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DE GESLACHTEN VLASBLOM TE HEERJANSDAM
IN DE ZEVENTIENDE EEUW

Behalve familiegroepen Vlasblom te Haarlem en in de Hoeksche Waard leefden
er in de zeventiende eeuw op het eiland IJsselmonde vier geslachten met deze
naam. Een familiegroep Vlasblom te Charlois vangt aan met Arij Hermense van
Lexmont, die als jonge man woonachtig te Charlois aldaar op 5 dec. 1683 in
het huwelijk treedt met Geertje Bastiaanse Gelder, jonge dochter van aldaar.
Arij ging in Charlois de naam Vlasblom voeren en gaf deze aan zijn kinderen
door. De echtelieden waren in 1712 niet meer in leven. Hun kinderschaar blijkt
uit een akte gedateerd 27 juli 1712 (o.r.a. Charlois 45).

Het kerkje van Kijfhoek anno 1988. Dit deels uit de 13de eeuw stammende gebouw ligt midden
in de polder, in de nabijheid van enige boerderijen. Van dit kerkje was Corstiaen Willemsz Vlasblom
(11.7) in 1720 kerkmeester; in die tijd zal Kijfhoek meer inwoners hebben gehad dan thans, want
heden ten dage kan men dit voor het eiland IJsselmonde unieke plekje ternauwernood als gehucht
aanduiden (Foto: J. H. van der Boom, Hoogvliet)
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Een geslacht Vlasblom te Rijsoord begint met Arie Ariensz Vlasblo(e)m,
jonge man van Rijsoord (misschien gedoopt ald. 2 jan. 1678 als zoon van Arij
Hermansz en Geertruyt Ariens) die op 30 okt. 1701 (na ondertr. te Rijsoord op
9 okt.) te Barendrecht trouwt met Neeltje Philips van der Linden (ged. Baren-
drecht 5.8.1663).

Tenslotte waren er nog twee geslachten Vlasblom te Heerjansdam, waaraan
in deze bijdrage aandacht zal worden besteed. Ondanks naarstig speuren heb
ik geen verwantschap kunnen aantonen tussen deze, in elkanders nabijheid ge-
woond hebbende groepen.

De oudste familie - welke ik geslacht I heb genoemd - stamt van de naar
schatting ca 1590 geboren Tobias Cornelisz, die ik evenwel nimmer met een fami-
lienaam vermeld heb gevonden. Pas zijn kleinkinderen gingen de naam Vlas-
blom voeren en vooral in de achttiende eeuw ging dit geslacht zich vertakken,
waardoor er heden ten dage nog talrijke afstammelingen leven.

De tweede groep Vlasblom te Heerjansdam - door mij als geslacht II aange-
merkt - begint met een naar schatting ca 1640 geboren Leendert Willemsz Vlas-
blom. Hoewel hij van Heerjansdam afkomstig heette te zijn, heb ik daar geen
spoor van zijn ouders kunnen ontdekken. Deze familie stierf in mannelijke lijn
uit met zijn twee rond de twintig jaar oud geworden zonen.

GESLACHT I

I. Tobias Cornelisz geb. ca 1590, gegoed en wellicht woonachtig te Heerjans-
dam, overl. tussen 2.3.1644 en 20.5.1654, tr. ca 1615 NN, wellicht overl. vóór
20.5.1654.

Voor de eerste maal vond ik Tobias vermeld in een akte van 3.5.1622, toen hij als belender
werd genoemd van een stuk land onder Heerjansdam'. Ook in akten gedateerd 20.5.16222

en2.3.16443 komt hij als zodanig voor. Blijkens een hierna nog te noemen akte van 20.5.1654
moet Tobias — en wellicht ook zijn vrouw, wier naam ik niet heb kunnen achterhalen —
vóór die datum zijn gestorven. Een akte van 24.4.1656 spreekt van „de kinder(en) van Tobjas
Corn(elisz) woonen tot Heerjansdam" als belenders in Heerjansdam4, ongetwijfeld met ou-
derlijk erfgoed.

Kinderen (volgorde onzeker);
1. Jorisken Tobiasdr, overl. na 7.11.1656.

Op 8.8.1646 trad te Heerjansdam als doopgetuige voor een kind van Maijke Tobias en Jan
Ariensz (zie bij 1.3) op Joris Tobiasse. Aangezien ik geen Joris in deze genealogie kan plaatsen
- tenzij dit een vóór 20.5.1654 kinderloos en ongehuwd overleden zoon van Tobias Cornelisz
is geweest - meen ik voorlopig dat Joris een verschrijving voor Jorisken is geweest.
Op 20.5.1654 compareren Willem Tobijasz met zijn zuster Jorisken Tobjas, beide inwoners
van Heerjansdam, en verklaren 200 Car. gld. schuldig te zijn aan Margrieta Dircx, weduwe
van Jan Coobs, in leven gewoonde hebbende te Dordrecht. Als zekerheid voor deze geldlening
stellen zij 2 mr. in Heerjansdam, gemeen liggend in een perceel ter grootte van 4 mr., waarvan
de wederhelft behoort aan „haren comp(aren) ten ander gesusters"5. Uit deze akte zou men
kunnen opmaken dat Willem met drie zusters elk een merge ouderlijk erfgoed in bezit had-
den.

Willem Tobijasz met Jorisen Tobijas, beide wonende tot Heerjansdam, verklaren bij akte
van 28.2.1656 400 Car. gld. schuldig te zijn aan Pouwels Jansz, voorgd van het weeskind van
Hendrick Stoffelsz, genaamd Cornelia. Voor deze geldlening stellen zij wederom de 2 mr.
in een perceel van 4 mr. liggend - waarvan de wederhelft aan „haers comparants ander
susters" behoort - als zekerheid.6

Op 7.11.1656 verklaart de te Heerjansdam wonende Lenden Jansz 200 Car. gld. schuldig te
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zijn aan Willem Tobijasz, Toonis Willems Vliet, Jan Ariensz van den Grient en Joorisien
Tobjas. Als zekerheid stelt hij hiervoor zijn huis aan sheerendijck van Swindrecht onder het
dorp van Heerjansdam. Deze rentebrief wordt op 6.6.1661 door de armen van Heerjansdam
gekocht7. In deze akte meen ik de vier eigenaren van het perceel van 4 mr. te Heerjansdam
te kunnen zien. De akte is tevens het laatste mij bekende levensteken van Jorisken. In de Heer-
jansdamse stukken kwam ik haar niet meer tegen.

2. Grietien Tobiasdr, wellicht overl. na 7.11.1656, tr. vóór 7.11.1656 wellicht
Toonis Willemsz Vliet, overl. na 7.11.1656.

Op 28.12.1655 treedt Grietien Tobias te Heerjansdam op als doopgetuige bij een kind van
Willem Tobiasz (zie bij II.1). Ongetwijfeld was zij een zuster van de vader der dopelinge en
ik kan haar niet anders plaatsen dan als vrouw van Toonis Willems Vliet, vermeld in de hier-
voor genoemde akte gedateerd 7.11.1656.
Dit echtpaar zal niet te Heerjansdam hebben gewoond, want ik kwam hen daar verder niet
in de bronnen tegen.

3. Maijke Tobiasdr, j.d. van Heerjansdam (1644), overl. 1663/'68, tr. Heerjans-
dam 10.11.1644 Jan Goosen alias Jan Ariensz van de(n) Grient, j.m. van Heer-
jansdam (1644), wednr won. Heerjansdam (1668, 1681), boer ald., overl. tus-
sen 4.9.1688 en 30.8.1694. Hij tr. (2) 's-Gravendeel (vlgs trouwboek
Heerjansdam) 6.5.1668 Ariaentje Stevens, j.d. van 's-Gravendeel; hij tr. (3)
Heerjansdam 5.2.1681 Maeijke Jans, j.d. van Rijsoord, won. Heerjansdam.

Jan Aeriensz van de(n) Grient moet identiek zijn geweest met de Jan Goosen die met zijn
vrouw Maijken Tobias in de jaren 1651 — 1655 3 kinderen te Heerjansdam liet dopen. Deze
kinderen passen precies in de jaren dat hij als Jan Ariensz met vrouw Maijke Tobias aldaar
kinderen liet dopen in de periode 1646 — 1655. De optredende doopgetuigen moeten ook wel
aangeven dat men met hetzelfde echtpaar te maken heeft. Voor het laatst liet Jan met zijn
eerste vrouw op 18.6.1656 een kind dopen.
Op 6.7.1686 verklaart de op Heerjansdam wonende Jan Arijensz van d(e) Grient 234 gld.
schuldig te zijn aan mons(ieur) Hasius, rentmeester van de heer van Heerjansdam en dat
n.a.v. verschenen pachten van 8 mr. in Heerjansdam. Voor de betaling verbindt Jan zijn huis
op Heerjansdam dat aan de oostzijde was belend aan Arij Abrahamsz Cleijn8 (zie geslacht
II bij II.1). Uit deze akte kan men opmaken dat Jan boer is geweest. Op dezelfde dag transpor-
teert hij aan de voornoemde rentmeester paarden, vee, inboedel, vrouwenkleding, bouw- en
melkgereedschappen en verder alles wat zich maar in zijn huis bevindt en dat ten bedrage
van 200 gld. Vervolgens geeft de rentmeester al deze goederen weer aan Jan in gebruik en
hij mag één en ander alleen met toestemming van de heer van Heerjansdam verkopen9.
In een akte van 27.3.1688 komt Jan voor als belender te Heerjansdam en blijkens een akte
gedateerd 4.9.1688 verkopen de heer Coucks, drossaard van Wageningen etc. en de heer van
Beursen, Heerjansdam enz. aan Willem Hasius, rentmeester van Heerjansdam, de schepen-
schuldbrief van 234 gld. ten laste van de op Heerjansdam wonende Jan Arijensz van d(e)
Grient10.

Een akte van 30.9.1694 spreekt van zijn weduwe als belender van een huis te Heerjansdam",
terwijl deze ook nog in een akte gedateerd 29.8.1699 als zodanig voorkomt12.
Opmerkelijk is nog de Maijken Tobias, die op 9.12.1645 als j.d. van Heerjansdam ald. in het
huwelijk treedt met Jan Leenders, j .m. van . . . (Cneles??). Dit echtpaar heeft geen kinderen
te Heerjansdam laten dopen en evenmin vond ik hen daar in andere bronnen vermeld. Omdat
de voornaam Tobias in de eerste helft van de 17de eeuw te Heerjansdam alleen in deze
Vlasblom-stam wordt aangetroffen, is het merkwaardig dat deze vrouw niet in deze genealo-
gie valt onder te brengen. Misschien waren er in het gezin van Tobias Cornelisz twee dochters
Maijke (de oude en de jonge) en was de vrouw van Jan Leenders niet lang na haar huwelijk
kinderloos gestorven.

4. Willem, volgt II.
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II. Willem (Wijlm) Tobiasz j.m. van Heerjansdam (1655), wellicht boer ald.,
overl. (Heerjansdam?) tussen 18.3.1668 en 14.12.1672, otr./tr. Rijsoord/Heer-
jansdam 9.5./18.6.1655 Pietertje Corstiaensdr, ged. Rijsoord 31.10.1632, j.d. van
Rijsoord (1655), wed. won. Heerjansdam (1672), overl. na 31.1.1699, dr van
Corstiaen Gerritsz en Marijken Cornelis13. Zij tr. (2) Heerjansdam 14.12.1672
Arijen (Arie) Hendricksz Hofland alias Timmerman alias Pieterman, j.m van
Heeroudelandsambacht, won. Heerjansdam (1672), timmerman ald., overl. tus-
sen 3.5.1694 en 28.5.1698.

Op 20.2.1659 transporteert Hendrick Corn(elisz) Leenheer, stedehouder en secretaris van
Heerjansdam, aan Willem Tobijasz een griend „ofte stuijckien genaempt de twaalft roeijen"
in of onder de heerlijkheid van Heerjansdam buitendijks gelegen. De griend lag tegenover
het huis van Willem14. Op een veiling van vee e.d. die op de laatste aprildag van 1659 te Dor-
drecht werd gehouden, wordt melding gemaakt van „Willem Tobias, woonende op Heerjans-
dam"15.
Bij akte van 5.5.1660 verklaart Willem Tobijasz, inwoner van Heerjansdam, 200 Car. gld.
schuldig te zijn aan Jan Willemsz Metselaer. Voor deze geldlening stelde hij „sijnen huijsinge,
berch, schuer met de beteling" enz. op sheerendijck van Heerjansdam als zekerheid. Deze
schuldbrief werd op 15.5.1668 door Willem geroyeerd16. Het huis van Willem schijnt een
boerderij te zijn geweest, zodat hij wellicht van beroep boer was.
Een akte van 24.9.1689 maakt melding van 2 mr. bouwland onder Heerjansdam, „letst gepo-
sideert bij Arijen Hendericxz Timmerman, als getrouwd hebbende de weduwe van Willem
Tobias" " . Een hierna nog te behandelen akte van 3.5.169418 noemt Arijen met de naam Pie-
terman.
Pietertje Corstiaens, weduwe van Willem Tobias of laatst weduwe van Arij Heijndericxz Tim-
merman, met haar zoon Heijnderick Arijensz, verzoekt op 28.5.1698 aan het gerecht te Heer-
jansdam om haar huis „waer op den arme alhier met een merckel(ijcke) som(m)e verseeckert
is" en staande bij de morgestraet en kerckstraet te Heerjansdam, te mogen verkopen om ach-
terstallige betalingen aan de armen van Heerjansdam te voldoen19. Op 31.1.1699 transpor-
teert Pieterje voor 300 gld. „een halff huijs en erve binnen en buijtensdijcks" te Heerjansdam
aan haar zoon Heijnderick Arijensz20. Dezelfde dag verklaart Heijnderick Arijensz Tim-
merman, wonende op Heerjansdam, 250 gld. schuldig te zijn aan de heer Boomgaerts te
Dordrecht n.a.v. geleende gelden die de armen van Heerjansdam sprekende hadden op het
huis en erf van Pietertje Corstiaens, hetwelk hij aangekocht had21.

Uit dit huwelijk, ged. te Heerjansdam:
1. Maijken Willemsdr, ged. 28.12.1655 (get. Grietien Tobias en Jan Ariensen),

tr. Heerjansdam in 1688 Leendert Teunisz Prins, j.m.
2. Tobias Willemsz, ged. 31.3.1658 (get. Maiken Tobias), overl. 1658/'59.
3. Tobias Willemsz Vlasblom, ged. 20.7.1659 (get. Maijken Tobias), won. Dub-

beldam (1683), overl. 1697/'99, tr. Heerjansdam 26.11.1683 Ariaentje Schalc-
ken (Kuijper), ged. Ridderkerk 1.8.1655, overl. na 5.5.1699, wed. van Jacob
Huijberts Visser, dr van Schalck Jacobsz (Kuijper) en Maijke Aerts; zij tr.
(3) vóór 5.5.1699 Willem Cornelisz de Waert.

Op 5.5.1699 transporteert Willem Cornelisz de Waert, getrouwd hebbende de weduwe van
Tobias Willemsz Vlasblom, wonende in Kijfhoek, voor 250 Car. gld. een huis in het dorp
Kijfhoek aan Arijen Cornelisz van Rijsoort, heemraad van Kijfhoek22. Op dezelfde dag
krijgt Willem de Waert van Reijer Reijersz van der Mast, gehuwd met de weduwe van Cornelis
Aertsz Leeuwenburg, (=Truijgie Willemsdr Vlasblom, schoonzuster van Willem's vrouw; zie
bij 11.6) voor 400 Car. gld. een huis met schuur, keetje en 300 r. land of boomgaard in Kijfhoek
getransporteerd22. Voor 400 gld. verkoopt de in Kijfhoek wonende Willem de Waert op
1.5.1725 dit huis met toebehoren aan de ald. wonende Korstijaen Janse van der Gat23.

Uit dit huwelijk, ged. te Heerjansdam:

a. Maeijke Tobiasdr Vlasblom, ged. 25.3.1685 (get. Jannigje Schalcken en Aegje Wilms).
b. Willem Tobiasz Vlasblom, ged. 26.10.1687 (get. Cristiaan Willemz en Maijke Wil-

lems)24.
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c. Schalk Tobiasz Vlasblom, ged. 19.2.1690 (get. Neeltie Dame en Arie Hendrikz Pieter-
man).

4. Truijgje Willemsdr, ged. 15.1.1662 (get. Truijgje Jans), overl. 1663/'66.
5. Aegje Willemsdr Vlasblom, ged. 26.8.1663 (get. Cornelis Jansen van Someren

en Maijke Tobias), won. Heerjansdam (1686), tr. Kijfhoek 24.3.1686 Arie
Gerritsz van Bruijchem, j.m. van Strijen won. onder Numanspolder (wellicht
ged. Strijen 30.11.1659 als zn van Gerrit Jansz van Brugge en Ariaentje Leen-
derts).

6. Truijgje Willemsdr Vlasblo(e)m, ged. 4.4.1666 (get. Wilm en Truijgje Corsti-
aens), overl. 1700/'01, otr./tr. (1) Numansdorp/Heerjansdam 22.2./-.3.1688
Cornelis Aertsz Leeuwenburg, ged. Ridderkerk 12.10.1659, woonde in of na-
bij Numansdorp, sedert maart/mei 1694 boer te Kijfhoek, „schrijver" ald.,
overl. tussen 3.5.1694 en 3.3.1696, zn van Aert Cornelisz Leeuwenburg en
Soetje Leendertsdr Mijnlieff25; tr. (2) Kijfhoek 14.7.1697 Reijer Reijersz van
der Mast, j.m. van West-Barendrecht (wellicht ged. ald. 31.12.1673 als zn van
Reijer Joppe en Arijaentie Arijens), overl. vóór 8.7.1712; hij tr. (2) Baren-
drecht (met att. van Kijfhoek) 13.3.1701 Willempie Joppen, j.d. van en won.
Carnis in West-Barendrecht (zij hertr. Heerjansdam (ondertr. ald. 8.7.) 1712
Hermen Abrams Vette).

Cornelis Aerts Leeuwenburg, wonende te Kijfhoek, verklaart op 3.5.1694 400 Car. gld. schul-
dig te zijn aan vrouwe Cornelia Valck, wonende op Zwijndrecht. Voor deze geldlening stelt
hij zijn huis met schuur, keet en 300 r. in Kijfhoek als zekerheid. Als borg stelt zich Arijen
Henricxs Pieterman, timmerman op Heerjansdam (stiefvader van zijn vrouw)26.
Nog in maart 1694 had dit echtpaar een kind te Numansdorp laten dopen, zodat zij kort
nadien naar Kijfhoek zullen zijn verhuisd. Op 3.3.1696 compareren Truijtgen Willems Vlas-
blom, weduwe van Corn(elis) Aertsz Leeuwenburg, schrijver in Kijfhoek, geassisteerd met
haar broer Corstiaen Willemsz Vlasblom als gekoren voogd, aan de ene zijde, en ter andere
zijde Jacob Cornelisz Leeuwenburg, wonende onder Ridderkerk, oudoom van Cornelis
Aertsz Leeuwenburg, en Henrick Jan Louwrensz, als getrouwd hebbende de zuster van voor-
noemde Cornelis Leeuwenburg, als bloedvoogd(en) van de twee nagelaten weeskinderen van
Truijtgen bij Leeuwenburg. De partijen komen tot een overeenkomst aangaande de nagelaten
boedel; Truijtgen zal in het bezit van de boedel blijven - er is o.a. sprake van „hoff, beestiael,
vlas" - mits zij haar twee kinderen Soetje 5 Vz jaar oud, en Pietertje Cornelisdr Leeuwenburg
2 jaar oud, tot meerderjarigheid zal opvoeden, enz. en dan 3 gld. 3 stuivers als vaderlijke
erfportie zal uitkeren27. Uit deze akte blijkt wel de geringe welstand van het echtpaar
Leeuwenburg-Vlasblom.

7. Corstiaen Willemsz Vlasblom, ged. 18.3.1668 (get. Cornelis van Someren en
Jan Ariensen van de Grient), te Kleine Lindt (1691), te Heerjansdam (1692),
later boer in Kijfhoek, kerkmeester (1720)28 en schepen (1734)29 ald., overl.
na 10.5.1739, otr./tr. Ridderkerk/Heerjansdam 15.7./17.8.1691 Stijntje
(Christijntje) Gijsbertsdr Nugteren, ged. Hendrik Ido Ambacht 7.12.1670,
overl. (3 gld. impost Kijfhoek 10.)5.1739, dr van Gijsbert Jacobsz Nuchteren,
ouderling te Ridderkerk, en Cornelia Jacquesse (Jaekes, Jachisdr, Jacobs)30.

