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INTEGRATIE VAN BUITENLANDSE FAMILIES

Een voorbeeld aan de hand van de families
Bautz, Chaillet en Pisuisse

door E. POOTH-VERMAAS

Wanneer van de Nederlanders gezegd wordt dat zij een zekere tolerantie bezitten,
dan mag dit ten dele worden teruggevoerd tot het feit dat zij door handelsbetrek-
kingen, vrijheidsoorlogen en hun wereldpositie in de Gouden Eeuw bewegelijk
waren en bleven en een zeker begrip ontwikkelden voor andere opvattingen. Zo
werd het mogelijk dat nieuwe burgers van buitenlandse afkomst konden integre-
ren in onze samenleving en geen gesloten bevolkingsgroepen vormden. Bij het
assimilatieproces kunnen families van zeer verschillende herkomst en cultuur be-
trokken zijn.

Een voorbeeld daarvan is de vermaagschapping tussen de families Pisuisse,
Bautz en Chaillet. Kijken we naar de grootouders van Jacobus Servaas Pisuisse
(VII. in de stamreeks Pisuisse) dan zien we het volgende: Servaas Pisuisse uit
een reeds vernederlandste RK familie uit het Franstalige Wallonië, met Engelina
Valkhof van Nederlandse afkomst, en Jean Louis Chaillet, van Franse en gere-
formeerde afkomst, met Anna Elisabeth Bautz, van Duitse afkomst en Augs-
burgse confessie. De versmelting voltrekt zich in de periode 1802-1830. Welke
gevolgen deze snelle versmelting heeft gehad voor de geloofsopvattingen en het
culturele gedragspatroon van de nakomelingen, kunnen we slechts gissen.

In het navolgende zal van elk van de drie genoemde families een stamreeks
worden gegeven. Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid. Met betrekking tot
de familie Pisuisse kan nog worden opgemerkt dat deze naam reeds vroeg in Luik
en omgeving voorkomt. Een Heer van Pisioys nam in 1304 als leidend militair
deel aan de belegering van Maastricht door Luikenaren. De naam komt ook voor
als Piswis, Pissisuisse, enz. In de familie circuleert ook een wapentekening waar-
van de herkomst onbekend is. De wapenkreet luidt: oy-voy, oud-Frans voor hoor
en zie. Met deze kreet verzamelde de aanvoerder vroeger zijn mannen om zich
heen. De kreet moest waarschijnlijk in klank enigszins met de naam overeenko-
men.
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Wapenbeschrijving: in zilver een schildhoofd van blauw met drie schuinbal-
ken van goud.

Stamreeks BAUTZ

I. Johann Heinrich Bautz, tr. (1) Weilmünster 25-2-1686 Anna Margaretha He-
bener, dr. van Johann Georg Hebener en NN; tr. (2) ald. 26-11-1695 Eva Margare-
tha Itter, dr. van Johannes Itter en NN.

Uit het tweede huwelijk onder andere:

I. Johannes Zacharias, volgt II.

II. Johannes Zacharias Bautz, ged. Weilmünster 29-3-1700, timmerman, overl.
ald. 12-3-1749, tr. Weilmünster 22-12-1724 Eva Elisabeth Vernau, ged. ald. op
Cantate 1705, overl. ald. 21-4-1759, dr. van Johann Christian Vernau, slager, en
NN.

Uit dit huwelijk, gedoopt en overleden te Weilmünster:

1. Catharina Margaretha, ged. 18-5-1727, overl. 7-7-1730.
2. Johann Thomas, volgt III.
3. Philipp Henrick, ged. 22-6-1730, overl. 22-10-1778.
4. Margaretha Elisabeth, ged. 22-4-1732, overl. 1-4-1740.
5. Johannette Catharina, ged. 26-4-1734, overl. 7-2-1736.
6. Maria Louysa, ged. 22-11-1735.
7. Margaretha Catharina, ged. 13-2-1737, overl. 26-7-1737.
8. Maria Margaretha, ged. 4-1-1739, overl. 16-2-1742.
9. Johann Conrad, ged. 30-6-1743, overl. 9-5-1747.

10. Magdalena Catharina, ged. 14-7-1746, overl. 2-2-1749.

III. Johann Thomas Bautz, ged. Weilmünster 9-4-1729, overl. ald. 22-1-1774, tr.
Weilmünster 14-2-17'54 Johanna Jacobina Held, ged. ald. 27-9-1729, overl. ald.
28-12-1775, dr. van Johann Carl Held en Anna Maria Held.

Blijkens het testament (St.A. Wiesbaden Abt. 161 nr. 292) liet Johann Thomas een weduwe met
vijf kinderen na, over wie een voogd werd aangesteld. De boedellijst omvat slechts schulden en
vermogenswaarden: een helft van een huis in de Hintergasse, de verkoop van huisraad in 1776,
van goederen in 1778 en van de gebouwen in 1778. De verkoop houdt hoogstwaarschijnlijk ver-
band met het vrij spoedig daarna overlijden van de weduwe.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Weilmünster:

1. Margaretha Polyxena, ged. 9-11-1756.
2. Maria Christina Bautz, ged. 15-1-1760, tr. Daniel Hans.
3. Johann Gottfried, ged. 28-10-1762.
4. Elisabeth Margaretha, ged. 29-10-1765.
5. Philipp Conrad, ged. 20-1-1769, overl. Weilmünster 4-5-1772.
6. Anna Elisabeth Bautz, ged. 29-8-1772, overl. Rotterdam 6-11-1846, tr. ald. 10-

1-1802 Jean Louis Chaillet (VI. in de stamreeks Chaillet).
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Stamreeks CHAILLET

I. Johann Chaillet, tr. NN.

Uit dit huwelijk, gedoopt in l'Abbaye du Val de Joux:

1. Jean Pierre, volgt II.
2. Francoise, ged. 5-2-1643.
3. Jaqueline, ged. 15-7-1644.
4. Johann, ged. 27-8-1647.
5. Jonas, ged. 10-6-16??.
6. /a<7Hes David, ged. 10-6-16??.
7. S/meo/?, ged. 20-12-1657.

