemann, archiefambtenaar te Hamburg,
over bronnen voor joodse genealogie in Duitsland.

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung, Mitteilungen, Nr 29, April 1987. M. von
Moos: Aufbewahrung und Verfügbarkeit der Pfarrbücher in den Kantonen der Schweiz.

Idem, Nr 30, August 1987.

Verenigde Staten

The Genealogical Helper, Sept.-Oct. 1987. J. Hall: British Military Records.

TheNew York Genealogical and Biographical Record, Vol. 118, nr4, Oct. 1987. T. F. Beard/H. B.
Hoff: The Roosevelt Family [De eerste generaties van de bekende familie; stamvader Claes Martens-
zen van R., 1650 te New York].

Met genoegen vermelden wij de schenking van de jaargangen 1978 t/m 1986 van Marset Historia.

Verder ontvingen wij:
BayerischerLandesvereinfürFamilienkunde, Informationsblatt, nrO(Sept. 1986), Nr 1 (Dez. 1986),
Nr 2 (Marz 1987), Nr 3 (Sept. 1987), Nr 4 (Dez. 1987).
It Beaken, jg XLIX, nr 3, 1987.
Caert-Thresoor, 6e jg, nr 4, 1987.
Chynsmans cronyke, 7e jg, nr 26, blz. 658-690.
Descent, Vol. 17, Part 3, Sept. 1987.
Dijkbrief, 6e jg, nr 4, dec. 1987.
Familieslichting Huyser, dec. 1987, nr 4.
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