Corstiaen Willemsz Vlasblom, nog wonende op Heerjansdam, verklaart bij akte van
30.6.1692 300 Car. gld. schuldig te zijn aan de onder Zwijndrecht wonende Neeltjen Arijens,
weduwe van Pieter Jansz Panneboeter. Als zekerheid voor deze geldlening stelt hij een perceel
van 400 r. genaamd den Hoogerwerff, alsmede de „timmeragie" die hij daarop had laten
zetten31.
Kostijaen Willemse Vlasblom, wonende in Kijfhoek, verklaart op 9.3.1730 300 gld. schuldig

• te zijn aan de armen van Kijfhoek. Als zekerheid stelt hij voor deze geldlening zijn huis op
100 r. boomgaard in Kijfhoek. De schuldbrief werd pas op 18.1.1777 voldaan32.

49



Bij akte van 22.1.1732 transporteert hij voor 400 gld. beesten, inboedel en bouwgereedschap
aan de onder Kleine Lindt wonende Jan Melse van Driel33.
In later jaren wordt hij nog diverse malen in Kijfhoek vermeld als belender en
landgebruiker34. Na het overlijden van zijn vrouw zal hij Kijfhoek hebben verlaten.

Uit dit huwelijk:
a. Willemijntje Corstiaensdr Vlasblom, ged. Kijfhoek 16.5.1693 (get. Arijaentje Schalc-

ken).
b. Gijsbregt Corstiaensz Vlasblom, ged. Heerjansdam 24.6.1696 (get. Martijntje Gijs-

bregts; ouders wonen in Kijfhoek).
c. Willemijntje Corstiaensdr Vlasblom, ged. Kijfhoek 22.3.1699 (get. Marijtje Cornelis de

Bruijn en Hendrick Arijensz Hofland).
d. Rochus Corstiaensz Vlasblom, ged. Heerjansdam, 17.4.1701 (get. joffr. Elisabeth van

Wesel, huijsvrouw van de hr. Petrus van Son, en haren soon sr. Rochus van Son).
e. Cornelis Corstiaensz Vlasblom, ged. Rijsoord 18.5.1704 (get. Jaapien Gijsberts).
f. Cornelia Corstiaensdr Vlasblom, ged. Kijfhoek 14.2.1706 (get. Willempje Gijsbregts

Nugteren)35.
g. Willem Corstiaensz Vlasblom, ged. Kijfhoek 25.3.1708 (get. Jacob en Adriaantje Gijs-

bregts Nugteren).
h. Maike Corstiaensdr Vlasblom, ged. Heerjansdam 19.10.1710 (get. Ariaantie Gijsberts

en Lijsbet Leenderts de Prins),
i. Martijntje Corstiaensdr Vlasblom (tweeling met voorgaande), ged. Heerjansdam

19.10.1710.

GESLACHT II

I. Willem NN, geb. ca 1610, tr. vóór 1635 (Neeltje?) NN.
Willem en zijn vrouw heb ik te Heerjansdam en naaste omgeving niet kunnen traceren. Zij
waren mogelijk gegoed in de polder de Hoge Nesse onder Kleine Lindt.

Kinderen:
1. Leendert, volgt II.

en wellicht:
2. Helena (Lena) Willemsdr, j.d. van en won. Heerjansdam (1671), overl. ald.

tussen 1685 en 4.4.1699, tr. Heerjansdam 17.5.1671 Cornelis Paulusz (Pou-
welsz) de Haen, ged. Heerjansdam 15.4.1646, overl. ald. tussen 1685 en
4.4.1699, zn van Pauls Jansz en Sigie Cornelisdr.

De doopinschrijving van Helena heb ik te Heerjansdam niet gevonden. Mogelijk werd zij
daar kort vóór 1644 - wanneer het bewaard gebleven doopregister aanvangt - ten doop
gehouden. Ik meen haar voor een zuster van Leendert Willemsz Vlasblom te mogen houden,
daar zij - nog ongehuwd zijnde - in 1665 bij dienst eerstgeborene te Heerjansdam als doop-
getuige optreedt. Zij moet haar echtgenoot hebben gevonden in een broer van haar schoon-
zuster Grietje Paulusdr.
Op 16.5.1674 transporteert de op Heerjansdam wonende Cornelis Pouwelsz aan de onder
Oost-Barendrecht wonende Cornelis Geeritsz Leenheer 1 mr. land „int westendt" van de pol-
der de Hoge Nesse onder Kleine Lindt. Dit stuk land lag gemeen met 1 mr. toebehorend
aan Leendert Willemsz Vlasblom36. Ik veronderstel dat deze 2 mr. ouderlijk erfgoed waren
van Cornelis' vrouw en van Leendert Vlasblom.
Cornelis en Helena noemen hun oudste dochter Sijgje (naar zijn moeder) en hun tweede
dochter Neeltje. Aangezien Leendert Willemsz Vlasblom zijn enige dochter ook de naam
Neeltje geeft, was de moeder van Helena en Leendert mogelijk Neeltje genaamd.
Voor het laatst vond ik dit echtpaar opgetekend in het doopboek van Heerjansdam in nov.
en dec. 1685, waarbij echter niet de naam van de dopeling werd ingeschreven. Kennelijk was
dit kindje voor de doop gestorven.
Op 4.4.1699 transporteert Flooris Huijge Piasier een huis en erf op Heer jansdam aan de kin-
deren en erfgenamen van Corn(elis) Pouwlisz en Lena Willems, die op Heerjansdam waren
overleden37. Dezelfde dag compareren P(iete)r Jorisz van Buijre en Alebrecht Corn(elisz)
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van Bergh, als voogden over de nagelaten kinderen van Corn(elis) Pouwlisz de Haen en Lena
Willems, beiden op Heerjansdam overleden en verklaren n.a.v. de koop van het huis, aan Pia-
sier 400 gld. schuldig te zijn38.
Cornelis Pouwlisz de Haen moet niet verward worden met zijn te Heerjansdam wonende
tijdgenoot Cornelis Pouwlisz Vogelaer, die bijvoorbeeld in 1686 land transporteert aan de
tweede echtgenoot van Grietje Paulusdr, zoals hierna nog ter sprake komt.

II. Leendert Willemsz Vlasblom, geb. Heerjansdam ca 1640, overl. tussen
16.5.1674 en 1676, tr. Heerjansdam 14.12.1664 Grietje Paulusdr (de Haen?), geb.
ald. kort vóór 1644, overl. na 29.4.1691, dr van Pauls Jansz en Sigie Cornelisdr;
zij tr. (2) Heerjansdam 17.5.1676 Pieter Jorisz van Bueren (Buijre), geb. Kleine
Lindt, ged. Heerjansdam 6.1.1652, overl. na 10.11.1694, zn van Joris Dircxsz van
Bueren, heemraad van Kleine Lindt, en Bastiaentje Pietersdr.

Blijkens een hiervoor al genoemde akte van 16.5.1674 bezat Leendert Willemsz Vlasblom
toen 1 mr. land in de Hoge Nesse onder Kleine Lindt36. Op 22.5.1686 krijgt P(iete)r Jorisz
van Buijre, wonende op Heerjansdam, 1 mr. 4h . 12 Vi roe aldaar getransporteerd door Leen-
dert, P(iete)r en Cornelis Pouwelsz Vogelaer (deze laatste zal niet identiek zijn geweest met
zijn schoonzoon Cornelis Pouwelsz de Haen), waarvoor Pieter 660 gld. betaalt36a.
Bij akte van 10.11.1694 transporteert Pieter voor 600 gld. ca 1 mr. weiland in het westende
van de Hoge Nesse onder het ambacht van Kleine Lindt aan Cornelis Cornelisz Vries den
jongen36b.

Uit dit huwelijk, ged. Heerjansdam:
1. Neeltje Leendertsdr Vlasblom, ged. 15.3.1665 (get. Helena Wilms), overl. na

12.4.1708, tr. Heerjansdam 9.9.1684 Abraham (Abram) Arijensz Cleijn
(Kleijn), ged. Heerjansdam 29.10.1662, wellicht visser ald., overl. na 2.4.1707,
zn van Arij Abrahamsz Cleijn en Josijntje Jansdr Vincken.

Op 15.4.1686 dragen Arijen Abrahamsz Cleijn en Josijntje Jans Vincke, echtelieden wonende
op Heerjansdam, over aan hun zoon Abraham Arijensz Cleijn, hun huis met erf te Heerjans-
dam (aan de westzijde belend aan Jan Arijensz van d(e) Grient, zie geslacht I bij 1.3), de
inboedel en de „cromsteve schuijt" zoals die toen te water lag, alsmede hun actiën en crediten
waarvoor zij dan door hun zoon zullen moeten worden onderhouden. Indien hij vóór zijn
vrouw komt te overlijden, zal deze gehouden zijn haar schoonouders te onderhouden en na
hun overlijden zal Abraham, zijn vrouw of hun erfgenamen aan Abraham's broer en zusters
of hun kinderen elk 3 gld. moeten uitkeren40.
Bij akte van 27.3.1688 verklaart de op Heerjansdam wonende Abraham Arijensz Cleijn 150
Car. gld. schuldig te zijn aan (de stiefvader van zijn vrouw) P(iete)r Jorisz van Buijre, mede
ald. wonende. Hij stelt zijn huis te Heerjansdam als zekerheid voor deze geldlening41. Dit
huis geeft Cleijn ook als zekerheid wanneer hij bij akte van 17.9.1688 200 Car. gld. leent
van de weeskinderen van het te Dordrecht gestorven echtpaar Jan Arijensz van der Kruijs
en Anneken Gerrits de Vlucht42.
Op 30.8.1694 verklaart Cleijn geld schuldig te zijn n.a.v. een geldlening en wel 400 Car. gld.
aan Cornelis Cornelisz Leenheer, waarvoor hij ook weer zijn huis als zekerheid stelt43.
Cleijn werd nog in diverse akten gevonden; zo transporteert hij op 12.2.1707 voor 150 gld.
een erf op Heerjansdam aan Arij Pleunen van Dijck44 en bij akte van 2.4.1707 geeft hij vol-
macht aan het gerecht te Heerjansdam om een gedeelte van zijn huis te verhuren om schulden
aan de armen van Heerjansdam te kunnen voldoen45. Zij vrouw was op 12.4.1708 in elk ge-
val nog in leven, toen zij haar oudste kind bij haar ondertrouw te Heerjansdam assisteerde.

2. Cornelis Leendertsz Vlasblom, ged. 9.2.1667 (get. Neeltje Paulus), overl.
4.6.1690.

Cornelis werd met zijn broer Jan in de kerk van Heerjansdam begraven. Wellicht stierven
zij kort na elkaar aan een fatale ziekte. Het opschrift van hun zerk luidt: „Hier leit begraven
Corneles Leendersen Vlasblom ende Jan Leendersen Vlasblom; den eenen is gesturven den
4 Juni den andre is gesturven den . . Juni 1690"46.
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3. Jan Leendertsz Vlasblom, ged. 3.8.1669 (get. Cornelis Paulussen en Mach-
teltje Jans), overl. in juni 1690.

K. J. S L I J K E R M A N

Noten

(ARA = Algemeen Rijks Archief 's-Gravenhage; GA = gemeentearchief; o.n.a. = oud notarieel

archief; o.r.a. = oud rechterlijk archief)

1 A R A , o.r.a. Heer jansdam inv. nr 1, akte
dd. 3.5.1622.

2 Idem, akte dd. 20.5.1622.
3 Idem, akte dd. 2.3.1644.
4 Idem, akte dd . 24.4.1656.
5 Idem, akte dd . 20.5.1654.
6 Idem, akte dd. 28.2.1656.
7 Idem, akte dd. 7.11.1656.
8 Idem, inv. nr 2, akte dd. 6.7.1686.
9 Idem, f. 17 e.v.

10 Idem, f. 22.
11 Idem, f. 60v.
12 Idem, f. 107 e.v.
13 K. J. Slijkerman: Duizend jaar voor-

geslacht — een overzicht van ca 3000
kwartieren van Kees Jan Slijkerman, Rot-
terdam 1987, p. 89 e.v.

14 A R A , o.r.a. Heerjansdam inv. nr 1, akte
dd. 20.2.1659.

15 GA Dordrecht , o.n.a. inv. nr 119, f. 427.
16 A R A , o.r.a. Heer jansdam inv. nr 1, akte

dd. 5.5.1660.
17 Idem, inv. nr 2, f. 29 e.v.
18 A R A , o.r.a. Heer jansdam inv. nr 1, akte

dd. 3.5.1694.
19 Idem, o.r.a. Heerjansdam inv. nr 2, f. 91

e.v.
2 0 Idem, f. 96 e.v.
21 Idem, f. 97 e.v.
2 2 Idem, o.r.a. Kijfhoek inv. nr 1, akte dd.

5.5.1699.
23 Idem, ak te dd . 1.5.1725.
24 Ons Voorgeslacht 1980, p. 439.
25 R. K. Vennik: De oudste generaties van

het geslacht Leeuwenburg uit de Hoekse
Waard en het eiland IJsselmonde, Rotter-
d a m 1982, p. 16.

2 6 A R A , o.r.a. Kijfhoek inv. nr 1, akte dd .
3.5.1694.

2 7 Idem, akte dd. 3.3.1696.
2 8 H . A . van Bemmel: Lijst van kerkmeesters

der Ned. Herv. Kerk van Kijfhoek, in Ons
Voorgeslacht 1951, p. 87.

2 9 A R A , o.r.a. Kijfhoek inv. nr 6, akten jaa r
' 1734.

3 0 Als noot 13, p. 89 en 119.
31 A R A , o.r.a. Kijfhoek inv. nr 1, akte dd.

30.6.1692.
3 2 Idem, akte dd. 9.3.1730.
3 3 Idem, o.n.a. Zwijndrecht inv. nr 9162, akte

dd. 22.1.1732.
3 4 Idem, o.r.a. Kijfhoek inv. nr 6, akten dd.

15.7.1736, 23.8.1737 en 11.7.1738.
35 K. J. Sl i jkerman: De oudere generaties van

het geslacht Groenenboom alias (Den)
Tack alias Groenentak uit Charlois, in De
Nederlandsche Leeuw 1987, k. 159. En als
noot 13, p. 68.

3 6 A R A , o.r.a. Kleine Lindt inv. nr 1, akte
dd. 16.5.1674.

3 6 a I d e m , o.r.a. Heer jansdam inv. nr 2, akte
dd. 22.5.1686.

3 6 b I dem, o.r.a. Kleine Lindt inv. nr 1, akte dd.

10.11.1694.
3 7 Idem, o.r.a. Heer jansdam inv. nr 2, f. 101

e.v.
3 8 Idem, f. 102 e.v.
3 9 Idem, f. 4 e.v.
4 0 Idem, f. 1 e.v.
4 1 Idem, f. 17 e.v.
4 2 Idem, f. 23 e.v.
4 3 Idem, f. 60v e.v.
4 4 Idem, akte dd . 12.4.1707.
45 Idem, ak te dd . 2.4.1707.
46 Mr. P. C . Bloys van Treslong Pr ins : Ge-

nealogische en Heraldische gedenkwaar-
• digheden in en uit de kerken der provincie

Zuid-Holland, Utrecht 1922, p. 103.
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ALIJDT EN HAAR VIERENDELEN
een erfenis in 1504

Een genealogisch onderzoek wordt pas interessant als je iets meer vindt dan al-
leen namen, jaartallen en beroepen. Daarom heb ik nooit ver teruggezocht om
een zo volledig mogelijke kwartierstaat te maken, want wat zegt het mij te weten
of er ergens een Jan Claesz met een Neeltje Jans is getrouwd. Vind je iets meer
en ontdek je daarbij dat ook in het verleden de spreuk „Homo sum nil humani
a me alienum puto" (Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd) van
toepassing is, dan krijgt genealogisch onderzoek een extra dimensie.

Op zoek naar een Alijdt (van Amerongen) in het Amsterdam van de 15de-16de
eeuw, kwam ik natuurlijk bij Elias terecht die in zijn „De Vroedschap van Am-
sterdam" zoveel over de oude tijd te vertellen heeft. Op p. 128 vond ik Alijdt
tweemaal en zag dat Elias haar de naam Van Amerongen geeft.'

In de Inbrengregisters van de weeskamer vond ik:
Opden XXIen dach van aprille anno XVc ende achtien (21.4.1518) zijn gecomen opder wees-
camer jan vrancksz ende peter codde maechtael van alijdt Jacop van Amerongen ende de
voirse: alijdt met henluden Ende is tot versoecke van henluden gelevert in handen van floris
jansz omme seker redenen hen daertoe porrende een brieff van huwelicxe voirwaerden tus-
schen jacop vrancksz ende alijdt voirsz present Clement wolfertsz ende frans claesz
weesmeesteren.

Alijdt krijgt hier dus de toevoeging Jacob (zonder „s") van Amerongen.
Elias geeft Alijdt verkeerde ouders. Had hij de volgende weeskamerakte onder

ogen gekregen dan was dat niet gebeurd:
Opten thienden dach in meye XVC ende vier (10.5.1504) zijn mit vrijen wille ende mit goeder
vrienscappen geschift gescheijden ende verenicht
Te weten alijdt jacob vranckens zoens weduwe, mit Ysbrant Wouters zoen haeren vaeder ende
voecht mit Ysbrant Ysbrants zoen willger jacobs zoen ende Ysbrant wouters zoen wezende
haer vier vierendeelen, . . . up die een zijde
Ende vranck ende cornelija jacob vrancken zoens twie kinderen, met andries boelen zoen
claes diricx moyert burgemeesteren alse overste voechden van vranck ende cornelija voirsz,
clement wolferts zn cornelis jans zoen weesmeesteren ende hillebrant aerensz alse vier vieren-
deelen
Van alle twist ende twie die sij tot deese daege toe gehadt moegen hebben
Ende dat der cause van alle die gueden die jacob vrancken zoen ende alijdt voirn. zijn echte
wijve int laeste van haer beijder leven tesaemen ghehadt ende beseten hebben Ende jacob
voirn. saliger gedachten metten doet ontruijmt heeft in manieren hier nae verclaert ende be-
screven
Te weten dat alijdt voirn. mit haere twie kinderen zal gaen tenrechte deijlinghe dat is te weten
dat alijdt voirsz sa! hebben ende behouden die ene helfte van alle die goeden roerende ende
onroerende... die twie naegelaeten kinderen die gehele ander helfte vutgeseijt alijdt jacobs
cleeren cleynoden ende juweelen nutertijt tot haeren lijve behoerende want die sal alijdt voirsz
hebben ende behouden volgens jacob vrancken zoens testament ende uutvaert Ende die voir-
segde kinderen zullen hebben ende behouden haeren vaders cleeren harnasche ende cleijno-
den
Want sal doet ende te niet weesen alle maeckinge bespreeck ende testament welck jacob
vrancken zoen alijdt zijnre huysvrouwe gemaect ofte in manieren van testament tot haeren
profijte gemaect ofte besproecken mach hebben want sal hier meede doet ende teniet weesen
alle die huwelicxe voirwaerden uutgeseijt twie artijcullen indie huwelicxe begrepen... enz.
enz.

We zijn hier nog net in het laatst van de middeleeuwen, gezien de wijze van
de procedure en de „vierendelen". Het is duidelijk dat hier in het geheel niet
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van vrije wil en vriendschap sprake is, maar dat Alijdt en haar familie ter weeska-
mer ontboden zijn om te horen wat „de hooge overigheydt" besloten had. Het
dood en teniet maken van een testament en huwelijksvoorwaarden is een juridi-
sche krachttoer. Blijkbaar had in de betere kringen de erfeniskwestie na de dood
van de zeer rijke Jacob Vranckenszoon de aandacht getrokken en opschudding
veroorzaakt, zodat de burgemeesters die immers de oppervoogden van de wezen
zijn, ingrepen. Ik vermoed dat Alijdt of haar familie zich van de boedel had
meestergemaakt. En die zal uit veel kostbaarheden hebben bestaan. Want als ik
mij niet vergis, was de vader van Jacob goudsmid. Speciaal worden „juwelen,
kleinoden en een harnas" genoemd.