II. Jean Pierre Chaillet, ged. l'Abbaye du Val de Joux op de 21ste van een onbe-
kende maand 1641, tr. ald. 5-1-1685 Jeanne Berney (een Francaise).

Uit dit huwelijk:

1. Jonas, volgt III.

III. Jonas Chaillet, ged. l'Abbaye du Val de Joux 16-5-1686, tr. (ald.?) Elisabeth
Rochat, overl. ald. 27-6-1749.

Uit dit huwelijk, gedoopt te l'Abbaye du Val de Joux:

1. Jaques David, volgt IV.
2. Abraham Isaac, ged. 28-8-1719.
3. Jonas, ged. 8-5-1722.

IV. Jaques David Chaillet, ged. l'Abbaye du Val de Joux 22-6-1711, tr. ald. 13-2-
1736 Eva Dunand, ged. ald. 2-7-1713, overl. ald. 22-4-1785, dr. van Abraham
Dunand en NN.

Uit dit huwelijk, gedoopt te l'Abbaye du Val de Joux:

1. Jean Philippe, volgt V.
2. Anne Marie, ged. 11-4-1740.
3. David Jonas, ged. 14-4-1743.
4. Abraham Isaac, ged. 6-2-1746.
5. Elisabeth, ged. 3-9-174?.
6. Susann Elisabeth, ged. 29-1-174?.

V. Jean Philippe Chaillet, ged. l'Abbaye du Val de Joux 16-6-1737, overl. ald.
24-5-1811, tr. ald. 29-8-1762 Jeane Magdelaine Rochat, ged. ald. 3-5-1733, overl.
ald. 22-10-1807.

Uit dit huwelijk, gedoopt te l'Abbaye du Val de Joux:

1. Elisabeth Marie, ged. 30-12-1762.
2. Abraham David, ged. 12-1-1765.
3. Jean Enoch, ged. 22-1-1767.
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4. Jean Louis, volgt VI.
5. Jeanne Louise Susanne, ged. 20-4-1771.
6. Jaques Louis, ged. 29-1-1773.

VI. Jean Louis Chaillet, ged. l'Abbaye du Val de Joux 2-9-1769, militair, winke-
lier, overl. Oegstgeest 12-4-1830, tr. Rotterdam 10-1-1802 Anna Elisabeth Bautz
(III-6 in de stamreeks Bautz).

Jean Louis nam als recruut dienst in de compagnie van de Oberst Nicolas Emanuel de Gomoens
uit het 1ste Berner Regiment van het Staatse leger. Vermoedelijk als gevolg van een verwonding
kreeg hij na ontbinding van het regiment in 1796 een staatspensioen tot 1-1-1803 (ARA, stamboe-
ken militairen voor 1813, inv.nr. 168, p. 46). Hij kwam met att. van Romain Motier bij de Waals-
Herv. gemeente van 's-Hertogenbosch (17-6-1796), Rotterdam (6-11-1799), 's-Gravenhage (30-10-
1803) en werd ald. uitgeschreven naar Leiden op 5-8-1805. Hij leverde zijn att. echter in bij de
Ned. Herv. kerk van Oegstgeest.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Louise Christine, geb. Rotterdam 8-12-1801.
2. AnnaLouisa Chaillet, geb. Oegstgeest 5-9-1805, tr. ald. 26-7-1827 Dirk Tirie,

geb. Leiden 25-8-1806, zn. van Abram Tirie en Hester Ramp.
3. Lodewijk Hendrik Frederik, geb. Oegstgeest 18-4-1806.
4. Maria Christina Chaillet, geb. Oegstgeest 9-11-1807, overl. Rotterdam 2-11-

1864, tr. Oegstgeest 5-11-1830 Jacobus Nicolaas Pisuisse (VI. in de stamreeks
Pisuisse).

5. Elisabeth Jacobina, geb./overl. Oegstgeest 8/13-8-1813.

Stamreeks PISUISSE

I. Lambert Pisuisse, tr. Luik (la Foie) 12-6-1672 Marguerite Lovinfosse.

Uit dit huwelijk:

1. Pierre, ged. Luik (la Foie) 16-2-1674.
2. Servais, volgt II.

II. Servais Pisuisse (fac. Pisioys), ged. Luik (la Foie) 3-12-1675, tr. ald. (St. Tho-
mas) 12-2-1708 Elisabeth Pirlet, geb. ald., dr. van Nicolas Pirlet en Ailitide Rou-
ma.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Luik:

1. Nicolas, volgt III.
2. Servaas Pisuisse, ged. (la Foie) 9-2-1717, tr. Luik 29-8-1740 Jeann Thonus.

III. Nicolas Pisuisse, ged/Luik (St. Thomas) 2-1-1711, tr. ald. 16-5-1734 Maria
Thonet.

Uit dit huwelijk:

1. Servatius, volgt IV.

IV. Servatius Pisuisse, ged. Luik (la Foie) 1-7-1735, tr. 's-Gravenhage 24-4-1768
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Helena Cuypers, ged. 's-Gravenhage (RK) 16-1-1735.