Omdat ieder mens vier overgrootouders heeft, de z.g. vierendelen, kunnen
deze de gehele familie vertegenwoordigen. Daarom moest Alijdt met haar vier
vierendelen komen, want men wilde toekomstige kwesties uitsluiten. Omdat niet
verwacht kan worden dat alle overgrootouders nog in leven zijn, treden voor hen
familieleden of gemachtigden op. Als men het goed zou willen doen zou b.v. Us-
brant Wouterszoen „vierendeel" van de kinderen geweest moeten zijn, maar zo
nauw moet men niet kijken...

Een drama als hiervóór verhaald ontstaat meestal als een oude weduwnaar
met eeri „jonge meid" trouwt. Ik ging dan ook op zoek naar een eerder huwelijk
van Jacob Vrancken. Trouwboeken zijn er uit deze tijd niet, dus ga je in de wees-
kamerarchieven zoeken. En daar hebben we het eerdere huwelijk van de man:

Dese naebeschreven goeden behoiren toe jacob Vranckensz mit sijne IJ (2) kinderen tesamen
bewesen voirde weeskamer den XVIIJ den (18de) dach in octobri anno LXXIIJ (1473) ende
behaechde Jan hedesz dirc hedesz.

Verderop worden de twee kinderen genoemd: Vranck en Reysent. Of deze
Vranck van 1473 de Vranck van 1504 is, weet ik niet. Zijn zoon Jacob noemt
in 1539 Alijdt wel zijn „groote moeder". Reysent Jacobsdr ben ik niet meer te-
gengekomen. Later zal een nichtje in de familie De Wael de voornaam Reysent
krijgen.

Alijdt woonde in de Warmoesstraat niet ver van haar schoondochter Lijsbeth
van Gent. Ik kom Lijsbeth weer tegen bij het bewijs dat zij doet voor de weeska-
mer, als haar man Vranck van Amerongen vóór 30.1.1530 gestorven is. Zij ver-
klaart daarbij alleen met haar zoon de helft van 37 gulden te verrekenen, die
komen uit de transactie van een huis. Ik neem aan dat er wel zaken werden ge-
daan, maar dan door Alijdt. „Daermede Alijdt Jacob van Amerongen weduwe
grootemoeder, Jan Vranckensz schoonoom ende Neel Jacobsdr, moy vant voorsz
kindt tevreeden waren". Veertien dagen later heeft Alijdt rekening en bewijs ge-
daan van „alle de goeden die Vranck, haere zoon in zijn leven gehadt heeft".
Weer behaagt het Jan Vranckensz en zijn vrouw.

Een eindafrekening is gedateerd 3.1.1539. Hierin wordt verwezen naar andere
stukken die blijkbaar ter weeskamer zijn overgelegd, en kleinzoon Jacob, die m.i.
meerderjarig is geworden, geeft de verklaring dat zijn grootemoeder hem „vol-
daen en wel betaelt heeft den leste penninck metten eersten".

Is er een mooier slot denkbaar?

De naam van Amerongen

De lezer ziet dat men de familienaam maar wegliet. Ieder wist wie Jacob Vranc-
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ken en Neel Jacobs waren. De eerste is een De Wael en de tweede is de Cornelya
van 1504 en heet Van Amerongen. Hier meen ik het ontstaan van de naam gevon-
den te hebben. Want als Jacob Vranckensz naast Jacob Jansz woont (m.i. neven -
en beiden uit de familie De Wael), schrijft de overheid bij de naam „die men
ook noemt Van Amerongen". Men wist dus dat hij anders heette. Op 15.6.1467
werd in het cartularium geboekt:

Wij iacob ian hugen zoon ende symon dircxs scepenen van amstelredamme oirconden ende
kennen dat voor ons quam iacob ianse ende maecte ende gaff wel beraden ende bedacht ter
eeren goeds zijnre lieuer moder en alle goeds heylighen ende tot salicheyt zijns ende zijns
wijfs ende zijne ouders zielen tot een ewich testament voir een ewighe misse drie goede gou-
den rijnsche gulden alse guet jaerlixe rente . . . op die helfte vandenhuse ende erve daer hi
nu ter tijt in woent ghelegen inder wermoestraet daernaest bi gheerft zijn des ouden claes
huus was an die noertzijde ende Iacob frankensz die men oic iacob van amerongen noemt
opdie suut . . .

Hier woont Jacob Vrancksz van Amerongen dus in de Warmoesstraat.
Wat Vrank betreft, ik vond een heel korte akte van omstreeks 1460 in de wees-

kamer waarbij Vranck de goutsmit zijn twee dochters, Lijsbeth (geb. ca 1452)
en Baert (geb. ca 1458) de helft van Dirc Jacob Ghijsenlant bewijst. Deze Vranck
de goutsmit moet mijns inziens de vader van Jacob Vranckensz geweest zijn, ook
een De Wael, wat tevens het voorkomen van deze voornaam bij de familie ver-
klaart.

A. K. VINK

Noot
1 Gens Nostra 1974, p. 373, en 1977, p. 24 (schema).

PASSANTEN TE MAURIK

Maart 1691 Jan, zoon van een arme vrouw genaemd Jantje Jans van Beek.
21.2.1692 Maria, dochter van den Stoele-Matter gen. Andries Jansen,

wiens vrouw bij geval hier in de kraem quam.
24.3.1700 Joris, zoon van een passant Lauwerens Jorissen van Eindhoven.
16.10.1707 Dirkje Jans, dochter van Dirkje Wouters, een bedelaarster.

(Maurik, geref. doopboek)

VOER VOOR GENEALOGEN

In de rekening van de kerkmeesters te Hilvarenbeek over het jaar 1631 vindt men
onder de „ontfanck vande Kerckenregten van de gestorven personen" die voor
de begrafenis van den langen Peer (34 stuivers is gebeurd).
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BEWIJS GELEVERD...?

Dit artikel heeft niet de pretentie een ingewikkelde genealogische verhandeling
te zijn, doch is meer de neerslag van de wederwaardigheden, twijfels en verrassin-
gen die elke genealoog meemaakt bij zijn nasporingen. Begin jaren '70 was ik
begonnen met kwartierstaatonderzoek. Het vinden van Lykele HarmensNijholt
(1767-1826), een bet-betovergrootvader was nog geen probleem. Bij diens vader
Harmen Freerks, vanaf 1767 boer te Haskerhorne (Haskerland), liep het onder-
zoek al snel vast. Dit is - naar ik later vernam - meerderen overkomen die
deze persoon in hun kwartieren hebben.

Deze Harmen Freerks trouwde te Haskerhorne op 12 mei (RK Statie Joure)
met Fogeltje (Fokeltje) Meintes, ged. ald. 7 september 1739. Haar ouders waren
Meinte Wiebes, een welgestelde eigenerfde boer te Haskerhorne, en Icke
Rinckes. Het huwelijk is ook aangetekend in het trouwboek van de hervormde
gemeente van Haskerhorne en Oudehaske. Harmen en Fogeltje lieten daar
9 kinderen dopen: Maria 3.6.1762, Meinte 9.9.1763, Frederick 12.4.1765, Licle
20.5.1767, Wiebe 23.3.1769, Jeltje 29.8.1771, Willem 26.9.1774, Michiel
14.12.1778 en tenslotte Geyske 13.1.1782. Opvallend is hierbij de huwelijksda-
tum. Afgaande op de doopdatum van het oudste kind vond de trouwerij dus
pas plaats toen de bruid al hoogzwanger was!

Omdat de naam Geyske beslist niet voorkwam bij de familie van Fogeltje
Meintes, was het aannemelijk dat dit de naam van Harmens moeder was. Bij
de doopinschrijving van het achtste kind in 1778 viel nog op dat de vader hier
afwijkend Harmen Frits wordt genoemd, terwijl een Siuert Frits — kennelijk
een broer - als doopgetuige optrad. Hoewel ik er op dat moment geen aandacht
aan schonk heb ik later aangenomen dat het patroniem „Frits" (als variant op
Freerks) het oorspronkelijke en juiste patroniem van Harmen moest zijn. Dit
is aannemelijk wanneer men bedenkt dat in het friestalige Haskerland de naam
Freerk als inheems en als de normale variant op de naam Frederik moet worden
beschouwd. Men heeft het patroniem Frits hier gewoon verfriest tot Freerks,
doch een enkele maal (zoals bij de doop in 1778) kwam de oorspronkelijke en
juiste vorm weer even te voorschijn! Verder onderzoek leverde nog op dat Har-
men Frits in 1788 (nomine uxoris) eigenaar was van de 24ste en 25 ste stelle te
Haskerhorne tezamen 160 pondematen groot en dat hij 22.12.1809 was overle-
den.

Al zijn kinderen nemen in 1811 de familienaam Bonthuis aan, met uitzon-
dering van de al eerder genoemde Lykele Harmens die de voorkeur geeft aan
Neyholt (later Nijholt). Fogeltje Meintes Bonthuis overleed 19.7.1818 te Joure.
Hiermee liep dit kwartier muurvast: op geen enkele manier werden in Hasker-
land en omgeving nog aanknopingspunten gevonden, zodat aangenomen moest
worden dat Harmen uit een andere streek afkomstig was. Voorlopig werden ver-
dere nasporingen stopgezet totdat jaren later het toeval weer eens een rol speelde:
bij het doorbladeren van de inmiddels geklapperde registers van aangenomen
familienamen in 1811, bleek tot mijn verrassing dat een Frits Sjoerds in de griete-
nij West-Stellingwerf Nijhout als familienaam had aangenomen.

Hij bleek als Frits Sjieuwerts Nijholt op 13.4.1839 te zijn overleden, boer te
Steggerda, oud 69 jaar, geboren op de Idzard en zoon van Sjieuwert Frits en
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Trijntje Johannes. Zou deze Sjieuwert Frits identiek zijn aan de doopgetuige
te Haskerhorne in 1778? Het doopboek van de statie Oldeholtpade (die het noor-
delijk deel van de grietenij West-Stellingwerf bestrijkt) leverde inderdaad op
18-3-1770 de doop van Frits Siuerts als zoon van Siuert Frits en Trijntje Johan-
nes. Dit echtpaar was 24.4.1768 getrouwd „beyde van de Idzart" en liet daarna
nog enkele kinderen dopen die verder geen aanknopingspunten boden. Siuert
Frits was boer te Oldeholtpade tot 1774 en op de Idzard tot 1790. In dit jaar
vertrok hij helaas met onbekende bestemming „na Overijssel". Hij moet vóór
1798 zijn overleden.

Gelukkig leverde het doopboek nog wat meer op. Uit de over en weer voorko-
mende doopgetuigen bleek duidelijk dat Siuert Frits nog een broer Jannes had.
Deze Jannes Frits woonde van 1755 tot 1780 eveneens op ter Idzard, waar hij
rond laatstgenoemd jaar is overleden. Hij liet tussen 1758 en 1777 in totaal
7 kinderen dopen waaronder een Frits in 1766; in 1764 en nogmaals in 1774 een
dochter Gesien! Met deze kennis werd het doopboek van de statie Oldeholtpade
- dat helaas van 1720 tot ca 1740 behoorlijke hiaten vertoont - nauwkeurig
doorgenomen. Het leverde niets op. Hierna werd het doopboek van de iets zuide-
lijker gelegen statie Steggerda geraadpleegd waarin uiteindelijk werd gevonden:
„16 Sept. 1739 baptizavi Sybertum Frijts filium Godefrid Jans et Geitsen
Syberts conj.". De doopinschrijving van Sjoerd Frits dus. Als toevoeging werd
nog vermeld „ex Hollpa" waarmee de herder van de statie wilde aangeven dat
hij eigenlijk buiten zijn normale gebied bezig was.

Doopinschrijvingen van Jannes en Harmen werden niet gevonden. Uit het NH
trouwboek van Wolvega bleek dat Frits Jansen en Geesjen Siewerts beide van
Wolvega daar 20.5.1725 waren getrouwd. Waren dit nu de gezochte ouders van
Harmen Freerks? Tot nu toe berusste het „bewijs" alleen maar op indirecte rela-
ties. Frits Jans(en) woonde van 1725 tot 1741 als „bruiker" op stem nr 50 te Wol-
vega. Hij overlijdt daar 28.3.1741; . . . „obijt Frederick Jans" aldus de pastoor.
Ruim een jaar later op 22.4.1742 hertrouwt Geesje Sjoerds met Gerrit Jans, van
Oldetrijne. Deze combineerde het beroep van wever met dat van keuterboer,
hield doorgaans twee koeien en bebouwde enkele akkers land. Met behulp van
de speciecohieren werden de gangen van dit echtpaar verder nagegaan. Deze van-
af 1749 jaarlijks opgemaakte belastingregisters (op schoorstenen, hoofden, vee
en bezaaide landen) vermelden nogal eens waar gezinnen of gezinsleden van-
daan kwamen of waarheen ze verhuisden. Gerrit Jans en Geesje Sjoerds woon-
den tot 1760 in Sonnega, tot 1764 in Oldeholtpade en daarna op ter Idzard waar
Gerrit Jans rond 1769 overlijdt. Geesje Sjoerds die daarna alleen nog wordt ver-
meld als „Garrit Jans Wed." overlijdt rond 1782 op ter Idzard in een huis dat
waarschijnlijk naast dat van de weduwe van Jannes Frits stond. Nadere gegevens
over Harmen werden niet gevonden, zodat ik me voorlopig maar tevreden moet
stellen met wat ik heb.

Gezien het geringe aantal rooms katholieken in Friesland en de ook in de Stel-
lingwerven zeldzaam voorkomende naam Frits, ben ik er eigenlijk wel zeker van
dat Frits Jansen en Geesje Sjoerds de ouders waren van Harmen Freerks.

T. L. DE JONG
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FAMILIE-AANTEKENINGEN IN EEN STATENBIJBEL
(Van Bergsland)

Op het schutblad van een fraaie statenbijbel, welke enige decennia in mijn bezit
is, zijn in keurig handschrift de volgende familiegegevens van de eerste eigenaar
geschreven. De bijbel dateert van 1728, is gedrukt bij R. & J. Wetstein en W.
Smith te Amsterdam en Samuel Luchtmans te Leijden.

LAUS DEO

A° 1657 den 30sten September is mijn Grootvader & Grootmoeder genaamt Christiaan Christi-
aensz van Bergsland en Fijtje Brouwens tesaamen getrout tot Hillegonsberg en hebben
de naarvolgende kinderen geprocureert

„ 1658 den 17den Junij haar eerste, zijnde een Zoon, 't welk maar twee ueren leefde
„ 1659 den 23SIen dito haar tweede Een Zoon genaamt Gerret
„ 1661 den 21s ten Xber haar derde Een Zoon genaamt Christiaen
„ 1663 den 7den febr. haar vierde Een Zoon genaamt Matthijs •
„ 1665 den 3d c n jan. haar vijfde een Dogter, genaamt Elsie

Wanneer grootvader en moeder gestorven zijn, hebbe niet geschreeven gevonden maar vernoomen
in 't jaar tegelijk in de pesttijd overleeden zijn

A° 1698 den l l d e n juli is mijn moeders moeder Agatha van den Bel gestorven tot Overschie, in
de kerk begraeven

„ 1700 den 9den april is mijn moeders vader Jacobus Wrigt gestorven en ook tot Overschie be-
graaven

„ 1691 den 1 lden october is mijn vader genaamt Matthijs met mijn moeder Christina Wright tot
Rotterdam getrout & hebben tesaamen de naarvolgende kinderen geprocureert

„ 1693 den 23sten august haar eerste Een Zoon genaamt Johannes
„ 1695 den 20sten maart haar tweede Een Zoon genaamt Christiaen
„ 1697 den 21s ten august haar derde Een Zoon genaamt Jacobus
„ 1699 den 21s ten maart haar vierde Een Dogter genaamt Sophia en gestorven den 30sten maart

1699 en den 4den April in de franse kerk te Rotterdam begraeven
„ 1700 den 20sten febr haar vijfde weederom een Dogter genaamt Sophia
„ 1701 den Kfien 9-ber haar zesde Een Zoon genaamt Matthijs
„ 1703 den 2den D-ber haar zevende Een Dogter genaamt Agatha
„ 1705 den 4den julij haar agtste Een Zoon genaamt Gerret en den 26sten gestorven en in de

Groote Kerk begraeven
„ 1707 den 4den julij haar negende Een Dogter genaamt Christina en gestorven den l5Ien may

1739 en in de Groote Kerk begraeven
„ 1708 . den ÏO1^" 9-ber (of G-ber?) haar tiende Een Dogter genaamt Sara en den 13den maart

1710 gestorven en in de Groote Kerk begraeven
„ 1709 den 4den october haar elfde Een Zoon genaamt Gerard
„ 1711 den 14den julij haar twaalfde Een Zoon genaamt Hendricus
„ 1713 den 24stcn jan: haar dertiende zijnde het laatsten en genaamt Anna Maria
„ 1713 den 14den nov. is mijn moeder Christina Wrigt gestorven en in de Groote kerk tot Rotter-

dam begraeven geboren 29 jan 1676
„ 1717 den 4dcn nov. is mijn vader Matthijs van Bergsland gestorven en in de selve Kerk begrae-

ven gebooren den 7 febr. 1663 als booven geschreeven staat

NB Wanneer vaders broeders en zusters gestorven zijn hebbe niet geschreeven gevonden

A° 1738 den 13den may ben ik Gerard van Bergsland met mijn huijsvrouw Gerarda Timmer ge-
trout in de oude kerk door Dom. van den Bogaerd tot Amsterdam en hebben maar Een
kind tesaamen geprocureert
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„ 1739 den 31den may gebooren, zijnde een Dogter genaamt Christina en gestorven den 4den ju-
nij en in de Zuyderkerk bij haar moeder begraeven.

A° 1739 den 17den junij is mijn huijsvrouw Gerarda Timmer gestorven en in de Zuijderkerk be-
graeven, gebooren den 5den nov. 1722

„ 1740 den 19den julij ben ik voor de tweede maal getrout met Jacoba Braijnen in de Nieuwe
Kerk door D° Houthoff.

„ 1779 den 16den august is mijn tweede huijsvrouw Jacoba Braijnen gestorven tot St Oeden-
Rode en begraeven in het Choor van de Grote Kerk, geboren 26 julij 1703.

J. A. VAN DUREN

EEN MINDER BEKENDE HERALDICUS

Naast Muschart, Kits Nieuwenkamp, Kleyn, Pama en Van den Sigtenhorst heeft
van 1951 tot 1956 de heer Dirk Rühl (1893-1956) aan Gens Nostra meegewerkt.
Zijn levensloop en publikaties staan vermeld in jaargang 1956, p. 145-147. Eén
van zijn belangrijkste publikaties is het verzamelwerk met een zeer groot aantal
familiewapens: Familiewapens in het Landsarchief van Nederlands Indië, Bata-
via/Bandoeng, maart 1942. Hieronder enkele wapens uit dit boek.

SIMOM5 \13LUYTERwimSTORMf DE ROOY

PUMA li 5MITH THOüTEMHOOral T H I J 5 5 E N

VAnZE-USTIl ZlEGLtR
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„SCHEEPSBERICHTEN" ALS BRON
VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK

Engelbrecht (Engelbert) van Westering voer in 1759-60 mee op 's lands (= Hol-
lands) oorlogsschip „De Batavier"1. In het scheepsboek (bemanning) staat op-
geteken dat hij kuiper was en dat hij op 27 mei 1760 overleed2. Deze datum ken-
de ik nog niet tot ik in 1985 mijn aanvulling op de genealogie Van de Westeringh
naar de redactie zond. Wel wist ik toen al uit de beschrijving van de boedel van
zijn in 1760 overleden zuster, dat hij was overleden. De overlijdensdatum was
uiteraard erg belangrijk. Maar al vlug rees de vraag: waar zou hij zijn overleden
en begraven (zeemansgraf?)? En wat zou de taak van De Batavier geweest zijn?
De Amsterdamsche Courant3 gaf uitsluitsel.

Uit het scheepsboek was mij bekend wanneer De Batavier de dienst aanving
(26 juli 1759) en wanneer het schip in de haven terugkeerde (10 september 1760).
Uit eerdere raadpleging van de Amsterdamsche Courant wist ik dat hierin
scheepsberichten waren opgenomen. Het zou dus weieens kunnen lonen om uit
die berichten De Batavier op te sporen en te vervolgen. Zo gezegd, zo gedaan.
Het resultaat vindt de lezer hieronder.

De taak van De Batavier was het begeleiden van koopvaardijschepen naar en
van St. Eustatius. (Wat nu plaatsvindt in de Perzische Golf is eigenlijk niets
nieuws!) Enkele reisgegevens van De Batavier:

26 juli 1759, aanvang dienst te Amsterdam
8 augustus 1759, aanmonstering Engelbrecht Westering
30 augustus 1759, aanmonstering Hendrik Westering (zoon)
12 december 1759, uitzeilen naar zee bij Texel
6 januari 1760, aankomst, beschadigd, te Lissabon
7 maart 1760, vertrek uit Lissabon
16 april 1760, aankomst op St. Eustatius
12 juni 1760, vertrek uit St. Eustatius
7 augustus 1760, binnenkomst bij Texel
10 september 1760, terugkeer in het dok te Amsterdam

Dit alles was te vinden in de Amsterdamsche Courant. Het belangrijkste voor
de genealogie Van de Westeringh was dat de vermoedelijke plaats van het overlij-
den van Engelbrecht van Westering vastgelegd kon worden: St. Eustatius! Want:
hij was blijkens het scheepsboek van De Batavier overleden op 27 mei 1760, De
Batavier lag volgens de Amsterdamsche Courant van 16 april tot 12 juni 1760
te St. Eustatius.

Combinatie van beide gegevens leverde het gezochte genealogische gegeven
op: Engelbrecht van Westering, verm. overleden St. Eustatius 27.5.1760. Het sys-
tematisch doorlopen van ruim één jaargang van de Amsterdamsche Courant was
ruimschoots beloond.

W. VAN DE WESTERINGH

Noten
1 Gens Nostra 41 (1986), p. 33-34.
2 Alg. Rijksarch., 's-Gravenhage, Admiraliteitscolleges, inv. nr. 1977, f. 45.
3 Amsterdamsche Courant 1759, 1760.
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HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT EEN
AMSTERDAMS NOTARIEEL PROTOCOL (1)

door M. VULSMA-KAPPERS

In 'Uw Amsterdam', het boek dat verscheen bij gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van de afdeling Amsterdam en Omstreken der NGV in februari 1988, was
mede opgenomen een bijdrage van mijn hand onder de titel: Huwelijkse Voor-
waarden uit een Amsterdams Notarieel Protocol.

Het ging om uittreksels uit het protocol van slechts één van de vele Amster-
damse notarissen, Pieter Carels (not. arch. nr. 712; 4-3-1621 tot en met 8-4-1647)
en gekozen was voor de periode 1621-1634.

Uit verschillende reacties werd ik gewaar dat deze uittreksels belangstelling
ondervinden. Het door zijn omvang nagenoeg ontoegankelijke materiaal dat
door de talrijke Amsterdamse notarissen is nagelaten, bevat een grote rijkdom
aan genealogische gegevens. Het is daarom alleszins gewettigd deze bronnen toe-
gankelijk te maken door middel van een serie artikelen. De aanzet hiertoe werd
in bovengenoemd 'Uw Amsterdam' gedaan. Het vervolg verschijnt in dit num-
mer en in volgende nummers van Gens Nostra.

De wijze waarop de hier weergegeven uittreksels zijn opgebouwd, verdient nog
enige toelichting. Begonnen wordt steeds met de aktedatum en vermelde kwalifi-
caties der comparanten. De tussen vierkante haken geplaatste namen zijn
naamsvormen, welke in de ondertekening van de akte voorkomen en (tamelijk)
afwijken van die, welke door de notaris worden genoemd. Soms betreft dit een
andere schrijfwijze, soms ook een geslachtsnaam die de ondertekenaar plaatste,
doch door de notaris werd weggelaten. Uiteraard moest de inhoud van de akten
zeer beknopt en ten zeerste samengetrokken worden weergegeven. Niettemin zijn
die zaken, welke de genealoog en ook misschien andere geïnteresseerden van nut
kunnen zijn, zoveel mogelijk bij de samenvatting der gegevens gespaard. Zo wer-
den b.v. steeds - als deze voorkwamen - de namen van huizen vermeld, alsme-
de alle huis- en landeigendom. Ieder schilderijenbezit werd uit de akten overge-
nomen, zomede al wat aan huisraad als opmerkelijk kan worden beschouwd.

Afkortingen
bd. = bruyt j.g./j.m. = jong gesel/man
bg. = bruydegom kar. = karolus
D. = daer mitsg. = mitsgaders
d. st. = deser stede resp. = respective
E = eersame of eerbare spec. = specificatie
geast. met = geassisteert met Sr(s). = sinjeur(s)
gem. v. goed. = gemeenschap van st. = stuiver(s)

goederen st. en leg. = staende en leggende
get. = getuygen sijl. = sijlieden
Gl., gis., guls. = gulden(s) t.l.v. = ten laste van
goed erft terug . . . naar de zijde van univ. = universeel

waar het gekomen is voors. = voorschreven
inv. = inventaris wed(r). = weduwe/weduwnaar
j.d. = jonge dochter za. = zalige (= overleden)
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f. 270, 13-2-1635; Johannes Kent, hoedemr., engels natie, j.g., X Grietje Claas,
wed. van Jacob Cornelisz brandewynbrander, poorters. Get. Cornelis Jacobs
Brouwer en Evert Pieters de Wit, burgers.

Geen gem. v. goed. Bruids goederen: een huis en erf st. en leg. op 't Spiegelspat aghter pau-en
tuin met den appendentien van dien, item 600 gis. capitael, staende op renten t.l.v. 't schoenma-
kersgilde binnen d. st., nog 200 gl. bij Jan Roelofsz molenaar haar swager op rente staende, en
200 gis. aan gereet geit, mitsg. huisraad, vier schilderijen met eiken lijsten, kleding en sieraden.
Alles behalve haar voorkints za. vaders erffenisse 't welk zij verklaarde aen de voogden bewesen
te hebben conform haar za. mans testament. Goed erft terug etc. Bg. heeft alleen zijn kleding.
Bd. is universeel erfgenaam, omdat de bg. geen naaste familie heeft. Tot subsidie van het huwelijk
zal de bd. de vruchten van haar goederen en de bg. zijn arbeid en winst daartoe inbrengen.

f. 272, 10-3-1635; Goosen Jansz, huistimmerman, wedr. van Gerritje Gijsberts,
geboertig tot Immenes, geast. met Gerrit Jansz sijn neef, Lamph Gijsbertsz sijn
koude swager, de E. Daam [Damus] Jacobsz burgermr. tot Immenes ende Pieter
Pietersz, buirman aldaar, sijn goede bekenden, X Eva Dirx Gudde, wed. van
Hans van den Ende factoor, geast. met Gerrit Dirxs Gudde, won. tot Alleberts-
bergh buiten Haarlem, en Adam Dirxs Gudde hare broeders, Jasper Andriesz
haar neef en Jeuriaen Dirxs haar goede bekende, poorters. Get. de voors. Jasper
Andries en Cornelis Jacobs Brouwer, burgers.

Bg. heeft zijn twee voorkinderen bij voors. Gerritje aan de voors. Lamph Gijsberts, desselfs oom
van 's moeders sijde, final. bewesen in voldoeninge van haar za. moederl. erf al de kledinge van
linnen, wollen, item juwelen, aen kleinodien van gout en silver tot des moeders lighaam behoort
hebbende, mitsg. de som van 50 gl. Bg. brengt in tot onderstand van het huwelijk een huis en
erf st. en leg. tot Immenes buiten dijxs an de kerckwegh, in suiker voegen hij 't selve altans be-
woont en nogh aen imboedel, houtwaren, gereetschap, uitstaende boekschulden d'som van 450
gis. met dese navolgende belastinge t'weten dat hij gehouden is Grietje Willems sijne moeder
te alimenteren van kost logeringe ende andere nootdruft so lange sij leeft volgens 't contract
daertoe sijnde, ende nogh uit te keren aen Neeltje Jans sijn suster voor haar portie van 's vaders
erf in 't voors. huis de som van 'tsestigh guls., item nogh honden guls. op 't voors. huis en erf
te rente staende. Bd. brengt in een geregte vierde part in een huis en erf st. en leg. tot Haarlem
in de Schaggelstraat en nogh een vierde part in een actie van 200 gl. in geoctrojeerde Westindise
Comp. onder repertie van Haarlem, mitsg. imboedel en huisraad geschat op 250 gl. Welverstaen-
de dat sij haar voorkint Susannetje Jans bewesen heeft in voldoeninge van haar za. vaders erfenis
d'som van 100 guls., dat ook buiten de gemeenschap van dit houwelijk sal sijn sodanige 300
kar. gl., item effen bouratte vlieger ende een heuik als 't voors. kint door Lijsbet van der Ende
haar moeij tot Leiden overleden angestorven is, en een silver hellikje bij de selve moeije 't voors.
kint tot een bruit-stuk gegeven, mits dat de renten van de voors. 4000 guls. bij de moeder sal
werden genoten daar voor sij 't voors. kint sal onderhouden in kost etc. Goed erft terug etc.
Langstlevende zal 100 kar. gl. genieten. Winst en verlies zal half half zijn; erf voor winst te reke-

f. 274, 30-3-1635; den Erentfesten ende weigeleerde Doctor Dirk Klaasz van
Meppel, medicus wedr. van Jannetje Tomas, geast. met d'eersame Henrik Janse
van der Kley [Claij] koopman, zyn goede bekende, X Jacquemyntje Gerrits van
Bremen, j.d., geast. met Anna Gerrits haar moeder, en d'eersame Staats Melisz
kramer, haar goede bekende, burgers.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug etc. Bg. zal alleen de kosten van de huishouding dragen.
Bruids douarie 2000 kar. gl. Bd. verklaart alleen kleding en juwelen te hebben. Bij kinderloos
vooroverlijden van de bd. zal bg. uitkeren aan haar vrunden, behalve kleding en juwelen, 600
kar. gl.

62



f. 275, 12-5-1635; Pieter Henrixs Roos, sjouwer in dienst van de Oost-indische
Comp., wedr. van Anna Sijbrants, X Lijsbet Jans Vrelant, wed. van Jan Meusz
Mars kistemaker, poorters. Get. Cornelis Jacobs Brouwer en Evert Pieters de
Wit, burgers.

Bg. brengt in 300 kar. guls. in gereden gelde, huisraad en kleding. Bd. brengt in alle goederen
na dat sij hare vier kinderen sal hebben bewesen. Inv. van goed. te maken. Bd. is universeel erfge-
naam, mits uitkerende Henrik Gosk sijn susterlingh bruidegoms kleding, aan Frederik Barentsz
sijn susters soontje 12 guls. eens. Een regt kindsgedeelte gaat na bruidegoms dood naar de ge-
meente, daar sijl. beiden professie van gedaen hebben, vergaderinge houdende bij de Jan Roden-
poortstoren. Daer jegenwoordigh bedienaar van is Reinier Wijbrants glasemaker. Winst en ver-
lies half half; erf geen winst.

f. 227, 20-6-1635; Antonij Otsen, keurmeester van 't sant, wedr. van Teuntje Jeu-
riaens, geast. met Guiliam van Baalbergen sijn goede bekende, X Lijsbet Heu-
ijers, wed. van Geerlof Pieters, geast. met Willem Riblingh [Ribelinck] boek-
beslager, haar goede bekende, poorters. Get. Cornelis Jacobs Brouwer en Evert
Pieters de Wit.

Geen gem. v. goed. Aparte spec. Bd. zal de gehele huishoudinge versorgen, sowel van d'toeko-
mende bg. en sijne voorkinderen, des dat de bg. tot onderstant van dien Jaarlijx an de bd. sal
geven d'som van 350 kar. gl. Welverstaende dat elx de kledinge van hem ende sijne voorkinderen
sal bekostigen. Zal één van bruidegoms voorkinderen overlijden of trouwen, zal de Jaarlykse
350 gl. verminderd worden naar billikheit. Gezamenlijke kinderen zullen zij half en half alimen-
teren.

f. 278, 3-8-1635; D'eersame Jonas Tol, wijnkoper, j.g., geast. met d'eersame Jan
Bongert [Bungarts] sijn momboir, en Jan Pietersz [Delft] wijnkoper, sijn gewese-
ne meester, en den Erentfeste en weigeleerde Joachum Weeningh doctor in de
regten residerende tot Sutphen, X D'eerbare Annetje Volkerts, j.d., geast. met
Frederik Axsz geelgieter, ende Trijntje Bogert [Trijntgen Volckgertssen] haar be-
houde vader en eigen moeder, poorters. Get. de voors. Jan Pieters ende Corns
Jacobs Brouwer, burgers.

Bg. brengt in al sodanige goederen als hem door 't overlijden van sijn za. vader en moeder tot
Zutphen overleden, aenbestorven ende noch mett sijne twe broeders ende twe susters in 't gemeen
sijn, voor sijn hooft, bij wettige scheidinge (alrede beraemt ende bij den heren weesmeesteren
tot Sutphen te adproberen) toegekent sullen worden. Bd. brengt in der selver za. vaderl. goederen
ter som van 3000 kar. gl. zoals door haar moeder ter weescamer alhier bewesen. Bij kinderloos
overlijden erft goed terug etc. Bruids douarie 1000 karl. gl; bgs. douarie 6000 gl. Winst en verlies
half half; erf is winst.

f. 279, 17-8-1635; Pieter Cornelis, timmerman, won. tot Abcoude, wedr. van An-
netje Jans, geast. met Jan Teunisz Breij herbergier op Tienhoven, sijn behoude
vader, X Cornelisje Bruinen, wed. lest van Gijsbert Timonsz, ook won. tot Ab-
coude, geast. met Henrik Claasz haar oom van 's moeders sijde, won. tot Boks-
hol. Get. Corns Jacobs Brouwer en Evert Pieters de Wit, burgers.

Bg. zal inbrengen tot onderstand van het huwelijk huis, erf en bogert, st. en leg. in 't dorp van
Abcoude, so hij 't selve altans bewoont met alle meublen, timmergereetschappen, imboelen ende
huisraden, belast met 400 gl. kapitaal toekomende de weeskinderen van Dirk Claasz, ende nog
met 550 gl. sijn voordogtertje bewesen voor haar za. moederl. erfenis, behalve de klederen ende
't silverwerk tot desselfs lijf behoort hebbende. Bd. brengt in huis en erf, st. en leg. tot Abcoude
bij de brugh, item nogh drievierde parten in vier morgen lants, drievierde parten van d'helft van
een huis en erf D. an behorende mede tot Abkou, van welke respective vier morgen lant, halve
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huisinge en erf, het resterende vierde part hare kinderen bewesen sijn voor der selven za. vaderl.
erfenis volgens 't bescheit D. van sijnde, al haar meublen, imboelen, huisraden, wesende haar
goederen belast met 600 gl. hooftsom, kompeterende Geert Jans haar leste mans moeder. Goed
erft terug etc, behalve de huisraad etc daaronder begrepen de gereetschappen van de bg. alsmede
de koebeesten van de bruid. Winst en verlies half half; erf geen winst. Bij vooroverlijden van
de bg. zal bd. behouden de ringen en het zilverwerk, die bg. haar zal geven, mits dat de bd. zal
geven aan Gerbregt zijn voordochtertje (dan nog in leven) een gouden ring tot een gedagtenis.

f. 280, 13-12-1635; D'eersame Nicolaas Nagel, hoedekramer, wedr. van Susanna
van Surck, geast. met den E. Jelis Nagel, schout tot Soest en Baren, sijn broeder,
X d'eerbare Margariete Puinders, wed. van Hans Pietersz, geast. met Sr. Nico-
laas Puinder koopman, haar broeder, poorters. Get. de voors. adsistenten en
Cornelis Jacobs Brouwer, burgers.

Privé inv. Bij kinderloos overlijden erft goed terug etc. Bruids douarie 200 ponden grooten
vlaams. Bg. zal verbetert wesen 100 ponden grooten vlaams. Erf geen winst.

f. 281, 13-1-1636; D'eersame Jacob Abrahamsz Swighters, geelgieter, j.g., geast.
met Isaac Abrahamsz Swighters wynkoper, zyn broeder, X Mettjen Gijsbert van
Zijl, j.d., geast. met Fijtjen Kornelis wed. van Gijsbert Wigertsz van Zijl hare
moeder, ende Wiggert Gysbertsz van Zijl gesworen arbeider ande waagh in de
geelhoede veem, haar broeder, Item Daniel Pottjeau [Poteau] custodiemaker
ende Tobias Rosiers [Rogiers] geelgieter, hare swagers, poorters. Get. de resp.
adsistenten.

Bd. heeft alleen haar kleren. Bg. brengt in al zijn goederen, die hij nogh in 't gemeen en onverdeelt
is hebbende met zyne broeders en susters; in spec. Bg. is univ. erfgenaam van de bd., zal alleen
uitkeren de helft van de overwinst staande huwelijk, waarmee Fytje Kornelis is consenterende
(ziet af van legitieme portie). Erf geen winst, sulx dat de moeder ende vrunden v. voors. bd.
d'erfenis die haar same mogen syn anbestorven gehelik sullen genieten. Bd. zal genieten kleding,
juwelen en tot douarie 1000 kar. gl. boven d'halve winst staande huwelijk gevallen.

f. 282, 30-12-1635; D'eersame Sr. Jacob Valkenier, j.g., geast. met de E. Adriaen
Valkenier koopman, en Dr. Gualter Valkenier out schepen deser stede, synen
broeders, X d'eerbare Jufou. Hilletjen Kornelis Hasselaers, j.d., geast. met Rei-
nier Pau out Burgemr. en Raad deser stede, Fredrik de Fries secretaris deser stede,
beyde hare vooghden, Sr. Pr. Kornelisz Hasselaer haer broeder en d'heer Pr. Has-
selaer jegenwordigh burgermr. haar neef. Get. de resp. adsistenten.

In te brengen goederen op twee privé specificatien. Goed erft terug. Bruids douarie 4000 kar.
gl.; bgs. douarie 2000 gis. Winst en verlies half half; erf geen winst.

f. 283, 26-2-1636; Albert Adriaansz kramer, j.g., geast. met D'eerbare Grietje
Hermans wed. van Adriaen Adriaensz sijn moeder, ende Hans Adriaens school-
meester, sijn oom van 's vaders sijde, X Magdalena van Dries, j.d., geast. met
Adam van Dries kaffatier, haar vader, item met Srs. Jacob de Famars en Jan
de Barij koopluiden, haar kosijns, poorters. Get. de resp. adsistenten en Cornelis
Jacobs Brouwer, burgers.

In te brengen goederen op twee specificatien privatel. te onderteikenen. Goed erft terug. Bruids
douarie 600 kar. gl.; bgs. douarie 300 gl. Winst en verlies half half. Erf half voor winst, andere
helft aan de sijde waervan deselve gekomen sal wesen. Kleding en juwelen buiten gem. v. goed.
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f. 285, 4-7-1636; Jacob Jacobsz huijstimmerman, wedr. van Grietje Joosten, X
Fijt je Jans, wed. van Claas Dirxsz in sijn leven gesworen arbeider ande waagh,
geast. met Govert Jansz naaldemaker, haar goede bekende, poorters. Get. Jacob
Jansen Schout en Rogier van der Wiele, burgers.

Geen gem. v. goed. Tot onderstaand van het huwelijk de vruchten, huren enz. van de na te noemen
goederen. Bg.: huis en erf met het agter huijs st. op de elantsgraft daar 't wapen van rotterdam
voor staat, nogh twe huijsen ende erven in den loijerstraat staende over eikanderen met de agter-
huijsen ende 't erf D. an, sonder meer, sulx dat hij de rente of opkomste van sijn verdere goet
vrij sal behouden ende niet behoeven tot onderstant van de huijshoudinge. Om de huijshoudinge
te employeren: t'weten van een termijn kustinghbrief van 750 gl. over een huijs te Rotterdam,
een obligatie van 300 gis. t.l.v. Fredrik Oltman lakenbereider, ende 350 gis. an contant geit. Bd.:
huis en erf st. en leg. op de Princegraft uithangende 't wapen van Geelmuijen, nogh twe agter-
huijsjens ende de tuijn daar agter. Sullende hunne resp. meublen, huisraden etc werden gespecifi-
ceerd in twee inventarissen. Goed erft terug. Spec. bruidegoms huisraad en kleding, o.a.: een
schilderijtje van Prins Maurits, een groot kussen met een wapen, een schilderij van de voorsigtig-
heit, een schilderij van Sansom, een groot schilderij van 't oordeel in een vergulde lijst, twee
kleine geschilderde bortjes, een schilderijtje van Abrahams offerhande in een vergulde lijst, een
bancketje sonder lijst, een bijbel in folio gedrukt tot Dordregt 1612, een boek geintituteert 54
predicatien door Baltus Kopius in octavo, 't Nieuwe testament gedruct te Leiden 1561. Spec.
bruids huisraad etc, o.a.: een schilderij van een banket in een vergulde lijst, nogh een schilderijtje
van een onbijt, een turxe bruit in een vergulde lijst, een prentbort dat geset van Adam en Eva,
twee kleine geschilderde bortjes, een verguit albasten bortjen, de slag van Leckerbeetje in prent.

f. 291, 28-7-1636; Jan Jans Winckelman, Iaeckencooper, j.m., geast. met Jan
Hendricsz Iooder van lakenen, zyn vader, item Gerrit Egbertsz [Geraerdt Sy-
berts] en Teunis Gerritsz zyne goede bekenden, X Maria Vinchon [Fincon], j.d.,
geast. met Franchoys Vinchon [Finson] haren vader (doorgehaald: ende Sebilla
van Burigh hare behoutmoeder), Philips Vinchon [Finson] haren broeder ende
Samuel Koorne haar goede bekende.