Uit dit huwelijk, gedoopt te 's Gravenhage:

1. Maria Apollonia, ged. 10-2-1769.
2. Jacobus Nicolaas Pisuisse, ged. 3-2-1770, geweermaker, overl. Rotterdam 23-

12-1820, tr. 's-Gravenhage 4-9-1796 Catharina Vrijdag.
Kind:

a. Jacobus Nicolaas Pisuisse, geb. Rotterdam 26-12-1808, militair, vermist sinds 31-12-1833 (ver-
dronken in de IJssel bij Zutphen).

3. Nicolas, ged. 30-4-1772.
4. Servaas, volgt V.

V. Servaas Pisuisse, ged. 's-Gravenhage 30-4-1775, overl. Rotterdam 8-10-1811,
tr. ald. 4-9-1796 (op dezelfde dag als zijn broer) Engelina Valkhof.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes Pisuisse, geb. Rotterdam febr. 1797 overl. ald. 2-11-1855,
tr. Maria Schilperoort.

2. Jacobus Nicolaas, volgt VI.
3. Johanna Engelina Pisuisse, geb. Rotterdam 9-2-1803, overl. ald. 1-4-1840, tr.

Cornelis Rijkhart.

VI. Jacobus Nicolas Pisuisse, geb. Rotterdam ca. 1807, klerk, overl. ald. 5-6-
1847, tr. Oegstgeest 5-11-1830 Maria Christina Chaillet (VI-4 in de stamreeks
Chaillet).

Uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam:

1. Jacobus Servaas, volgt VII.
2. Hendrik Lodewijk Pisuisse, geb. 22-10-1840, redactieleider van de Middel-

burgsche Courant, overl. 's-Gravenhage 18-5-1907, tr. Stannie Margadant.
3. Jan Lodewijk.

VII. Jacobus Servaas Pisuisse, geb. Rotterdam 19-1-1836, ontvanger der loods-
gelden in Hellevoetsluis, Rotterdam en Vlissingen, R.O.N., overl. 's-Gravenhage
7-3-1904, tr. Rotterdam 28-4-1869 Wilhelmina Jacoba Schipper, geb. Rotterdam
1-4-1845, overl. 's-Gravenhage 11-12-1928.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Christina, geb. Rotterdam 18-5-1870.
2. Jacoba Wilhelmina, geb. Rotterdam 18-5-1870 (tweeling met voorgaande).
3. Engelina Maria Sofia, geb. Den Helder 11-10-1872.
4. Maria Elisabeth Geertrui, geb. Rotterdam 2-12-1874.
5. Wilhelmina Jacoba Pisuisse, geb. Maassluis 7-5-1876, overl. Amersfoort 2.8-

11-1944, tr. 's-Gravenhage 9-8-1907 Carel Philippus Vermaas, geb. Enter 30 :

12-1875, overl. Utrecht 23-1-1972.
6. Jean Louis Pisuisse, geb. Vlissingen 6-9-1880, correspondent, cabaretier,

overl. Amsterdam 26-11-1927. •
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Met dank aan de heren J. Kleyer uit Arnhem voor gegevens van de familie Chail-
let, dr. H. Gensicke (Hauptstaatsarchiv Wiesbaden), G. Schmitt (Evang. Pfarr-
amt Weilmünster), A. Holla uit Cuyk en W. Derrix uit Geldern (BRD).

EEN STOERE VOORVADER

In 1932 schrijft een vader een stukje familiegeschiedenis aan zijn dochter:
'Mijn overgrootvader was Fransman. Hij kwam met de Franse troepen naar ons land en is later
in Hollandse dienst overgegaan. Uit de militaire dienst gepensioneerd, heeft hij zich gevestigd
in de buurt van Steenwijk (waarom juist daar?) en is daar getrouwd. Naar mijn vader mij vertelde,
moest overgrootvader op geregelde tijden naar de betaalmeester in Zwolle om zijn pensioen te
gaan halen. Dit gebeurde altijd te voet, omdat de reiskosten per postwagen voor zijn beperkt
inkomen vermoedelijk te hoog waren. Hij vertrok dan al in de nacht vanuit Steenwijkerwold,
gekleed in het oude uniform (wat verplicht was), om voor 12 uur in de middag op het kantoor
van de Zwolse betaalmeester te zijn. Na een paar uur rust werd de terugreis aanvaard en tegen
de volgende morgen kwam hij weer thuis.

Zo was hij eens op een winteravond terugkerende, genaderd tot De Lichtmis, een gehucht onge-
veer halfweg Zwolle-Meppel, toen hij werd aangevallen door een paar ongure kerels die hem
wilden beroven van zijn epauletten. De oude heer rukte een der epauletten van zijn schouder
en smeet die op de weg. Onmiddellijk bukte zich een van de piraten om die epaulet op te rapen,
maar overgrootvader gaf hem op dat moment met zijn stevige wandelknuppel zo'n tik op z'n
kop, dat hij enige tijd buiten gevecht werd gesteld. De andere piraat vond het toen maar veiliger
de benen te nemen.

De ou-baas bevestigde de epaulet weer op zijn schouder en vervolgde zijn weg. Maar aan De
Lichtmis waar hij even rustte in de herberg, gaf hij kennis van het gebeurde met opgave van zijn
naam en adres voor het geval hij de aanvaller te hard mocht hebben geraakt.'

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hier gaat om Christoffel de Plot, geb. Hoorn
5-11-1773, overl. Frederiksoord 14-9-1829. Zijn vader was Abraham de Plot
(1748-1812), geboren en overleden in Hoorn. Het is niet waarschijnlijk dat 'over-
grootvader' Christoffel een Fransman was.

E. C. H . A . VAN DER BRUGH

ONJUISTE INHOUD OVERLIJDENSAKTE

Op 25.5.1858 gaf Pieter te Poel in Wijk bij Duurstede het overlijden aan van
zijn schoonzuster Wilhelmina Schut, oud 45 jaar, geboren en gewoond hebbende
in die stad. In de akte staat vermeld dat zij de dochter was van Willem Schut
en Jenneke Damhaar „beide overleden".

Blijkens akte Wijk bij Duurstede 24.10.1859 is Willem Schut pas op 22.10.1859
overleden. Kennelijk werd „beide overleden" in geval van overlijden van perso-
nen van middelbare leeftijd als standaarduitdrukking gebruikt voor de ouders.

Gezien de toenmalige grootte van Wijk bij Duurstede zal Pieter te Poel wel
geweten hebben dat zijn schoonvader nog leefde; beiden woonden bovendien in
dezelfde wijk A. (Wijk bij Duurstede, overl. akte 25.5.1858)
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ANDERHALVE EEUW HEINSIUS IN FRIESLAND

door C. H. VAN WIJNGAARDEN

Inleiding
Voornamelijk in de vrij moeilijk toegankelijke 17de-eeuwse archiefstukken van
West-Stellingwerf zijn veel gegevens te vinden over het hier behandelde Friese
geslacht Heinsius. Dit geslacht van gegoede burgers heeft niet langer dan an-
derhalve eeuw bestaan. Omdat gebleken is dat velen in hun kwartieren leden van
dit geslacht tegenkomen, mag verondersteld worden dat deze publikatie van
moeizaam verzamelde gegevens in een behoefte voorziet.

Stamvader is de in de eerste helft van de 17de eeuw te Oldelamer geleefd heb-
bende Heijne Jans. Zijn voornaam werd door de nakomelingen voorzien van
een Latijnse uitgangsvorm en gebruikt als familienaam. Zijn oudste kleinzoon
(lila) gebruikte de naam Heinsius zowel als vóór- én achternaam. Wellicht vond
hij dit passend bij zijn openbaar ambt van notaris.

Deze Heinsius Johannes Heinsius hanteerde een familiewapen dat ons is over-
geleverd via het Wapenboek Hesman1 en via zijn grafsteen in de kerk van Joure.

Het door Hesman getekende en ge-
kleurde wapen luidt:
Gedeeld: I, de Friese halve adelaar; II, door-
sneden, a. in blauw drie gouden sterren (2-1);
b. in zilver twee naast elkaar geplaatste eikels
van natuurlijke kleur.

Volgens aantekeningen op het Rijks
Archief te Leeuwarden luidt het
wapen op de grafsteen te Joure
(zonder kleuraanduiding):
Gedeeld: I, de Friese halve adelaar; II, door-
sneden, a. drie sterren (1-2); b. twee boven
elkaar geplaatste eikels.

Genealogie
I. Heijne Jans, geb. omstr. 1600, in 1640 eigenaar van de stemhebbende plaatsen
16 en 17 te Oldelamer2, kerkvoogd ald. 16403, overl. na 1665/66, tr. Imme Sib-
berts.

In 1631 kopen Heijne Jans en Imme Sibberts land te Oldelamer van Cornelis Rijcker4.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

1. Jan Heijnes, volgt II.
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II. Jan Heijnes (Johan Heijnsius), geb. Oldelamer ca. 1625, bijzitter van West-
Stellingwerf, in 1672 Volmacht ten Landsdage voor West-Stellingwerf,
Gedeputeerde Staat van Friesland 1673-74, kerkvoogd te Oldelamer (1644-46)5,
overl. tussen 9-6 en 24-12-1681, tr. Trijntie Geerts, verm. dr. van de West-
Stellingwerfse mederechter (1649) Geert Hendricks.

De bijzitter Jan Heijnes treedt vele malen op in de diverse archiefstukken van West-Stellingwerf,
voornamelijk bij koop en verkoop van stukken land te Oldelamer, Nijelamer en Oldetrijne. Op
9-6-1681 heeft Jan Heijnsius zijn 'testamentaire dispositie' gemaakt6.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend, en verm. volgorde):

1. Heinsius Johannes, volgt lila.
2. Immigjen Jans Heinsius, geb. Oldelamer, overl. (Heerenveen) tussen 7-1-1728

en 14-11-1741, tr. Heerenveen 26-5-1667 Wilhelmus Egberti Fabhtius, geb.
Heerenveen, meester-chirurgijn ald., overl. vóór 7-1-1728.
Het echtpaar Fabritius-Heinsius laat op 20-3-1668 te Heerenveen een zoon Sjoerd dopen.
Ook Wilhelmus Fabritius komt meerdere malen voor in de West-Stellingwerfse archiefstukken.
Zo koopt hij met zijn vrouw op 18-4-1700 te Spanga 'de gerechte helfte van een zate lands met
huijs ende schuur, mandelig met Mr. Tjeerd Althuijs' (Illb, l)7.

En op 13-3-1710 koopt het echtpaar 'land op de Langelille onder Munnikeburen, mandelig
met de weduwe van secretaris Vincentius Gales'. Verkoopster is Trijntje Heinsius, de vrouw van
Pytter Jilderda (lila, 2). Vermeld wordt nog dat 'dezelve van haar (Trijntje) vader de notaris
Heinsius bij scheidinge haar saliger moeders goederen' was toegekend8.