Bg. brengt in verscheyden partyen Lakenen ter waarde van 1038 gl. 10 st., voorts alle gereetschap-
pe van de lakenbereyderswinckel alles volgens spec, kleren etc, zonder schulden. Bd. brengt in
1500 kar. gl. en kleren, en een eerlycke vrye bruyloft tot zyne (haar vaders) goetduncken ende
discretie. Bruids goed zal niet mogen worden aangesproken voor bgs. schulden en lasten. Bij
kinderloos overlijden erft goed terug. Bruids douarie 600 gl. beneffens de juwelen off potpennin-
gen haar by de voors. bg. te vereeren; bgs. douarie 300 gl.

f. 293, 3-9-1636; Bartelt Cornelisz, meester smit, wedr. van Lijsbet Cornelis, X
Annetje Tijsz, wed. van Jan Albertsz smit, geast. met Gerrit Adriaensz ende Kor-
nelis Jansz meesters timmermans, haar goede bekende vrunden, poorters. Get.
Bartholomeus Ketel en Rogier van der Wiele, burgers.

Brengen in sodanige goederen als elx is hebbende. Bij kinderloos overlijden zal zijn voorkind
komen ende erven in de ene gereghte helfte van al de goederen des gemenen boedels. Bd. eerst
overleden, zullen bg. en zijn voorzoon te samen of de langstlevende erven. Na hun overlijden
de helft op bgs. bloetvrunden, de ander helft naar de geref. duitse kerk binnen d. st.

f. 294, 5-11-1636; Jeronimus Kornelisz, zilverdraattrecker, j.g., X Elsje Josuaas,
wed. van Henrik Kornelisz boremaker, geast. met Josua Antony winkelier haar
vader ende vooght in dezen gekoren, poorters. Get. Beniamin Antony, mr. kleer-
maker en Albert Hermans, schoenmaker, burgers.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bg. zal met de vrugten ende opkomste van zijn goederen,
mitsg. de winste van zyn arbeit ende hantwerk de huishoudinge versorgen. Bd. belooft haar de-
voor te doen en 't huiswerk te verrighten na haar vermogen, de wyle zy geen capitaal is hebbende.
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f. 296, 6-11-1636; Frans Volkertsz, gravemaker van 't Carthuiserskerkhof, wedr.
van Annetjen Hermans, X Neeltjen Alberts, wed. van Jop Jansz in sijn leven
gravemaker van de nieuwesytskerk, poorters. Get. Bartholomeus Ketel en Rogier
van der Wiele, burgers.

Twee privé spec. van in te brengen goederen. Goed erft terug. Bruids douarie 400 kar. gl.; bg.
zal genieten 200 kar. gl. Winst en verlies half half; erf is winst.

f. 298, 11-11-1636; d'eersame Josua Antonij, winkelier binnen deser stede, wedr.
van Trijntjen Olofs, X Wijtske Francen, wed. van Pieter Jacobsz van Boolswart
in Friesland, jegenwoordigh haar onthoudende binnen deser stede, geast. met
Doede Joukes, koopmansbode van Bolswart, voornt., haar goede bekende. Get.
de voors. Doede Joukes koopmansbode en Rogier van der Wiele, burgers.

Bg. zal met d'vrugten ende opkomste van syne goederen (begroot op 5000 gl. capitaal) de huis-
houdinge bekostigen. Bd. verklaarde gene goederen te hebben als alleen d'cledinge tot haar li-
ghaam behorende, belooft mitsdien 't huiswerk te verrigten na haar vermogen in plaats van een
dienstbode. Bd. langstlevende zal levenslang jaarlijks trekken de rente van 2000 gl. hoofdsom,
zulks ten respecte van de hulpe ende adsistentie die sij hem in sijn oude dage, siekte ende anders
sal mogen doen ende bewijsen.

f. 300, 18-11-1636; Adriaen Hermensz van Sanen, mr. kuiper, wedr. van Tryntje
Gerritsdr., geast. met Jacob Hermansz van Sanen [van Saen], mr. huistimmer-
man, sijn broeder, XAaltje Jans O///, j.d., geast. met Jan Jansz Oly, mr. kistema-
ker, ende Jacob Jansz de Boer, bontwerker, haar swager, poorters. Get. de resp.
adsistenten.

Bg. brengt in al zijn goederen ter waarde van 1200 car. gld. buyten 't geen hy zijn twe voorkinderen
bewesen heeft voor derselver moederlike erfenis. Bd. brengt in een gerecht vierde part in een
huis ende erf st. en leg. in de Warmoesstraet ver bij d'narmsteegh genaamt de blaeuwe toom,
een rentebrief 900 gl. hoofdsom t.l.v. Evert Jansz Schreuder op een huis eri erf st. en leg. op de
oostzyde van de princegraft daar de gekroende hoet in de gevel staat; kleding wordt niet inge-
bracht. Goed erft terug. Bd. langstlevend zal (wanneer voorkind(eren) van de bg. in leven is/zijn)
tot een douarie hebben een gerecht kintsgedeelte, en bij vooroverlijden van die kinderen zal bd.
hebben de gereghte helfte van al de goederen, die hij zal nalaten. Bgs. douarie 500 kar. gl. Winst
en verlies half half; erf is winst.

(Wordt voortgezet)

KRASSE FAMILIE

Te Tilburg is op 10 dezer overleden de persoon van Hermanus Drabbe, die den
ouderdom van 91 jaren had bereikt en tot aan zijn sterven het beroep van ko-
perslager uitoefende. Hij woonde met zijn twee broeders, welke 87 en 83 jaren
oud zijn, terwijl de vierde broeder, 3 of 4 jaren geleden, in den ouderdom van
84 jaren is overleden. Niet alleen de ouders dezer lieden, maar ook hunne groot-
ouders, hadden bij hun overlijden allen den hoogen ouderdom van 91 tot 95 ja-
ren bereikt; mede is het als eene bijzonderheid aan te merken, dat deze hoogbe-
jaarde lieden, welke ongehuwd zijn, nog hetzelfde huis bewonen, hetwelk hunne
voorouders hebben bewoond.

(Nieuwe Rotterdamsche Courant 1849, no. 38, dinsdag 13 februari)
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NOTITIES UIT 1682 EN LATER
OVER HET GEZIN VERMEES TE PURMEREND

In het bezit van de heer C. Hordijk te Diessen bevindt zich een handschriftje
van een tiental pagina's, groot ongeveer 20 x 16 cm. in perkamenten omslag. De
eerste vier bladzijden uit dit boekje bevatten aantekeningen uit de periode
1682-1728 over het gezin en verdere familieleden van Cornelis Vermees en
Trijntje Jans Heers, terwijl de overige pagina's aantekeningen bevatten over fi-
nanciële zaken uit de jaren 1710-1728. De meeste familieaantekeningen zijn van
de hand van Cornelis Vermees, doch worden na 1710 voortgezet door zijn echtge-
note. In de „boekhouding" wordt in de laatste jaren ook nog het handschrift
van een derde persoon aangetroffen.

Hoe het handschriftje bij de huidige bezitter is terechtgekomen is niet meer
na te gaan.

£ hf^H..

-j-i-e'e.Yó l* JCi*ne*<- «*

412L &O J~

sterfdagemetc:
Ann? 1682:den 27en Septemb:

Memorie van Trouwen, geboorten en
:etc:
2:den 27en Septemb:
Ben ik Cornelis Vermees met Trijntje Jans
Heers te Samen hier tot Purmerend in den
Huwelijk verbonden door D: Leijdecker, God geve
dat het tot beijder genoegen Lange in sijn Segen mag dueren

A: 1684 den 4e feb: is mijn Huijsvrouw Trijntje Jans verlost van
een Soon des avonts omtrent half Seven ueren, en is des
Sondags daar aan gedoopt door D: Leijdecker met de naam
van Pieter Vermees na de naam van mijn vader P:Vermees

A: 1684 den 18 martij is ons eerste kim Pieter Vermees, na Seer Sware
termijnen 's morgens omtrent 9 ueren in den Heere ont =
= slapen, oud sijnde ses Weken en een dag en daar op den 21e be =
=graven.

A: 1684 den 12e meij sijnde Vrijdag is mijn Schoonmoeder Grietje
Pieters Altena Godsalig in den Heere ontslapen, oud
omtrent 50 Jaaren en een half, en is 's maandags daar
aan hier in de kerk begraven.
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A: 1686 den 19e April is mijn Vrouw Trijntje Jans verlost van haar twede
kim sijnde een dogter, 's morgens omtrent half twe, sijnde op
een vrijdag, en is Sondags daar aan gedoopt door D: Leijdecker
en genaamt Grietje Vermees na haar Grootmoeder
Grietje pieters Altena.

A: 1688 den 29e Septemb: is mijn Vrouw verlost van haar derde kind
sijnde een Soontje, des Avonts omtrent ellif ueren, sijnde op een
woensdag en is donderdags daar aan van D: Leijdecker gedoopt
met de naam van Pierius Vermees, na de naam van sijn Groot =
= vader Pierius Vermees.

A: 1688 den 3e Decemb: is ons Soon Pierius Vermees na Seer swaare
Termijnen 's Avonts omtrent 9 ueren in den Heere ontslapen,
oud 9 weken en 2 daagen, en den 6e daar aan alhier in de kerk
begraven.

A: 1689 den 16e octob: is mijn Vrouw verlost van haar vierde kind sijnde
een dogter des avonts omtrent acht ueren sijnde op een
Sondag, en is dinsdags daar aan door D: Leijdecker gedoopt
met de naam van Annetje Vermees na haar Grootmoeder
Annetje Hachtingius

A: 1691 den 27e Septemb: is kind Annetje Vermees na dat het vijf
weken aan de koorts en kranck is geweest in den Heere
ontslapen, op een Vrijdag namiddag omtrent half drie ueren
oud Sijnde negentien dagen minder als twe Jaaren, en is
's maandags daar alhier in de kerck begraven

A: 1692 den 26e Julij is mijn Vrouw' Broeder Dirck Jansen Heers
na dat hij Lang heeft gequijnt in den Heere ontslapen op
een Saturdag na middag omtrent half drie ueren, oud
sijnde 32 Jaaren en 7 maanden, en is dingsdag daar aan
alhier in de kerk begraven

A: 1692 den 2e novemb: is mijn Vrouw verlost van haar vijfde
kind sijnde een dogtertje, s voormiddags omtrent half ellif ueren
op een Sondag, en is s namiddags daar aan van D:
Lense gedoopt met de naam van Annetje Vermees, na
mijn moeder Annetje Hachtingius

A : 1693 den 23e April is ons dogtertje Annetje Vermees
sijnde op een donderdag 's Avonts de kloek tussen 5 en
half ses ueren in den Heere ontslapen, na dat het kind
omtrent sestien ueren in seer droewige termijnen heeft
Gelegen, en is 's maandags daar aan sijnde den 27cn alhier
in de kerk begraven, oud sijnde 24 weken en 4 dagen.

A : 1694 den 16 Septemb: is mijn Vrouw verlost van haar seste kind
sijnde een dogtertje, na middag even na vijven sijnde op
een donderdag, en is Sondags daar aan door D: Lense
gedoopt, met de naam van Annetje Vermees na de
naam van mijn moeder Annetje Hachtingius.

A : 1694 den 19e Novemb: is ons dogtertje Annetje Vermees 's morgens
tussen ses en half seven in den Heere ontslapen op een
Vrijdag na dat het kind omtrent 8 a 9 dagen aan de pokjes
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hadde gelegen, en is Smaandags daar aan sijnde den 22 novemb:
alhier in de kerk begraven, oud sijnde 9 weken en een dag.

A: 1697 den 25e Augusti is mijn Vrouw verlost van haar sevende
kind, sijnde een soontje 's morgens omtrent half drie
ueren, op een Sondag, en 's namiddags van D: Lense
gedoopt met de Naam van Jan Vermees na mijn
Vrouws vaders naam Jan Dircksz Heers.

A : 1709 den 22 Decemb: is Jacob Spoors met ons dogter Grietje
Vermees te samen alhier tot purmerend in den huwe-
lijk verbonden door D: Fincelaar met Consent en bewilli-
ging van wedersijts ouders. God geve dat het in sijn segen
Lange mag dueren tot beijder genoegen. Amen.

1720: den 8 Maart 's morgens omtrent half ses ueren
is in den Heere gerust, ons Seer Waarde Schoonsoon
Jacob Spoors na een kranckte van omtrent
5 en een half etmaal, en na dat hij van sijn
vrinden godsalig en Christelijk afscheijt heeft
genomen, en ijder int besonder een Heerlijk
Segenwens hadde gegeven.

1721: den 29 Junij is Jan Vermees ons Soon met Guertje
Rol te samen alhier tot Purmerend in den huwe-
lijk verbonden door D: van den Bogaard met Consent
en genoegen van sijn ouders, God Geve dat het in sijn
Segen Lange mag dueren tot beijder genoegen. Amen.

1728: den 12 Maij is mijn waarde man Corn: Vermees
na een Siekte van veertien dage godsalig in de
Heere ontslapen Out sijnde 68 Jaren en
9 dagen, en is dingsdag daar aan
in de Kerk alhier begraven.

Uit de financiële aantekeningen blijkt dat Cornelis Vermees omstreeks 1710
300 gulden leende van zijn moeder. In 1715 wordt een zuster Claarke genoemd
en in 1728 een neef Revius.

Omstreeks 1709 werd van zijn „moey" 1/8 deel geërfd van een „plaats" gele-
gen „bij Ternaard in Vriesland". Omstreeks 1718 moet de moeder overleden zijn,
want op 8 april van dat jaar betaalt Cornelis Vermees nog 100 gulden, die hij
„nog te quade was int sterfhijs van mijn moeder Salr".

/Jl ft

In 1726 wordt de „plaats genaamt Sapma tot Ternaart" verkocht, enige jaren
later een „kooy bij Holwert" en een stuk land bij „Hautumhuyse", die voor een
deel bezit waren van Cornelis. Tenslotte blijkt hij ook nog goederen bezeten te
hebben in West-Friesland, n.l. in de Beemster, bij Purmerend en in Purmerland.

p. j . M. WUISMAN
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WAT WENST U TE WETEN? (15)

Vragen en antwoorden aan: Redactie Gens Nostra, t.n.v.
A. J. Stasse, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam

Wat houdt het beroep van vigilateur precies in? Dit vraagt de heer G. P. van der
Vorst te Zeist. Vóór 1800 waren enkele van zijn voorvaderen vigilateur op/bij
de Weerdpoort te Utrecht en zij controleerden in die hoedanigheid op smokkel
van 'chijnsbaare waaren'.

Naar aanleiding van de vraag van de heer W. Houmes te Tholen over het be-
grip fideï-commis (G.N. XLIII (1988), p. 331) kwamen reacties binnen van de
heren C. P. Briët te Rotterdam, C. de Jong van Hoeven te Valkenswaard, F. van
der Zwan te Lelystad, M. van der Leeuw te Ede en van het Gemeentearchief Alk-
maar. Eenvoudig gezegd komt het er op neer, dat iemand bij testament iets ver-
maakt met de opdracht aan de verkrijger om het na diens dood door te geven
aan een genoemde derde. Men noemt dit ook wel een 'making over de hand'.
Zie ook: Winkler Prins, 7de druk; A. S. de Blécourt, Kort begrip van het Oud-
vaderlandsch Burgerlijk Recht, 4de druk, 1932, p. 410-412; en Asser, Meijers
en Van der Ploeg (Asser serie dl. 6), 8ste druk, 1980, p. 117 e.v.

Twee zeer uiteenlopende verklaringen kwamen er binnen op de vraag van de
heer M. M. J. Hoogenbosch te Den Helder wat een hillicx pennick is (G.N. XLIII
(1988), p. 331). De heer C. de Jong van Hoeven te Valkenswaard schrijft dat
het middelnederlandse woord hillich/hellich = hellinc(weert) vertaald werd als
de helft van een pennincweert en kon dan een kleine som gelds inhouden. Het
woord werd ook wel gebruikt als maat, o.a. voor bier. Volgens het Etymologisch
Woordenboek van J. Franck zou penning in z'n oorsprong verband hebben met
pand en als afleiding 'munt tot lossing van een pand vereischt'. De heer R. A.
Brongers te Tubbergen meent dat het terugbrengen van de hillicx pennick (een
muntstuk voor het doen van een trouwbelofte) wel eens zou kunnen betekenen
dat het betreffende meisje afzag van het voorgenomen huwelijk, dan wel dat hier
sprake is van een eufemisme voor scheiding.

Op de vraag van mevrouw A. H. Wesseldijk-Bedijs te Nijmegen naar de bete-
kenis van de woorden Braaid en Breyrart die in een besnijdenisregister voorko-
men (G.N. XLI (1986), p. 17), kregen wij nog een antwoord van de heer H. N.
Andriesse te Leidschendam. Hij meent dat de hedendaagse vertaler het soms
onduidelijke Hebreeuwse schrift blijkbaar verkeerd heeft geïnterpreteerd en/of
vertaald. Met Braaid en Breyrart zou Bar les (zoon van Issahar) worden bedoeld.

Een voormoeder van de heer J. Doorenbosch te Bennekom doet op 28-1-1666
belijdenis te Heerenveen en wordt dan aangeduid als 'Imckien Goijtsens ionge
dr de coninginne op de Herewal'. Hetzelfde lidmatenregister vermeldt op 16-4-
1657 'Martien Jans koninginne' en op 10-12-1657 'Sioerd Jans gedoopt Co-
ninck'. De vragensteller zou graag weten wat hier met coninginne en coninck
wordt bedoeld.

De heer W. Bruijnesteijn te Arnhem vraagt zich af hoe de naamgeving in de
middeleeuwen geschiedde. Hij vermoedt dat de voornamen niet bij geboorte of
doop werden toegekend, maar wellicht pas bij meerderjarigheid, waarbij dan
de (gebleken) stamhouder in het algemeen de naam van de vader kreeg. Over
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naamgeving in de middeleeuwen is nauwelijks iets bekend, omdat men middel-
eeuwers pas als volwassenen tegenkomt. Soms is een persoon ook nog onder
twee namen bekend. De ene kroniek noemt b.v. Lambertus, terwijl een andere
dezelfde persoon Giselbertus noemt. Alleen van een vorst is een enkele keer be-
kend hoe hij aan zijn naam kwam, zoals de naam Philippe in het Franse konings-
huis. De moeder van de eerste Philip meende van de Macedoniërs af te stammen.

BOEKEN

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

Beroepen

F. G. A. M. Smit, Frans Greenwood 1680-1763, Dutch poet & glass engraven Peterborough, Eng-
land, 1988, 194 pag., 111.

Dichter en glasgraveur Frans Greenwood heeft in deze fraaie uitgave een zeer uitvoerige belichting
gekregen. Zelf werd hij in Rotterdam geboren, alwaar hij op 21 april 1680 werd gedoopt als zoon
van Francis Greenewood (1634-1731) en Anna Glover (1648-1712). Zijn Engels voorgeslacht, zijn
familieleden worden beschreven, maar bijzonder indrukwekkend is de geïllustreerde catalogus van
zijn glasgraveerkunstwerken. Voor genealogen niet oninteressant is ook de lijst van namen (met refe-
renties) van personen die in de gedichten van Greenwood worden genoemd.