3. Geert Jans, volgt Illb.

lila. Heinsius Johannes Heinsius, geb. Oldelamer ca. 1645, bij zijn eerste huwe-
lijk in 1671 'procureur postulant voor 't gerecht van Stellingwerf-Westeinde', kort
daarop vestigt hij zich als secretaris van Haskerland te Joure, bij zijn tweede
huwelijk in 1680 wordt hij bovendien schrijver van de Compagnie Cavallerie van
de kolonel en ritmeester Ignatius van Kingma genoemd; samen met zijn dochters
Trijntje en Maycke wordt hij op 27-12-1686 ingeschreven in het burgerboek van
Dokkum waar hij vanaf omstreeks deze tijd notaris is, overl. (Dokkum) tussen
7-11-1718 en 25-4-1719; tr. (1) (als Heinsius Johannes Laenstral) Dokkum 6-12-
1671 Trijntje Andries (de) Wendt, ged. Dokkum 20-8-1654, overl. Joure 24-5-
1679, dr. van de meester-chirurgijn Andries Hanses Wenth en Gertie Harmannus
Attama; otr./tr. (2) Dokkum/Joure 28-3/4-4-1680 Tytie (Titia) Schick, geb. Dok-
kum 1657/58, overl. Joure 26-10-1693, dr. van Gerardus Schick en Maijcke
Cornelis Vermees; tr. (3) Dokkum 9-6-1694 AntjeLieuwes, ged. Dokkum 26-10-
1662, overl. na 15-7-1720, dr. van Lieuwe Willems 'Reijsende Bode van Doccum
op Amsterdam' en Auckien Jaeckles.

De grootouders van de eerste echtgenote van notaris Heinsius waren meester-chirurgijn Hans
Wendt/Wenth, NN (Liuckien Jans?), meester-chirurgijn Harmannus Abels Attama en Trijntje
Pieters. De meester-chirurgijn Hans Went werd op 17-11-1632 burger van Dokkum, met de ver-
melding 'geboortich van Straelsont'. Zijn zoon Andries Hanses Wenth, de latere schoonvader
van Heinsius Johannes Heinsius, was ook meester-chirurgijn en bovendien burgerhopman te
Dokkum. Een andere zoon en eveneens chirurgijn was Eijse Hanses Wenth. Deze wordt in Ned.
Patriciaat 9 (1918) als Eiso de Wendt genoemd als stamvader van het geslacht De Wendt, waarbij
als familiewapen wordt opgegeven: in blauw een zilveren lelie overtopt door een rode roos. In
het Wapenboek Hesman1 luidt het wapen van Eiso Went: in rood een zilveren lelie met erboven
een zilveren roos met gouden hart. Op de grafsteen in Joure die ligt op het graf van Eiso's nichtje
Trijntje Andries Wendt ziet het familiewapen er weer anders uit: Gedeeld, I. de Friese halve
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adelaar, II. een lelie (geen kleuraanduiding).
Johannes Heinsius en tweede echtgenote Titia Schick 'wonende op den Jouer' kopen op 3-3-

1686 een achtste part van 'seecker saté lants' te Oldehorne9. Op 17-3-1686 kopen zij te Oude-
haske land van Claas Jans en Jeltie Fockes10.

Notaris Heijne Heijnsius is in 1698 eigenaar van plaats 28 te Munnikeburen2. Dit eigendom
had hij op 27-10-1686 gekocht van Magdalena van Burmania, de vrouw van Hero van
Ockinga". In 1728 zijn de erfgenamen van Mr. Willem Fabritius eigenaar van deze plaats (zie
112).

Naast het eigendom van deze plaats had notaris Heinsius in 1698 'nomine liberorum' de helft
van Stem 44 (Groot Seepma) te Ternaard in bezit. De wederhelft was van Trijntie Vermees te
Dokkum. Op dezelfde wijze kon hij zich nog eigenaar voor eenvierde gedeelte noemen van Stem
8 (Keijser) te Wierum. Genoemde Trijntje Vermees was er voor de helft eigenares van, terwijl
het resterende kwart gedeelte op naam stond van 'de Heere Capitein Vermees'2.

Heinsius koopt op 27-10-1704 voor 622 guldens en 7 stuivers 'seekere stuck lants de Terpen
genaamt, groot na naam ende Faam achte halff pondematen' te Ackerwoude. Hij verkoopt dit
land weer op 4-2-171712.

In september 1705 koopt hij van zijn nichtje 'Imke Heinsius huisvrouw van Cornelis Dircksen
van der Mol wonende te Groningen', het vierde gedeelte van een saté lands met huizinge te Ol-
detrijne groot 27 roeden, en ook nog het vierde gedeelte van een stukje land van 5 roeden. De
broer en twee zusters van Imke hadden elk ook een vierde gedeelte in eigendom, 'van hun ouders
aanbeerft'8.

De in de Inleiding genoemde grafsteen in de kerk van Joure draagt naast de vermelding van
het overlijden van de eerste vrouw van Heinsius, de volgende inscriptie:

Den . . . is in den Heere Godtsalighlyck
ontslapen den Eerentphesten voorsienigê
Heinsius Iohannis Heinsius Secretaris van
Haskerlant out In syn. . . iaer en leit
alhier begraven

Omdat noch de overlijdensdatum, noch de leeftijd is vermeld, zou het wel eens kunnen zijn dat
Heinsius die vermoedelijk te Dokkum overleed, niet onder deze vele jaren eerder vervaardigde
grafsteen ligt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Andries, ged. Joure 28-4-1672, jong overl.
2. Trijntje, (ook: Catharina, Nienckè) Heinsius, ged. Dokkum 9-6-1673, overl.

na 1-12-1728, op 29-4-1694 te Dokkum aangenomen als NH-lidmaat, woont
in 1698 te Heerenveen, otr. Dokkum/Heerenveen 23-7/7-8-1698, tr. Tjallebert
Pytter Ritskes Jilderda, ged. Dokkum 6-9-1673, meester-zilversmid ald.,
legde in 1697 de meesterproef daartoe af, op 23-5-1717 geïnstalleerd tot
vroedsman van het Breedstrater-espel, burgemeester ald. 1724, overl. kort
vóór 7-1-1728, zn. van de meester-kannegieter Ritscke Pytters Jilderda en van
Geertje Joostes Stinstra.
Een door Pytter Ritskes Jilderda vervaardigde zilveren lepel bevindt zich nog in „het Ad-
miraliteitshuis" te Dokkum. De lepel heeft een gegoten steel met als knop een aapje. Op de bolle
kant van de bak is het eigenaarsmerk A.S. gegraveerd, vergezeld van een door twee (lauw-
ertakken omsloten familiewapen: Gedeeld, I. de Friese halve adelaar, II. drie boven elkaar
geplaatste klaverbladen. Het op deze lepel aangebrachte meesterteken vertoont een hart, door
twee pijlen doorboord. Het Wapenboek Hesman beschrijft het wapen van de zilversmid Pytter
Jilderda als volgt: Doorsneden, a. in rood drie gouden bollen twee-een geplaatst, b. in blauw
een rood hart door twee omgekeerde (punten naar beneden) gekruiste pijlen doorboord.

3. Gertie, ged. Joure 1-3-1676, jong overl.
4. Andreas, ged. Joure 3-6-1677, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:
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5. Marycke, ged. Joure 23-1-1681, jong overl.
6. Marijcke (Maijcke), ged. Joure 24-9-1682, ongeh. won. Dokkum (1729).
7. Tetske Heinsius, ged. Joure 24-4-1685, overl. na 1-12-1728, tr. (1) Schelle

Wybes, meester-kistenmaker te Dokkum; tr. (2) Douwe Wijngaarden, zeil-
maker te Dokkum.
Teetske Heinsius compareert op 22-5-1726 met haar 'ondertrouwde bruidegom' Douwe
Wijngaarden13. Een klein jaar later werd een dochter geboren, getuige de volgende aantekening
in het 'Memorij boeck van de vrouwens' van de vroedvrouw Catharina Geertruida Schrader';
'1727 den 28 maart bij Douwe zeilmaker zijn vrouw Tetzke Heijnsius een dochter'.

8. Johannes, ged. Joure 24-10-1686, jong overl.

Uit het derde huwelijk:

9. Auckjen, geb./ged. Dokkum 6/9-9-1696, verm. ongeh. overl. na 1-12-1728.
Ook Auckjen is met hulp van de vroedvrouw Schrader ter wereld gekomen, deze vermeldt in
haar aantekenboek: '1696 den 6 september ben ick gehalt tot de seckertaris Hijnius sijn wief
Anntie. Enn har dor des Heeren segen een jonge dochter gehalt. Mar de naegeborte saet vast'.

Hlb. Geert JansHeinsius, geb. Oldelamer ca. 1645, overl. Oldetrijne vóór 16-7-
1674, tr. Annichjen RoelofsKiers, overl. Oldetrijne vóór 16-7-1674, dr. van Roe-
loff Kiers en Froucke Hans Bauckes.

Op 16-7-1674 treedt Johan Heinsius (II) op als curator over 'Trijntie, Immichie, Geertie, ende
Hans Geerts, nagelaten weeskinderen van Geert Jans'. De boedel van de elf maanden eerder
overleden grootmoeder van deze kinderen moet worden verdeeld. De grootmoeder, Froucke
Hans Bauckes wonende te Oldetrijne en weduwe van Roeleff Kiers, had op 28-7-1669 haar testa-
ment gemaakt. Tot haar erfgenamen had zij benoemd 'mijn kinderen en kindskinderen', te we-
ten: Beelij Roeleffs, huisvrouw van Hendrick Geerts; Annichien Roeleffs, huisvrouw van Geert
Jansen; Stijntje Roeleffs, huisvrouw van Alben Beerns (in 1674 woont Stijntje Roeleffs met haar
echtgenoot Engbert Broers te Steenwijk); Roeleff Bauckes, nagelaten weeskind van Baucke Roe-
leffs en Claessien Jochems in leven echtelieden14.

Uit hierboven genoemd echtpaar Beeltjen Roelofs en Hendrick Geerts wordt Bauke Hendriks
Oltholt geboren. Deze treedt in okt. 1700 in het huwelijk met Alegonda Heinsius, dr. van de
advocaat Jacobus Heinsius en van Rinske Tijtsma/Teetsma. Van enige familierelatie met het hier
behandelde geslacht Heinsius is niets bekend.

Uit dit huwelijk (allen verm. geb. Oldetrijne):

1. Trijntje Heinsius, overl. na of in 1749, tr. Heerenveen 6-11-1687 Tjaardt
Althuijs, geb. 1666, apotheker, later ook schoolmeester te Heerenveen, overl.
tussen 1728 en 1749, zn. van de schoolmeester Tjepke Althuijs en van
Elizabeth Jacobs Apperloo.
Het NH-lidmatenboek van Heerenveen vermeldt in 1689 'Tjeert Althuijs en Trijntje Heinsig
komende van Leeuwarden'.