Met dit werk is zeker weer een venster geopend dat uitzicht geeft op een stukje 18de eeuwse cultuur
e n . . . de genealoog komt niet te kort.

Te bestellen bij de schrijver, 4 Glamis Gardens, Longthorpe, Peterborough PE3 6PQ, Engeland.
De prijs bedraagt ƒ 48,- incl. verzendkosten, over te maken op rekening 53.74.70.409 ABN-Bank,
Mariënburgsestraat, Nijmegen t.n.v. F. G. A. M. Smit, Peterborough.

Bibliografieën

Bossche Bibliografie. Wij ontvingen in de serie Bossche Bibliografie de jaargangen 1983, 1984,1985
en 1986, alle van de hand van Michiel van Heumen, bibliothecaris van het Bossche Gemeentearchief.
Het zijn eenvoudige, overzichtelijke boekjes, die de belangstellenden een snel te verkrijgen inzicht
geven van wat er in een bepaald jaar aan boeken en artikelen is verschenen, waarbij 's-Hertogenbosch
in het vizier komt. De Bossche Bibliografie is een uitgave van de Kring 'Vrienden van 's-
Hertogenbosch' en van het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch. Ze kosten ƒ 1,50 per stuk en zijn
te bestellen bij voormelde kring, Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch. Men kan er ook voor
op het archief terecht.

Genealogieën

J. Versluys, Het West-Brabantse geslacht Versluys, 5 eeuwen, z.p., z.j. (Zwanenburg, 1988), 115 pag.,
il!.

De auteur die er al vroeger, met name in publikaties in Ons Voorgeslacht, blijk van gaf het vak
te verstaan, heeft in deze uitgave zijn eigen geslacht behandeld. Dat begint met Jan Janszn Meijnt-
gen, geb. ca. 1525, landbouwer te Slikkerveer in de gemeente Ridderkerk. De naam Versluys dateert
van wat later, als nakomelingen afkomstig van de sluis van Strijensas, zich zo plusminus half 17de
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eeuw elders gaan vestigen. De genealogie is zorgvuldig weergegeven tot op de huidige dag. Een goede
aanwinst voor onze bibliotheek.

André H. A. J. Schreurs, Familie Schreurs, Liège, 1988 en idem, 2ème édition complétée, Liège,
1988.

Kort opeenvolgend ontvingen wij beide uitgaven, waarvan wij de laatste, de uitgebreidere versie
hier bespreken.

De genealogie is weergegeven in een aantal tabellen. Stamvader Arnold Sartoris (sartor (lat.) -
reparateur, versteller... kleermaker, waarbij bedacht mag worden dat een schreur eveneens een kleer-
maker is!) komt uit Haelen bij Roermond, waar hij ca. 1510 zal zijn geboren. Zijn nageslacht is gedu-
rende de eerste generaties in Sevenum te vinden. Een Limburgse familie met enige vertakking naar
het Luikse. Tot die vertakking behoort de auteur, die zijn werk van enkele aardige illustraties heeft
voorzien.

Verkrijgbaar tegen betaling van 250 Belgische Francs op C.C.P. no. 000-271773-76.

Dr. G. Fafié, Favier - Fafié, een Hugenotenfamilie, Soest, 1988, 42 pag., index.
Pierre Paul Favier moet ca. 1699 in de Languedoc ter wereld zijn gekomen. In Rotterdam trouwt

hij in 1726 met Esther Audier en daarmede begint de beschreven familie zich in Nederland te ontwik-
kelen. Naast deze familie komen aan de orde fragment-genealogieën Favier in Londen, Berlijn in
Zuid-Frankrijk en nog een in Leiden, afstammend van Pierre Favier en Mary Coppeijn. Een kwar-
tierstaat van de zonen van de auteur besluit dit werk.

D. H. Gmelig Meijling, Georg Balthasar, zijn voor- en nageslacht (eerste aanvulling - 1988), Ben-
schop, 1988, 120 pag.

In september 1988, p. 369 e.v. bespraken wij het boek, waarop dit het aanvullende deel is. Correc-
ties, schema's, illustratiemateriaal en familiedrukwerk (in kopie) zijn in deze band bijeengebracht,
alsook een voorlopige kwartierstaat van de kinderen van de samensteller.

Verkrijgbaar ad. ƒ 21,50 (incl. kosten) door overmaking op postbankrek. nr. 742747 t.n.v. D. H.
Gmelig Meijling te Benschop.

F. R. Groeneveld, De familie Groeneveld uit Sappemeer vanaf 1820, Noordhorn, 1987.
Deze eenvoudige uitgave wordt nader aangeduid als een samenvatting van de Nederlandse familie

Groeneveld, afkomstig uit Hilkenborg, als onderdeel en aansluitend op de Duitse uitgave 'Die Groe-
nevelds'. Laatstbedoelde uitgave dateert van 1955, nadat een eerdere druk reeds in 1912 was versche-
nen. Het was zeker een goede gedachte om althans het Nederlandse deel van de familie 'op de hoogte
van de tijd' te brengen. Naamregister is aanwezig.

Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar ad. ƒ 25,- per stuk, te verkrijgen door overmaking
op postbankrek. nr. 940961 van F. R. Groeneveld, Langestraat 21, Noordhorn.

L. Gijswijt, Familieboek - Familienbuch - Familybook Geisweid, supplement III, Rot terdam, 1988,
36 pag., ill., index.

Behandeld worden de Amerikaanse takken van de familie met o.a. naamsspellingen als Guisewhi-
te, Geistweite, Geisweith e.d. Contacten voor het verkrijgen van informatie werden gezocht door
middel van raadpleging van in de Verenigde Staten verschenen telefoonboeken! Verder enkele aanvul-
lingen op eerdere delen.

Enkele exemplaren zijn nog verkrijgbaar door overmaking van / 15,- (incl. kosten) op postban-
krek. nr. 5657138 t.n.v. L. Gijswijt te Rotterdam.

W. Jonker, m.m.v. H. Wormsbecher, Familieboek van het Duits-Drents geslacht Jonker, Koog aan
de Zaan, 1988 (115 JONK).

Een boek dat bestaat uit twee delen: eerst de geschiedenis van het geslacht door W. Jonker en
vervolgens de genealogie door H. Wormsbecher en W. Jonker.

Nelis Juncker, geb. ca. 1620 te Schaan nabij Jüchen in het hertogdom Jülich, zoon van Jan Juncker
en Lene Schallen, is de eerste van wie de woonplaats bekend is en tevens een man wiens handelwijze
aanleiding geeft tot berichten in de kerkeraadsnotulen.

De geschiedenis van de streek wordt uitvoerig behandeld, een streek die jaren zeventig van de 18de
eeuw door twee broers Johan Wilhelm Juncker en Nicolaus Juncker wordt verlaten. Zij trekken naar
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Nederland en nu ontwikkelt zich een uitgebreide Drentse tak. De index bevat ongeveer negenhonderd
familienamen. Een fors boekwerk van interessante kwaliteit, te bestellen door overmaking van ƒ 59,-
(franco thuis) op postbankrek. nr. 533905 t.n.v. W. Jonker te Koog aan de Zaan.

J. van Nimwegen, Komende van Nimwegen, Geschiedenis van het geslacht Van Nimwegen in de
17e en 18e eeuw, Voorschoten, 1988.

Een redelijk lijvig boekwerk van bijna 300 bladen, waarin de eerste zes generaties worden behan-
deld van een geslacht dat begint met Hendrik van Nimwegen (Hendrik Driessen), gehuwd te Nijme-
gen op 9-2-1631 met Willemke Hendriks. De generaties die volgen zijn verspreid over het land en
worden zeer uitvoerig beschreven en geplaatst in de context van hun omgeving. Veel - vaak aardige
- illustraties zijn opgenomen, waarbij ook wapens en handtekeningen. Het boek bevat gegevens ter
aanvulling van de publikatie door de auteur over dit geslacht in De Nederlandsche Leeuw, 102e jg.,
oktober 1985.

Kerkgeschiedenis

Willem Otten, Van Stulp tot Kerk, Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche, Lage
Vuursche, 1988, 259 pag., ill., index.

Deze zeer wei-verzorgde uitgave mag worden gezien als een wat uitgesteld herdenkingswerk n.a.v.
het 325-jarig bestaan van de hervormde kerkelijke gemeente in De Vuursche (Hooge en Lage Vuur-
sche omvattend). Uit hem ter beschikking staande bronnen heeft de heer Otten een mooi geschiede-
nisboek samengesteld, waarbij niet alleen allerlei facetten van de kerk zelf en van het kerkelijk leven
in overzichtelijke onderdelen worden behandeld, maar waarin ook de geschiedenis van de heerlijk-
heid en het dorp aan de orde komen. Veel plaats is ook ingeruimd voor de boodschappers van de
goede tijding, biografieën van de zesenvijftig predikanten die sinds 1659 in De Vuursche hebben
gestaan. De aandacht die de personalia, maar hier en daar ook de afkomst en familierelaties in deze
levensbeschrijvingen verkrijgen, biedt een duidelijke verwijzing naar de genealogische belangstelling
van de auteur, die onze vereniging dan ook al zo'n 25 jaar onder haar leden mag tellen.

In de bijlagen zijn verschillende lijsten opgenomen, die door genealogen zeer gewaardeerd zullen
worden, zoals ontvangen attestaties (alfabetisch gerangschikt op achternaam), ontvangen berichten
van burgerlijke huwelijksvoltrekking, e.d.

Een ten zeerste aanbevolen boek dat ƒ 49,50 kost en schriftelijk kan worden besteld bij de heer
J. Knopper, Dorpsstraat 17, 3749 AC Lage Vuursche.

Kwartierstaten

M. L. J. Wissenburg, De Leijgraaf-papers, kwartierstaten van Anna Maria Paulina, Gerardus Pau-
lus en Johanna Maria Leijgraaf,. Renkum, 1988, 63 pag., index.

Laatstgenoemde, volgens de tekst overigens Maria Johanna Leijgraaf geheten, met de levensjaren
1867-1948 was een overgrootmoeder van de samensteller. Haar vier kwartieren: Leijgraaf - Van den
Brink - Hühnerfeld - Stein. Voorouders in de Achterhoek en de Bondsrepubliek.

Notarieel archief

P. C. J. van der Krogt, Testamen' .n verleden voor schepenen van Delft 1536-1691 (Gemeentearchief
Delft, Inv. O.R.A. 308), Delft, 1987.

Uiteraard een nuttig werkstuk. Van de 342 beschreven testamenten dateren er 271 uit de periode
1536-1558. Naarmate de tijd vordert, neemt het aantal (sterk) af. Registers op beroepen en functies
maar ook op voorwerpen, kleding en natuurlijk ook op persoonsnamen vormen het sluitstuk. Voor
ƒ 1 7 - (incl. porto) is het te verkrijgen; overmaking op postbankrekening 3101761 t.n.v. P. C. J. van
der Krogt, Mijerstraat 20, 2613 XM Delft.

Parentelen

K. VanderBaaren, Nakomelingen van Jan Hindriks Dam-vaerder, Morrisburg, Ontario, Canada,
1988 (109 DAM).

Eén van onze eerste NGV-leden, al sedert 1951 in Canada woonachtig, heeft ons weer met een
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nieuwe uitgave verrast. Stamvader van het behandelde geslacht Van Dam is Jan Hindriks Dam (vaer-
der), ws. ged. Enum 2-3-1732 en overl. ald. 29-1-1809. Het nageslacht te Zeerijp en Westeremden,
Loppersum, 't Zandt e.o. Latere generaties zijn ook langs vrouwelijke lijnen uitgewerkt en zo ont-
staan fragmenten Schoonveld, Kremer, Van der Baaren, Bugel, Lindeman en Hekman.

H. Nijdam en G. van der Velde, De nazaten van Hendrik (Andries) Nijdam en Geessien (Harms)
Nijdam, Bunschoten/Franeker, 1988.

Een dun boekje (16 pag.) met de nakomelingschap van de in de titel genoemde echtelieden, die
in 1885 huwden. Het voorgeslacht is eveneens aangegeven. De oudste generaties Nijdam vinden we
in Irnsumerzijl.

R. F. VULSMA

Periodieken

Het oude Land van Loon. Jaarboek, jaargang XLII, Hasselt 1987 (184 pag.).
Naast een viertal onderwerpen van archeologische aard in deze uitgave een uitvoerig artikel over

de 'Reële en personele belastingen in Hasselt tijdens het Ancien Régime' door J. Molemans.

Jaarboek Achterhoek en Liemers 1988, deel 12, Zutphen, 1988, 142 pag. Pri js / 25,- bij boekhandel
en uitgever (De Walburg Pers).

Zoals altijd biedt dit goed verzorgde en ruim geïllustreerde jaarboek de in oudheidkunde geïnteres-
seerde lezer veel wetenswaardigheden over dit landsdeel. Uit de grote variatie aan onderwerpen noe-
men wij een drietal waarvan de titels voor zichzelf spreken: 'Bredevoort, bakermat van vele verre
zonen', 'Mariabedevaarten in het v.m. Hertogdom Kleef en het ontstaan van de devotie te Kevelaer'
en 'Hendrickje Stoffels, de sergeantsdochter uit Bredevoort'.

A. van Dalfsen en P. Nieuwland, De quotisatiekohieren deel8, Fryske Argyfrige Monumenta Frisica
nr. 49, Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden 1988 (134 pag.); prijf ƒ 17,50 (donateurs / 15,-) te
gireren op postrekeningnr. 923369.

In het toenmalige gewest Friesland werd in 1749 het belastingsysteem gewijzigd, waarbij o.a. een
quotisatie, een belasting naar draagkracht, werd ingevoerd. Voor de vaststelling hiervan werden alle
gezinshoofden geregistreerd met vermelding van o.m. gezinssamenstelling, vermogen en inkomen
en, veelal, beroep. Deze gegevens en de belastingaanslagen zijn verzameld in de quotisatiekohieren,
die aanwezig zijn in het Rijksarchief Friesland. De belangrijkste elementen eruit zijn in druk ge-
bracht in een serie met als ondertitel: Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749.
Met het verschijnen van dit achtste deeltje (Wonseradeel-Workum-Wymbritseradeel-IJlst) is nu deze
informatie uit alle elf steden en dertig grietenijen van Friesland in boekvorm beschikbaar.

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland nr. 14, 1988, als omslag van P. S. G. Raas, De
kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek 1672-1985. Heemkundige Kring
De Bevelanden, Goes 1988 (176 pag.)

Deze goed ogende en uitvoerig gedocumenteerde uitgave beschrijft de op- en neergang in de ge-
schiedenis van de NH kerk in 's-Heerenhoek. Uiteindelijk resulteerde dit in 1986 in een overplaatsing
en herbouw van dit historische kerkgebouw naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 42. Cen-
traal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage 1988 (295 pag.). Het Jaarboek is verkrijgbaar door
overmaking van ƒ 60,00 op postrekening 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie, onder ver-
melding van 'Jaarboek 1988'.

Na de jaarlijkse verslaggeving van de beide Bureaus een zestal bijdragen. M. Thierry de Bye Dólle-
manenA. G. van der Steur beschrijven het Rijnlands-Haarlems geslacht Van Grieken. De genealo-
gie van deze familie is gegeven voor de periode van ca. 1350 tot ca. 1600.

In 'Vier generaties van een clan actief inde theecultuur op Java' door/V. P. van den Bergen K. A.
van der Hucht het verhaal over de invloed van de familie Van der Hucht-Van Wijnbergen en hun
nakomelingen op de theeproduktie van Nederlandsch-Indië. De parenteel in vijf generaties loopt
van 1762 tot in onze tijd.
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Een 'vergeten onderscheiding' is die van Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tussen
1816 en 1960 (!) werd deze 'onderscheiding voor de lagere standen' 572 keer toegekend. Een complete
lijst van de gedecoreerden, vaak met vermelding van bijzonderheden, is opgenomen in de bijdrage
over dit onderwerp van C. P Mulder en P. A. Christiaans.

De overige niet minder interessante bijdragen zijn: S. A. C. Dudok van Heel, Een Amsterdamse
burgemeester in Athene. Symon Marten Dircksznzn gez. van de Ruwiel (1504-1574) en zijn nakome-
lingen; E. J. Wolleswinkel, Wil het ware echtpaar opstaan! De identificatie van de portretten van
Abraham van Hoogenhouck en Margaretha van Santen, en P. J. Fierst van Wijnandsbergen, Een
ondeugdzaam heer van goeden huize.

J. THOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland

Amstelodamum, 75e jg., nr. 6, nov./dec. 1988. B. Hogenkamp: Filmarchivering; H. L. Houtzager:
Johan Hudde en zijn verdiensten voor de actuariële wetenschap.

Caert-Thresoor, 7e jg.,nr. 3,1988. iT. van Vliet-Mak: De kaartenverzameling in het gemeentearchief
te Alkmaar.

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving, jg. 3, nr. 5, sept. 1988. T. W. Prins-de Haan: Son-
tag/Zondag - een Leidse bakkersfamilie [Afk. van Schüttorf; 17de-18de eeuw];/? W. C. vanKessel:
Het morgenboek van het ambacht Randenburg [o.a. Akersdijk, Blonk, Goudkade, Hoogelinden,
Van Hoorn, Kats, Van Klaveren, Kos, Kraan, Van Leeuwen, Oosterlaan, Schijff]; O. de Moor: De
ambachtslieden, die voor het Cistercienzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) bij Noordwij-
kerhout werkten (deel 1) [Namen, beroepen, jaren en bijzonderheden]; A. van Zegveld-Regeer:
Kwartierstaat Alida Regeer [geb. 1923; - , De Cler, Van Klaveren, Korswagen].

Idem, nr. 6, okt. 1988. P.W.C, van Kessel: Genealogie Hollander (Hollaar) [bron: morgenboeken
ambacht Noord-Waddinxveen]; J. van Egmond: Twee eeuwen De Coup [Canterbury-Leiden; 16de-
18de eeuw]; A. van Zegveld-Regeer: Kwartierstaat Jan Provo [1813-1890; - , De Key, Dubbelaar, Van
Weerlee]; Af. v.d. Voord: Kwartierstaat Johanna Cornelia Paats [1862-1946; - , Horee, Lambooy, Ko-
renhof]; Idem: Kwartierstaat Dientje Schroef [1868-1924; - , Melet, Molenaar, De Haan]; T. W.
Prins-de Haan: Kwartierstaat Sóphia Geertruyd Domus [1752-1788; - , Van Borssen, De Sanger, Ra-
ven]; Med. red.: o.a. aanv. oudste gen. Ebberlee/Aeberli.

Heemtijdinghen, 24e jg., no. 3, sept. 1988. J. van Bemmel: De Nessen te Harmelen; C. Hamoen:
De problemen van een Joodse slager in Woerden, 1785-1788 [Mozes Abraham Cohen. Leerzaam
is te lezen uit welke bronnen in het GA Woerden de auteur de details voor zijn artikel haalde: o.a.
een dagboek, Admissieboek der neringdoende lieden, Wijkmeesterboeken en Vredemakersrollen];
Verv. Akten van indemniteit Zegveld [2de helft 18de eeuw].

Historische Kring Eemnes, jg. 10, nr. 3, okt. 1988. H. van Hees/B, van Wijk: Een tweede familie
Hagen in Eemnes.
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Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 16, nr. 3, 1988. Verv. Limburgers buiten Limburg [Smits
t/m Zincken]; H. C. J. M. Kreyns: Op zoek naar de vader van Jaspar Hoen [16de eeuw]; H. A. J.
Dortants: Huwelijksdispensaties bij de familie Dortan(t)s [Spierts, Offermans, Zaunbrecher; met
5 kwstn. van 6 gen.]; A. M. A. Maassen: Lijst van in het Burgerlijk Hospitaal te Maastricht overleden
militairen in de jaren IX (1800)-1814.

Mars et Historia, 22e jg., nr. 5. sept./okt. 1988. W. G. Lutgert: Het ontstaan van de Nederlandse
zeemacht.

Met gansen trou, 38e jg., nr. 10, okt. 1988. Chr. Thijssen: De heren van Altena en hun relaties met
Heusden. C,

Idem, nr. 11, nov. 1988. Chr. Thijssen: De heerlijkheid Heusden [Gedocumenteerde corr. en aanv.
op de gangbare geschiedschrijving van de lotgevallen van het Land van Heusden vóór 1200]; V. J. N.
van Oijen: Kwartierstaat van Adrianus Hubertus van Oijen [Geb. Haarsteeg 1899; - , Van der Sterren,
De Goeij, Floris].

De Nederlansche Leeuw, CVde jg., no. 10-11, okt.-nov. 1988. A. H. Hoeben: Vraagtekens en hypo-
thesen rond de oudste generaties van het geslacht Van Ghoor in de huidige provincie Limburg; O.
Schutte: Rouwborden in de Grote of St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom in de zeventiende eeuw
[Bacx, Duy(c)k, Van der Does, Van Eeuwsum, Van Os, Fouch(i)er/Faucher]; in Antw. rubriek: W. A.
Wijburg: Bosch [familie te Kortenhoef. Susanna Ludgens was géén lid van deze familie: Ryck Loeve-
re, schout, hertrouwde als wedr. van Willemina Bos te Kortenhoef 13 okt. 1695 (ingetek. Amsterdam
1 okt.) met Susanna Lutgens, j.d. van Emmerik].

NoordKOPstukken, 2e jg., nr. 6, blz. 41/48. N. J. Zijp: Verwantschap [Kwst. (5 gen.) van Pieter Ja-
cobs Verberne, ged. Texel 1773; - , Ran, Sprong, Decker. Kwst. (5 gen.) van Vrouwtje Jans Latjes,
ged. Texel 1774; - , Ran, Graaf, Zijm]; Verv. Registre Civique van Petten, Callantsoog en Zijpe [Rep
t/m Sieuwert].

Ons Voorgeslacht, no. 387, 43e jg., okt. 1988. A. Gordijn: Familie Gordijn alias Deucht [Oudste
vormen: Gherdiin, Ghordijn, Gardijn]; Aanv. kwst. M. C. deKeyzer; G. J. J. van Wimersma Greida-
nus: Van der Tak (Ouderkerk a/d IJssel) [Verbetering van publ. in Zuidholl. stam- en naamreeksen,
1986]; Verv. Aanv. reeds gepubl. Repertoria; Verv. Akten betr. Schieland en Oost-Delfland; Antw.
Van Asperen.

Prae 1600 Club, Nieuwsbrief nr. 2, nov. 1988. Vanuit de afd. Zeeland der NGV is het initiatief geko-
men tot de oprichting van een Werkgroep voor de studie van middeleeuwse genealogische en histori-
sche bronnen. Er wordt gedacht aan het samenstellen van een catalogus van gedrukte bronnen en
bewerking van archiefbronnen. Wij wensen deze Werkgroep veel succes. Coördinator: de heer A. J.
Witte, de Kromme 3, 4421 ES Kapelle.

Veluwse Geslachten, jg. 13, nr. 5, 1988. C. Bolderman: Genealogie Bolderman, tak Gelderse Vallei;
Idem: Idem, tak Veluwezoom [17de eeuw]; H. Knevel: Kwartierstaat Knevel/Hamstra [-, Brouwer
(te Ermelo en Voorthuizen),-, Hoeven];/!. C. Zeven: Handmerken op de Veluwe; A T. Westendorp:
Kwartierstaat Kamp-Stijf [-, Van Ommen, - , Van Ommen; voornl. te Hattem, Heerde en Zwolle];
G. A. van Driel-van Leeuwen: Kwartierstaat Van Leeuwen [-, Van den Brink (te Barneveld), De
Jong (te Zaandam), Van Norden]; E. J. van Beek: Kwartierstaat Van Beek, een aanzet [-, Van Wessel,
Van der Waerdt, Ederveen].

Uit familiebladen:
Familiekring Groeneveld(t), Ie jg.,nr. 2, okt. 1988. Schema Groeneveld met 8 gen.; 18de-19de eeuw
te Dubbeldam.

Loo-kroniek, no. 34, okt. 1988. J. van der Loo ( t ) : De St. Georgskerk te Marl, herinneringen aan
Huis Loe en zijn bewoners [Grafmonument Van Loe, een huw. contract in 1594, schema erfopvolging
Huis Loe te Marl, 16de-18de eeuw].

De Sorband, no. 2, nov. 1988. Stamreeks Sorber [7 gen. Surber/Sorber; de oudst bekende gen.:
Hans Surber tr. Henschleben 1646 Martha Freytag].
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België

L 'Intermediaire/'De Middelaar, No. 258, Ao. XLI11,6/1988, nov.-déc. M. Vanwelkenhuyzen/P. de
Tienne: Une familie de tapissiers bruxellois, les Leyniers [Lainiers, Leniers, etc; 15de-18de eeuw.
In een noot kwst. van Jozyne van Orley, leeft 1570 (exm. Van Conincxloo). De Leniers' uit Franken-
thal niet met zekerheid aan te sluiten]; J. O'Kelly de Galway: Genealogie Tulleners [Te Maaseik,
Thorn en Neeritter; 17de-20ste eeuw]; Verv. Jugements et arrêts des échevins de Liège [15de-16de
eeuw].

Oostvlaamse Zanten, 63e jg., nr. 3, juli-aug.-sept. 1988. J. H. A. de Ridder: Zestiende-eeuwse ge-
rechtigheidstaferelen in Vlaanderen. Drie Laatste Oordeelschilderijen [Adriaen Moreels/Peter van
Boven, Jaspaert Heuvick, Rafael Coxcie]; W. L. Braekman: Zonderlinge geboorten te Schorisse in
1736 [De Cubber, Beirens]; M. Daem: Bedevaartattest Santiago de Compostela 1603. Antwerps pel-
grim Lucas van der Hagen.

Idem, Volkskundige Kroniek, 23ste jg., nr. 5, sept.-okt., en nr. 6, nov.-dec. 1988.

Vlaamse Stam, 24e jg., nr. 10, okt. 1988. P. Huys: Weerbare mannen in de Kasselrij leper anno 1638;
W. Steeghers: De familie Lateur [De Lateur te Eeklo; 17de-18de eeuw]; P. de Clerck: Parochiere-
gisters van Boutersem 1690-1860. Merkwaardige inschrijvingen; C. de Vleeschauwer: Alfabetische
lijst van Vlamingen die onder Jan van Riebeeck aan de Kaap verbleven; P. Maes: Armenzorg in
Oostrozebeke na de Franse revolutie: bestuur, personeel en financiën; W. Devoldere: Onze kwar-
tierstaat: Albert Biesbrouck, 1917-1981 [-, Vanbeselaere, Vanneste, Vanhaeverbeke].

Duitsland

Archivfür Sippenforschung, 54. Jg., Heft 111, Okt. 1988. L. Machalett: Mein Ahn mit der Nr. 310:
Johann Peter Kellner aus Grafenroda; D. H. Gerlech: Der Brockenwirth Johann Christian Friedrich
Gerlach (1763-1834); K. A. Stisser: Kilian Stisser Erzbischöflich Magdeburgischer Kanzier in Halle
(1562-1620); E. Quester: Unser Namenrecht unter besonderer Berücksichtigung des neuen Internati-
onalen Privatrechts; O. Polle: Genealogie und Bevölkerungsgeschichte; A. Pott: Das Grabmal des
Philipp Jakob von der Lippe in der Pfarrkirche zu Vinsebeck [1651-1697]; Aanv. Hennenhofer.

Genealogie, Bd. XIX, 37. Jg., Heft 10, Okt. 1988. W. Keyl: Julius Herz Ritter von Hertenried. Eisen-
bahningenieur, seine Familie und seine Vor- und Nachfahren [Stamreeks Herz (Joods); 18de-20ste
eeuw; Rindskopf, Stiefel];F. v. Schroeder: Ein Todesurteil 1674 in Werningerode [Stamreeks (4 gen.)
Sinn]; W. Strubell: Johann Georg Wagner und seine erzgebirgischen Vorfahren [Stamreeks lode-
n d e eeuw; te Schneeberg en Schwarzenberg].

Quellen und Forschungen zur ost/riesischen Familien- und Wappenkunde, 37. Jg., Heft 4, 1988.
Naamlijsten Fahrschatz-Register Weener 1837, Hausbesitzer Weener 1833, Taxatie 100ste penning
Lutzborch 1618, Ortsfremde Heiraten in Arle 1731 bis 1848; V. Budde-Irmer: Die Familie von Oldac-
ker [17de eeuw].

Idem, Heft 5, 1988. E. Ochs: Computerunterstütztes Zeichen von Hausmarken [Dreesman]; G.
Schreiben- Pfarrstelle für Hugo Hugen oder Johannen Damm? Teilnehmer an einer 'offenen Pfarr-
wahl' in Nesse 1666 [Naamlijsten stemgerechtigden]; K. Ecke: Die 'Krudener' und ihre Gilderolle
in Emden [Naamdragers Krudener en ledenlijst van het gilde der kruideniers 1758-1853].

Frankrijk

Cerclegénéalogiqued'Alsace, no. 83,1988-3. Verv. Proces de sorcellerieaHaquenau [aa. Hornung,
Bamberger, Wettermann, Schloff]; Artikelen betr. Burrus (Dambach la Ville), Nafziger (ook
Nafz(i)er, Nofsker, Noffsinger; te Steinbacherhof. (Mennonieten uit Zwitserland), Schombourg
(Schomberg, Joods); Mosung (16de eeuw; schema), en Paulus (16de- 17de eeuw; schema); Verv. Notes
gén. et biogr. sur Dambach la Ville [o.a. Glog, Hensier, Mennel, Mosung, Ostertag, Rem]; C. Wolff:
Patronymes francais germanisés et patronymes germanique francisés en Haute Alsace; O/v.: Extraits
d'actes de la région de Saverne.
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Nord Genealogie, no. 94, 1988/5. Artikelen betr. Plichon [17de-19deeeuw], Leuridan [4 families],
De Ie Rue [Fragmenten 13de-19de eeuw; te Roubaix]; Kwartierstaten Boufflet-Hivet, Geerinck-
Coutrez [o.a. aanv. De Blaay te Steenbergen (NI.) en kwn. te Beek en Geleen], Plissart-Hannedouche
[Aanv. op publ. in no. 9 (1973)]; Antw. Dhalluin [14de-17de eeuw].

Groot-Brittannië

TheScottish Genealogist, Vol. XXXV, no. 2, June 1988. J. C. Linie: A thousand years - the Littles
and their forbears [Ook: (Ie) Lytle, Lyttel, Littell, Ie Luttle, etc.]; C. Campbell: Origins of the Camp-
bellsof Inverneill [15de-18deeeuw]; A R. öigwood.Pre-1855CommunionRollsandotherListings
in Kirk Session Records; N. S. F. Cram: Sinclairs in Jamaica 17de-19de eeuw].

Idem, no. 3, Sept. 1988. H. D. Watson: In search of Gellatlys; J. Hodgson: An early nineteenth
century minute-book [Lijst met namen, genoemd in Lesmahagow Farmers' Club minute book 1803-
1824]; D. Beaton: From Auchagoyle to Penmore - A profile of Archibald MacNab; G. W. Iredell:
Beith - its merchants and others, 1793-94 [Inwonerslijst van Beith]; C. Bain: A footnote to the story
of Grace Dading [James Moncrieff, 1792-1839; met bronnen voor onderzoek naar het leven van
19de-eeuwse koopman-zeelieden]; M. Oswald-Jones: Four men and a Lady, after Hilaire Belloc
[Heriot/Hariott, De La Bere, D'Ewes, Russell, Pleydell]; /. W. Granholm: Prelude [Hosack; 19de
eeuw]; V. Stammers: Another Scottish keelman [John Douglas, geb. ca. 1735].

Scandinavië

Genos, Jg. 59, 1988-2. Artikelen betr. Brenner en Telen; L. Nyholm: Österbottniska nationens matri-
kel I [Aanv. en verb.].

Heraldisk Tidsskrift, Bd. 6, nr. 58, Okt. 1988. Nieuwe gemeentewapens; P. Holstein: Vabener for
danske grevkaber og friherskaber; /. Padel: Heraldik och humor.

'Jeg arbejder med...'. Dansk Slaegtsforskerfortegnelse, Haefte 1 t/m 9 (febr. 1978-dec. 1987). On-
derzoeksoverzichten van Deense genealogen, hun namen en adressen. Aan het Rijksarchief is overge-
dragen de collectie 'Fremmede Nationer i Danmark' van de genealoog Th. Hauch-Fausbell ( t) ,
die gegevens noteerde betr. Italianen, Britten, Fransen, Zwitsers en Spanjaarden in Denemarken.
Naamregisters hierop verschenen in de nrs. 5, 6/7, 8 en 9.

Noord-Amerika

Families, Vol. 27, no. 4, nov. 1988. /. McCabe: The Houston Lecture: Resources for Irish Research
[Met o.a. vindplaatsen van collecties genealogieën]; B. DougallMerriman: Dealing with a Professio-
nal Genealogist [Het waarom, wanneer, waar, wie, wat en hoe van het in zee gaan met een beroepsge-
nealoog. Behartenswaardig artikel]; M. E. Comfort: Disbanded Troops, Settled Loyalists and Emi-
grants in the Niagara District in 1787 [Nedl. namen: Slingland, Ten Broeck, Van Every, (Van)
Debergh, Van Alstyne].

Idem, Newsleaf, Vol. XVIII, no. 4, Nov. 1988.

The New York Genealogical and Biographkal Record, Vol. 119, nr. 4, Oct. 1988. Lutheran Church
marriages in New York City [1776-1784].

Zuid-Afrika

Familia, Jg. XXV, no. 2, 1988. R. T. J. Lombard: Aangenome kinders en die toekoms van genealo-
giese navorsing; M. Cainns: The twowives of Petrus Ge(r)hardus Swart, 1798-1865 [Van As, Siebert];
A. J. Swanepoel: Klasina Maria Johanna van Dalen (geboren Le Roux) [Met kwst.; exm. Van Loche-
renberg (afk. van Rotterdam)]; Artikelen betr. Laubscher/Loubser, Kemp, S. F. Oosthuizen; D. P.
Knoll/W. M. de Vries/W. J. de Wet: Genealogie van 'n familie met osteogenesis imperfecta: Die
stamregister van Pieter Willem Adriaan Piek [Onderzoek naar gemeenschappelijke stamouders van
dragers/draagsters van en lijders aan een erfelijke ziekte].

Idem, Nuusbrief, nr. 33, Julie 1988.
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Verder ontvingen wij:
Ach lieve tijd (Amsterdam), nr. 1. Zeven eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun rijke verle-
den (Uitg. Waanders).
Bachten de Kupe, 30e jg., nr. 6, nov.-dec. 1988.
C/Krapels-krabbels, 8e jg., no. 3, juli, no. 4, okt. 1988.
Descent, Vol. 18, Part 2, June 1988.
De Eendenkooi, 15de jg., nr. 4, nov./dec. 1988.
Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele, nr. 12, nov. 1988.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, Nr. 11, Sept.-Okt. 1988.
De Hagepreker, nr. 8, jg. 2, nov. 1988.
Die Haghe, nr. 7, okt. 1988.
Informatiecentrum Volkcultuur, Nieuwsbrief, jg. 3, nr. 15, okt. 1988.
Michigana, Vol. 33, no. 3, Sept. 1988.
Molens, nr. 12, jg. 3, nov. 1988.
Niet zo benauwd (St. Familieclub 'Johannes van der Linden'), nrs. 25 (1982) t/m 29 (1986).
Nieuwsbrief Rijksarchief in Friesland, jg. 1, nr. 2, okt. 1988.
Numaga, Repertorium jgn. 1 t/m 30 (1954-1983).
Ons Heem, jg. 42, nr. 4-5, Hooi-Herfstmaand 1988 [Gewijd aan 'bakhuizen'].
Oud Muiderberg, IV/3, nr. 40, Herfst 1988.
Pors Post, 12e jg., nr. 40, 4e kw. 1988.
De Profeet van de Veluwe, nos. 1 (apr. 1984) t/m 8 (nov. 1986); no. 16, 4de jg., nov. 1988.
Stichtse Heraut, nr. 2, nov. 1988.
Tweestromenland (Oorspr. Kontaktblad Hist. Ver. Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen),
nrs. 1 (nov. 1964) t/m 47 (dec. 1985).
Ut de smidte, 22ste jg., nr. 4, nov. 1988.
Vreugde-schakel, 6e jg., nr. 11, nov. 1988.
De Wagenschouw, nr. 5, nov. 1988 [Verv. stamboom Wagevoort].
Waldhoorn, nr. 19, jan. 1989.
Werkgroep Dokumentatie Handmerken, Med., nrs. 1 (okt. 1983) t/m 5 (sept. 1987).

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun on-
derzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer
gebleken is dat de verlangde gegevens niet van de Contactdienst kunnen worden
verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde
beschreven papier te worden toegezonden aan Dr. P. M. op den Brouw, Agaat
40, 2651 SG Berkel en Rodenrijs.

ANTWOORDEN

762. LIDT-PERIONS (XXXVIII (1983) p. 123)
I. Jan Jansz, j.m. van Doesburgh wonende in 't Conincsteechie (1659), begr. Utrecht (Claeskerk)
4-10-1669 (wonende bij de Volderbrugh), otr./tr. ald. (in 't Antonygasthuis met procl. in de Franse
kerk; getuigen: zijn moeder Wijntie Jacobs en haar moeder Marie Martijn) 20-3/5-4-1659 Annechie
Werners (Warnarts), j.d. van Delft wonende in de Koestraat, overl. (als Ennichje Blom) Utrecht 29-4-
1731. Zij tr. (2) Utrecht 30-4-1672 Anthoni Sandersz, ged. IJsselstein 23-6-1650, zn. van Sander Her-
bertsen van der Bloem (Blom) en Fytgen (Fyken) Ariensdr. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:
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II. Johannes Jansz (Lit), ged. Utrecht 12-4-1660, overl. (als Jan Lit) ald. 21-3-1750, tr. Utrecht (An-
tonygasthuis; hij als Johannes Lit, j.m. wonende in de Magdalenesteeg, en zij als j.d. wonende in
't Hertsteegje) 10-7-1683 Aeltje Jans van Asbergen, ged. ald. 27-7-1658, overl. (als Aletta van As-
bergh) ald. 17-9-1736, dr. van Jan Jansz (Johannes van Asberge tr. Steenwijk mei 1646) en Fennigje
Claassen van Polla (ten Polla, Polier). Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:
III. Jakobus Lit, ged. Utrecht 23-5-1702, tr. ald. (wonende in de Magdalenesteeg) 14-5-1722 Gerrigje
Beekman, ged. Utrecht 15-6-1701, overl. ald. 21-4-1785, dr. van Henrick Beekman en Wilhelmina
van Hackenbroeck. Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder:
IV. Jan Litd, ged. Utrecht 23-2-1725, overl. ald. 27-11-1769, tr. ald. (hij wonende op de Vismarkt
en zij Agter Clarenburgh) 23-10-1753 Judith Person, ged. Utrecht 24-10-1731, dr. van Anthony Person
(Perrison, Parrison, Persoon) en Anna Catharina Malet (Mulet). Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Alle omstreeks 1700 uit het Utrechtse afkomstige naamgenoten Lit, Lid, Litd, Litt, Lidt, Lith, enz.
die thans zijn uitgezocht, zijn terug te voeren tot de stamouders onder I.

W. KOOIMAN, Boekelo

393. ADELAAR-VAN ESCH (XLIII (1988) p. 288)
1. Magdalena Hendriksdr van Es(ch)/Nes, overl. Utrecht 30-9-1693, tr. Hans Adeler/Johannes

Adelaar, vrijwel zeker niet geb. te Utrecht, overl. ald. 14-11-1664.