In 1710 kopen Tjeerd Althuis 'nu schoolmeester' en Trijntje Heinsius land te Oldetrijne van
Geertjen Heinsius, de vrouw van de stelling Jan Drijfholt te Steggerda8.

Tjeerd Althuis is in 1728 'nomine uxoris' voor drievierde eigenaar van de stemhebbende plaats
53 te Oldetrijne. Het resterende kwart gedeelte was eigendom van zijn zwager Hans Heinsius.
Op dezelfde wijze was hij voor de helft eigenaar van stemhebbende plaats 10 te Spanga, waarvan
de wederhelft toebehoorde aan de erven van Mr. Wilhelmus Fabritius (I1.2)2.

Op 18-11-1728 koopt Tjaardt Althuijs zeven-achtste parten van een halve saté lands te Spanga;
één-achtste part van de helft was al van hem en zijn vrouw15. De saté lands hoorde oorspronke-
lijk toe aan Mr. Wilhelmus Fabritius en Immigjen Heinsius (II.2). Het echtpaar Althuijs-Heinsius
was mede-erfgenaam van het echtpaar Fabritius-Heinsius. De andere erfgenamen die de zeven-
achtste parten aan Tjaardt verkochten, waren: 'Livius Prigge kapitein wegens de admiraliteit
van Friesland wonende te Harlingen voor twee-zevende parten, Monsieur Henricus Duif, Dieuke
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Duif wed. van de rentmeester Vitringa, Alegonda Duif met haar man Jorritsma schepen van
Leeuwarden, allen te Leeuwarden voor twee-zevende parten, Hans Heinsius meester-tinnegieter
te Heerenveen voor een-zevende part, Trijntje Heinsius weduwe van de burgemeester Jilderda,
Maike Heinsius ongehuwde meerderjarige dochter, Teetske Heinsius vrouw van Douwe Wijn-
gaarden, Auckjen Heinsius ongehuwede meerderjarige dochter allen te Dokkum voor de
resterende twee-zevende parten'.

Het Quotisatiecohier van 1749 noemt Trijntje Heinsius 'weduwe van Tjeerd Althuys, oude
vrouw, reedelijk bestaan' met een geschat vermogen van 2000 guldens.

2. Immighjen Heinsius, woont 6-11-1702 te Amsterdam 'als dienstmaagd bij
mijnHeer Stadhouder in 't Swart paert bij de Heere Packers Toory aldaar in
trouwe verlooft, doch nog niet onder de geboden"6, in september 1705
woont zij te Groningen met haar echtgenoot Cornelis Dircksen van der Mol8

(zie bij lila).
3. Geertje Heinsius, overl. na 7-12-1722 (Egbertus Oosterkamp bekent zekere

schulden bij 'mijn Stivmoeder Geertje Heinsius')17, tr. (1) Heerenveen 30-11-
1690 Johannes Goderts Bom, ged. ald. 29-12-1669, zn. van de Schoterlandse
executeur Godert Johannes Born en van Aertie (ook Aagtje, Attie) Clases;
otr. (2) Heerenveen 3e procl. 25-4-1706 Jan Drijfholt, 'stelling' te Steggerda;
tr. (3) Wybe Saeckes(Oosterkamp), dorsprechter te Oldelamer, overl. ald. tus-
sen 1722 en februari 1724, wedr. van Regina Egberts, zn. van Saecke Piers.

4. Hans Heinsius, meester-tinnegieter, armvoogd te Heerenveen, overl. tussen
1733 en 1749, tr. Langezwaag (att. Heerenveen 5-2-1713) Fookeltje Adema
'van de Langeswaagen', ged. Sneek 1-6-1673, overl. na 1749, dr. van Lolle
Barres Adama en Johanna van Eysinga18.
Volgens de Stemcohieren van 1698 en 1728 is Hans Heinsius voor een-vierde deel eigenaar van
plaats 53 te Oldetrijne.

Op 1-12-1728 verkoopt hij samen met zijn zuster Trijntje en met zijn nichtjes Trijntje, Mayke,
Teatske en Aukje Heinsius voor 1750 goudguldens een huis op de Dracht te Heerenveen19.

Fookeltje Adama wordt in het Quotisatiecohier van 1749 te Heerenveen noordzijde genoemd
als 'weduwe Hans Heinsius'. Haar gezin bestaat uit 2 personen boven 12 jaar (het Heerenveense
doopboek noemt geen kinderen uit het huwelijk Heinsius-Adama). Zij is 'redelijk in staat' en
de aanslag bedraagt 38-4-0. g

Noten
1. Gem. Arch. Leeuwarden.
2. Stemcohier.
3. Rijks Archief Leeuwarden (RAL), West-Stellingwerf (W.SW) P.c.2.
4. RAL, W.SW P.a.2.
5. RAL, W.SW M2.
6. RAL, W.SW L-l.
7. RAL, W.SW P.c.10.
8. RAL, W.SW P.c.11.
9. RAL, Schoterland Q.14.