Uit dit huwelijk, vanaf b. Luth. ged. te Utrecht:

a. w.s. Hendrik Adelaar, otr. Utrecht/Culemborg 29-9 en 11-10, tr. Culemborg 18-10-1663 An-
neke Jans, geb. ald.

b. Arnold Adelaar, ged. 31-5-1640, burger van Utrecht 7-4-1677, overl. na 8-12-1723, tr. Fennigje
Lucas van Beggendorp, begr. Utrecht 24-5-1717, dr. van Lucas Jans en NN. Uit dit huwelijk
8 kinderen, Geref. ged. te Utrecht.

c. Albert Adelaar, ged. 31-10-1641, begr. Utrecht 25-8-1725, tr. ald. 9-5-1665 Magdalena Lant-
schot, j.d. van Wageningen, begr. Utrecht 5-8-1716. Uit dit huwelijk 8 kinderen, Luth ged.
te Utrecht.

d. Peter, ged. 11-5-1643.
e. Johannes Adelaar, ged. 24-11-1644, begr. Utrecht 1-7-1724, tr. (1) ald. 9-3-1669 Neeltie Jans

van der Nieburgh, j.d. van Utrecht, begr. ald. 28-11-1703, dr. van Jan van der Nieburgh en
Geertruijd Jacobs; tr. (2) Utrecht 3-3-1706 Jacomijntje van Os, ged. ald. 17-7-1670, wed. van
Jan Hansen van Vianen, dr. van Jacob van Os en Petertjen Cornelis. Uit het eerste huwelijk
5 kinderen, Luth ged. te Utrecht; uit het tweede huwelijk 1 kind, Geref. ged. ald.

f. Margaretha Adelaar, ged. 9-1-1648, tr. (1) Utrecht 30-4-1667 Gerrit Woutersz van Rietschoten,
j.m. van Utrecht; tr. (2) ald. 18-9-1695 Lodewijk Koerte, overl. Utrecht 6-5-1699, wedr. van
Maria Saveur.

g. Martinus Adelaar, ged. 23-9-1649, smitknegt, tapper (1716, Familiegeld), begr. (imp.) Leiden
10-9-1723, tr. (1) Leiden 24-10-1674 Jannetge Rijkers van Swol, j.d. van Amsterdam, begr.
Leiden 31-5-1687; otr. (2) Leiden 10-9-1688 Jannetge Crahe, ged. (Waals) ald. 31-1-1666, begr.
ald. 3-3-1691, dr. van Pierre Crahey en Jeane de Noot; otr. (3) Leiden 5-7-1691 Margrieta
Tydeman, ged. ald. 12-11-1662, begr. ald. 19-2-1701, w.s. dr. van Andries Jansz en NN.; otr.
(4) Leiden 12-8-1701 Maria Wattel, ged. (Waals) ald. 8-4-1665, begr. (imp.) ald. 25-5-1723,
dr. van Pierre Watel en Elisabeth d'Ogny. Uit het eerste huwelijk 4 kinderen, Geref. ged. te
Leiden; uit het tweede huwelijk 2 kinderen, Geref. ged. ald.; uit het derde huwelijk 5 kinderen,
Geref. ged. ald.

h. Jacobus Adelaar, ged. 9-11-1651, begr. Leiden 22-10-1707, tr. Utrecht 2-9-1674 Jannichje Hen-
ricx, begr. Leiden 1-5-1706, wed. van Henrick Bloemmaert. Uit dit huwelijk 3 kinderen,
Geref. ged. te Leiden,

i. Magdalena Adelaar, ged. 22-6-1656, begr. (imp.) Leiden 1-1-1725, otr. ald. 24-4-1682 Gerrit
van Hoeve, j.m. van Utrecht, kleermaker, poorter van Leiden 15-5-1682, begr. (imp.) ald. 23-1-
1722. Uit dit huwelijk 8 kinderen, Geref. ged. te Leiden.

2. Hendrick Pietersz van Es(ch), kwiteert de uitkoop van zijn vaderlijk goed (Transp. 8-5-1615, f.
315), overl. Utrecht 26-9-1625, otr./tr. ald. 25-4/5-5-1612.

3. Magdalena Aertsdr de Cruijff, mede-erfgenaam van het ouderlijk huis 'De Vergulde Leest' aan
de zuidzijde van de Steenwech (Transp. 12-4-1621, f. 243 en 24-3-1630, f. 118), overl. Utrecht 13-1-
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1651. Zij otr./tr. (2) ald. 3/10-6-1627 Jan Splintersz Visch, overl. ald. 4-10-1630. Zij otr./tr. (3)
ald./Vianen mei 1632 Jacob Anthonisz Cortehoeff, overl. Utrecht 31-10-1636.

Behalve nr. 1 nog twee kinderen, ged. te Utrecht:

a. Swaentje van Es, tr. Utrecht 13-12-1640 Jochem Jansen, soldaat onder de Grave van Solms.
b. Jannichen van Es, ged. 28-1-1621, overl. Utrecht 13-12-1647.

4. Peter Jansz van Es(ch), geb. ca. 1561 want was 21-2-1597 oud 31 jaar en lintwerker van beroep
(Utrecht, nots. J. van Herwaerden 188/61), koopt 23-4-1594 als 'cameraar' een huis aan de noord-
zijde van de Steenwech, van Aert de Cruijff (nr. 6) (Transp., f. 317), woont 24-10-1597 aan de
Steenwech, waar ' 's Hertogenbosch' uithangt (Transp., f. 247), tr.

5. Annigje Willems van den Bosch, overl. Utrecht 26-10-1635. Zij otr./tr. (2) ald. 10/17-5-1612
Anthonis Cornelisz van Lochorst, wedr. van Stijntgen Jans van Vianen.

6. Aert Cornelisz de Cruijff, koopt te Utrecht huizen, op 22-11-1594 in de Backersteech (Transp.,
f. 367), op 24-4-1596 in de Nieuwstraat (Transp., f. 238) en op 2-2-1602 aan de zuidzijde van
de Steenwech (Transp., f. 20), overl. tussen 2-2-1602 en 11-3-1603, tr. Utrecht (voor schepenen,
als Airt Cornelis de Cruyff 'van dweysdijck') 9-4-1586.

7. Maria Jan Loefsdr (Maria Jans), na het overl. van haar eerste man blijft het huis 'De vergulde
Leest' door uitkoop van haar kinderen in haar bezit (Transp., f. 243, 12-4-1621), overl. vóór
24-3-1630. Zij tr. (2) tussen 2-2-1602 en 11-3-1603 (Transp., 1621, f. 243) Jan Jansz van Vianen,
overl. vóór 12-4-1621. Zij tr. (3) Johan van Schotheim, adelborst onder capitein Scheffer
(Transp. 1624, f. 216), overl. vóór 24-3-1630.

Behalve nr. 3 nog vijf kinderen, geb. te Utrecht:

a. Dirck Aertszde Cruijff, verleent procuratie aan zijn in Utrecht gebleven naaste familie, o.m.
ter afwikkeling van de hiervoor genoemde uitkoop (Haarlem, nots. J. Schoudt 127/52 dd.
21-4-1626 en nots. G. Houtman 206/12 dd. 3-3-1630), otr./tr. (1) Haarlem 14/30-6-1615
Margreta Alincx, j .d . van Gent; otr./tr. (2) Haarlem 10/24-7-1622 Grietgen Barents, j . d .
van Stadtlo (Stadtlohn, BRD?); otr./tr. (3) Haarlem 3/24-11-1630 MachteldTurcx, j .d . van
Goch. Uit het eerste huwelijk 4 kinderen, ged. te Haarlem; uit het tweede huwelijk 2 kinde-
ren, ged. ald. en uit het derde huwelijk 1 kind, ged. ald.

b. Jacob Aertsz de Cruijff, herbergier, verwerft van zijn mede-erfgenamen broers en zusters
het huis 'De vergulde Leest' (Transp. 24-3-1630, f. 118), overl. Utrecht 20-8-1677, otr./tr.
ald. 23-10/6-11-1625 Elisabeth Hugensdr de Swart, overl. ald. 13-11-1678. Uit dit huwelijk
7 kinderen, de oudste twee ged. te Haarlem, de anderen te Utrecht.

c. Willemtgen Aertsdr de Cruijff, overl. Utrecht 16-11-1629, tr. ald. 6-6-1620 Jan Joosten van
Schagen, cuyper (Transp. 18-3-1623, f. 228), wedr. van Luitgen Willems van de Graef.

d. Elisabeth Aertsdr de Cruijff, overl. Utrecht 9-11-1663, tr. (l)ald. 28-7-1616 Berend Gerritsz
Blom, van Breefoort; tr. (2) Utrecht 14-5-1620 Jacob Jansz van der Sluys, overl. ald. 31-3-
1628; tr. (3) ald. 7-2-1630 Anthonis Dircksz van Emmenes, overl. ald. 8-5-1648. Uit het
tweede huwelijk 1 kind, ged. te Utrecht, uit het derde huwelijk 1 kind, ged. te Utrecht.

e. Jannigje Aertsdr de Cruijff, overl. Utrecht 1-12-1662, otr./tr. ald. 12/30-1-1623 Johannes
Bruin (misspelling van Praum/Praun/Proun/Proim), soldaat onder cap. Scheffer, werd 20-
12-1628 nieuwe burger van Utrecht, cleermaecker, koopt twee huizen aan de zuidzijde van
de Steenwech (Transp. 7-10-1629, f. 57 en 16-3-1650, f. 110) en verkoopt één van deze
(Transp. 8-8-1657, f. 271), overl. Utrecht 9-3-1663. Uit dit huwelijk tenminste 2 kinderen,
Luth. ged. te Utrecht.

A. G. F. SMITS, Voorburg

402. REITS-HOUWING (XLI11 (1988) p. 344)
Jan Reits, afk. van Groningen, otr./tr. Groningen 13/30-11-1790 Beerta Harms Houwing, afk.
van Zuidbroek.
HEUVELING-EYSENS (XLI1I (1988) p. 344)
Jan Hoveling, afk. van Nümegen, otr./tr. Groningen 2-2/12-3-1782 Aaltje Eissing, afk. van On-
nen. Zij werd geass. door Lucas Eissing als vader.
Ik heb de indruk dat briefschrijver niet te Groningen naar deze gegevens heeft gezocht. De antwoor-
den waren binnen vijf minuten te vinden.

D. F. KUIKEN, Gem. archief Groningen
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410. HOODSEN (XLIII (1988) p. 382)
1. Cornelis Hoodzen, ged. Rhenen 12-3-1755.
2. Hermen Janse, ged. Rhenen 5-10-1709, overl. ald. 9-2-1762, otr./tr. ald. 10/31-1-1745
3. Marretje Arisse, ged. Rhenen 7-12-1721.
4. Jan Cornelissen, ged. Renswoude 13-10-1667 (tweeling met Claas).
5. Hendrikje Jelissen, ged. Amerongen 1-1-1679.
6. Arien Crijnen, ged. Rhenen 26-8-1675, otr./tr. ald. 27-5/18-6-1713
7. Neeltje Jaspers, ged. Rhenen 20-3-1687.
8. Cornelis Janssen.

10. Jelis Wulven, van Rhenen/Achterberg, tr.
11. Merrickje Hermens, wed. van Gijsbert Berends.
12. Crijn Ewidden.
13. Ebken Reyers.
14. Jasper Willemse.
15. Merrighjen Hendriks.
16. Jan Hootsen.
Zie ook Veluwse Geslachten 1985, nr. 3.

MEVR. W. H. J. GERRITSEN-HARM, Berlicum

430. VAN TONGEREN-BUITENHUIS (XLIII (1988) p. 423)
De naam van Tongeren is een geografische naam van een buurtschap ten westen van Epe.
Hendrikje Buitenhuis is ged. Epe 27-4-1727 als dr. van Eymbert Gosens en Neeltje Luloffs.
Eimbert Gosens Buytenhuys, wedr. van Tongeren, otr. Oene 28-7-1720 Neeltje Lulofs, j.d. van Oene.
Hij tr. (1) Epe 14-10-1703 Steventje Jans, wed. van Gerrit Lamberts, van Tongeren.

B. J. VAN DEN ENK, Apeldoorn

435. PERQUIN (XLIII (1988) p. 424)
1. Johannes Perquin, ged. Alphen (NB) 19-4-1693, looier, begr. Vught 17-3-1763 (verdronken te

Helvoirt), tr. (1) Vught 14-11-1717 Anna Maria Verhagen; tr. (2) Vught 28-1-1731 Johanna
Franken van Boxtel; tr. (3) Vught 1734 Aldegond(de) van Os; tr. (4) Vught 2-9-1736 Aldegon(de)
Loos; tr. (5) Vught 26-1-1744 Agnes Jongen, ged. Heerlen 14-6-1714, begr. Vught 2-10-1783,
dr. van Matthias Jongen en Maria Dautzenberg.

2. Steven Perquin, ged. Goirle 27-4-1659, looier, begr. Vught 21-6-1740, tr. Alphen (NB) 8-12-1686
3. Catharina Adriana Cornelis Wolfs (Swolfs).
4. Pieter Perquin (Pero, Peron), bijgenaamd de Waal, geb. ca. 1625, sajetspinner, overl. Goirle

begin 1704, tr. ald. 7-9-1649
5. Catharina Hendriks Couwenberg, geb. ca. 1625, begr. Goirle 1-1-1697.
8. Jan Janse Perquin (Jean Parquin), geb. ca. 1585, militair in het Spaanse leger, (mineur), woont

vanaf 1627 Nonnenveld Breda, wordt in de vestbrieven Breda verschillende malen vermeld,
begr. Breda 7-3-1663; tr. (2) Breda 1653 Joanna Jans Dirven; tr. (3) ald. 24-9-1662 Mayken Adri-
anesen; tr. (1)

9. Catharina Philipsdr Puppay (Pepe), geb. ca. 1590, begr. Breda 1-11-1652.
10. Hendrik Gerrit Michiel Jan Huybert Couwenbergh, geb. ca. 1590, tr. ca. 1615
11. Maeyken Laureijssen Melis.
Opm.: wellicht is Jan Janse Perquin (nr. 8) verwant met Cornelis Perquin, geb. ca. 1600, wiens kinde-
ren ook te Breda voorkomen.

' DRS. F. BUIJS, Breda

VRAGEN

456. VAN GOETHEM-DE MEESTER
Josephus van Goethem, geb. ca. 1766, overl. St. Jansteen 28-4-1817, tr. Petronella de Meester, geb.
ca. 1775, overl. St. Jansteen 5-10-1821. Zij hebben een zoon Jodocus. Gevr. hun dopen en voorge-
slacht.

A. BIJLENGA, Amsterdam
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457. VAN AERSSEN
Derck van Croonenburgh, j .m. van Venlo, tr. (1) Dordrecht 16-8-1631 Agnes van Aerssen, wed. van
Marten van Hasselt; tr. (2) 25-2-1649 Judith van Aerssen, j.d. van Nijmegen. Gevr. nadere gegevens
en voorgeslacht van Agnes en Judith.

W. J. F. VAN AERSSEN, Vreeland

458. LANKHEET/LANKHIET
Jan Lankhiet, van Haaksbergen, begr. Amsterdam 22-3-1745, otr. ald. 16-4-1734 Cornelia de Bie,
van Zutphen. Er worden drie kinderen geboren. Na de dood van Jan ontbreekt ieder spoor van dit
gezin. Gevr. nadere gegevens van deze personen.

H. VAN RUN, Enschede

459. VAN POMMEREN
Jan/Johan van Pommeren tr. ca. 1740 Hielke Ennen. Het gezin woont daarna in Amsterdam. Waar
komt Jan vandaan? Had hij broers en zusters?

MEVR. J. K. RIENSTRA-MULDER, Den Oever

460. KARHOF
Wilhelmus Willemsz Karhof tr. (RK) Monnickendam 28-4-1765 Aaltje Stevens. Hij is landman te
Zuiderwoude. Gevr. doop en beider voorgeslacht.

M. G. M. KARHOF, Wenen

461. ROSIER-LUS
Etienne (Steven) Rosier, kleermaker, otr. 's-Gravenhage 4-4-1683 Alida Lus, dr. van Jacob Lus en
Annemary. Zij vertrekken in 1691 naar Leeuwarden. Gevr. beider doop en voorgeslacht.

P. F. VISSER, Kollum

462. ABCOUWER
Hendrik Jansz Abcouwer, j .m. van Breukelen, tr. ald. 1689 Marretje Abrahams Terwoert, j.d.
Hendrik Jansz. Abcouwer, j.m. van Kortenhoef, otr. 27-12-1709 Neeltje Willems Jonkhert, j.d. van
de Maartensdijk, alwaar het huw. wordt bevestigd. Gevr. voorgeslacht van beide Hendrikken en
mogelijke familierelatie.

MEVR. E. H. ABCOUWER, Ouderkerk a/d Amstel

463. BOUMY(EI)STER
Gevr. voorgeslacht van Johan (Jan) Boumy(ei)ster, ged. Ybergen, 19-5-1651, tr. ald. 1672.
EM(P)KE
Gevr. voorgeslacht van Johannes Theodorus (Johann Dirk) Empke, geb. Cloppenburg ca. 1747,
overl. Amsterdam 1821; en van Johannes Frederikus Empke, geb. Cloppenburg ca. 1748, overl. Am-
sterdam 1808. Gevr. gegevens en nageslacht van Frederikus Josephus Emke geb. Amsterdam 21-12-
1780 als zn. van Johann Dirk Empke en Johanna Maria van Glansbeek; en van Petrus Johannes
Emke, geb. Amsterdam 30-1-1817 als zn. van Petrus Johannes Emke en Clasina Poeltuijn.
NIEUBURG (NIEUWENBURG)
Hendrik Willemszn Nieuburg, geb. ca. 1625 als zn. van William Henry, otr. Leiden 25-11-1650 Dever-
tie Cornelissen. Gevr. zijn voorgeslacht.

B. J. BOUWMEESTER, Amsterdam

464. VAN OCKENBURG
Cornelis Ariensz van Ockenburg, slager en zandschipper te 's-Gravenhage, geb. ca. 1620, overl. ca.
1678, tr. (1) ca. 1640 Dirkje Claes, wed. van Huig Ariensz Hensbrouck; tr. (2) ca. 1660 Janneke Au-
gustijns van der Craen. Gevr. nadere gegevens van genoemde personen.

J. F. I. CLAVAUX, 's-Gravenhage

465. DE NAEYERE
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Michael de Naeyere, overl. Oude Tonge 7-4-1804, geh.
met Geertrui Gosens, ald. overl. 1-12-1803. Hij komt waarschijnlijk uit Saintes bij Brussel, waar één
van de kinderen in 1761 werd geboren, in zijn overl. akte staat echter van Doornik.

MEVR. A. NOPPEN, Amsterdam
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466. ZUURMAN
Derk Zuurman en Marijke Jans laten in Termunten in 1763 Hindrik dopen. Gevr. aanvullende
gegevens en beider voorgeslacht.

A. V. R. ZUURMAN, Eindhoven

467. PORSIUS
Willem Porsius en Titte Erkes laten te Stavoren 28-2-1762 Jacob dopen. Gevr. nadere gegevens en
beider voorgeslacht.

MEVR. E. S. VAN DER HEYDEN-GUPFFERT, Ermelo

468. HEEMSKERK VAN BEKESTEIJN
Maria Anna Magteld Theresia van Heemskerk van Bekesteijn, dr. van Johan en Geertruijd Ruijgrok
van der Werve (zie ook Jaarboek CBG 1988, p. 113), tr. ca. 1659 Jonkheer Johan van Bemmel tot
Bemmel en Beukelaar. Gevr. beider voorgeslacht.
SARS-VAN SOELEN
Wouter CornelisseSars tr. Beusichem 8-2-1696 Judich Jansdr van Soelen, ged. Tricht 27-3-1675 als
dr. van Jan Herbertszn van Soelen, die tr. Tricht 11-5-1673 (att. naar Culemborg) Metje Jans van
Nieuwaal. Gevr. hun voorgeslacht.

T. JANKNEGT, Eemnes

469. WAAGMEESTER
Pieter Claasz Waagmeester, van Krommeniedijk, overl. 19-2-1718, tr. 11-12-1667 Alijt Allers, van
Krommeniehorn. Hun zoon Adriaan tr. 1698 Claasje Hendriks, hieruit dr. Aaltje. Wanneer Adriaan
in 1708 overlijdt, wordt een van de voogden van Aaltje, Pieter Jacobsz Waagmeester, oom van vaders-
kant. Gevr. huwelijk en woonplaats van deze Pieter. Verder is er een attestatie in Krommenie op
23-2-1687 van Pieter Waagmeester; wie is dit?

J. M. WAAGMEESTER, Bussum

470. VAN DER ARENT
Pieter van der Arent, overl. 11-U1670, zn. van Pieter Pouwelsz, tr. ca. 1648 Grietje Maertens
Bleiswijck, wed. van Jan Leenden Vrancken Berckel. Pieter koopt in 1650 een boerderij te Pijnacker
van Cornelis Jacobsz Verboon. Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Pieter.

G. VAN DER AREND, (Zaïre)

471. DE CATES (DECATERS)
Op 17-3-1773 wordt te 's-Hertogenbosch geboren Josephus De Cates, onwettige zoon van Franciscus
Josephus en Jacoba Jongbloed. Gevr. nadere gegevens van de vader.

A. A. M. VAN HOESEL, Zutphen

Aan dit nummer werkten mee:
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