10. RAL, Schoterland E.2.
11. RAL, W.SW P.c.8.
12. RAL, recht. arch. Dokkum 345.
13. RAL, recht. arch. Dokkum X.23.
14. RAL, Hof Provinciaal EEE-4 f. 206.
15. RAL, W.SW P.c.12.
16. RAL, W.SW U6.
17. RAL, W.SW U.8.
18. Genealogysk Jierboekje 1979, blz. 34.
19. RAL, Schoterland Q.20.
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ENKELE OPMERKINGEN OVER HET VOORKOMEN
EN DE VERSPREIDING VAN DE NAAM FIERS

door P. J. FIERST VAN WIJNANDSBERGEN

Voor een genealogisch onderzoeker zijn telefoongidsen niet de meest betrouw-
bare bron. Onder zekere voorwaarden echter, is het toch mogelijk er interessante
conclusies uit te destilleren, vooral ten aanzien van omvang en spreiding in de
tegenwoordige tijd van bepaalde geslachten. Gecombineerd met gegevens uit an-
dere bronnen, kan dat aanleiding geven tot min of meer relevante beschouwin-
gen, zij het van algemene aard, over verleden en heden van die geslachten. De
voorwaarden betreffen voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van een der-
gelijk onderzoek. Het lijkt alleen zinvol als het gaat om een relatief weinig voor-
komende familienaam, waarvan de dragers in de loop van de tijd een zekere mate
van honkvastheid hebben getoond.

Al geruime tijd ben ik geïnteresseerd in families met de naam Fiers, vroegere
en tegenwoordige. Tijdens een korte vakantietrip naar Brugge, niet lang geleden,
heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om het telefoonboek van West-
Vlaanderen door te nemen op zoek naar die naam. Dat ging vlotter dan ik had
verwacht en daardoor aangemoedigd heb ik, terug in Den Haag, bij de Belgische
en Franse ambassades alle relevante telefoongidsen opgevraagd en doorgewerkt.
De acht Belgische 'boekdelen' zijn door mij zorgvuldig nageplozen. Evenzo de
Franse 'annuaires officiels des abonnés au téléphone' van de departementen
Nord en Pas-de-Calais; de delen Somme en Aisne wat vluchtiger, maar ik zal
daaruit nochtans niet veel hebben gemist. Parijs heb ik als toegift er bij genomen.
De gidsen van Nederland had ik eerder al eens bewerkt.

In de bestreken gebieden blijken 322 telefoonaansluitingen te name van Fiers
voor te komen: 78 in Frankrijk (Frans-Vlaanderen 71, rest van Frankrijk 7)1,
186 in België (West-Vlaanderen 50, Oost-Vlaanderen 112, rest van België 24)2 en
58 in Nederland (Noord-Brabant 44, rest van Nederland 14)3. Op het bijgaande
kaartje zijn die aansluitingen met een stip weergegeven. Vanwege het kleine for-
maat van het kaartje zijn niet alle stippen op hun exact-juiste plaats terecht geko-
men, maar dat heeft het voordeel dat de concentraties van Fiers-genaamden
goed in het oog springen.

Fiers in 1985
De vermeldingen in de verschillende telefoongidsen zijn met inbegrip van de we-
duwen van een overleden Fiers. Niet opgenomen zijn de dames-Fiers die ge-
trouwd zijn of weduwe geworden en onder een andere familienaam in de gidsen
vermeld; inwonende gezinsleden en elders wonende naamdragers zonder eigen
telefoonaansluiting komen uiteraard evenmin in het overzicht voor. Hiermee re-
kening houdend, denk ik dat het aantal personen dat in 1985/1986 Fiers heette,
wel op 700 a 800 is te stellen. De gevonden spreiding in telefoonaansluitingen
is naar mijn mening in hoge mate indicatief voor de geografische spreiding naar
huidige woonplaats van dit totale Fiersenbestand. Ruwweg blijkt het tegenwoor-
dige woongebied dan te bestaan uit een brede strook door Vlaanderen en de Bra-
bantse Kempen, van Calais tot Eindhoven, met een hiaat tussen Antwerpen en
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de Nederlandse grens. Dit woongebied komt grotendeels overeen met het van
oudsher Nederlandse taalgebied van de Zuidelijke Nederlanden.

Fiers in 1500-1550
Wat weten we van de bewoning vroeger?
A. Voor Nederland ben ik het best gedocumenteerd. Alle Nederlanders die nu
Fiers heten, stammen af van een of enkele geslachten van die naam die reeds
ca. 1500 waren gevestigd in of nabij Tilburg en Hilvarenbeek, destijds heidedor-
pen in een landstreek in ontginning. De Tilburgse tak is vermoedelijk omstreeks
1800 uitgestorven. De Hilvarenbeekse tak is uitgewaaierd naar Bladel, Lage
Mierde, Westelbeers en later Reusel. Bij de volkstelling van 31 mei 1947 werden
aldaar 102 nakomelingen geteld en nog eens 5 in Rotterdam. Sindsdien zijn ook
enkelen elders in het land terecht gekomen.
B. De vroegste vermeldingen van Fiers-genaamden in Frans-Vlaanderen, die bij
nasporingen ter plaatse door leden van mijn familie werden gevonden, dateren
van ca. 1580 in Peene en Buysscheure, ca. 1650 in Brouckerque, Ekelsbeke en
Bollezeele, ca. 1700 in Steene, Looberghe en Volckerinchove, wat later in Worm-
hout en andere landelijke gemeenten. De huidige bewoning van Duinkerken en
omgeving en van de streek rond Lille, zal, naar ik veronderstel, wel een gevolg
zijn van een in de vorige eeuw plaatsgevonden migratie van de agrarische naar
meer geïndustrialiseerde regio's, waaraan ook een aantal Fiers'en deelnam. Voor
Calais en Lens geldt iets dergelijks.
C In België hebben we tot nu toe geen systematisch onderzoek naar Fiers-
genaamden gedaan. Anderen blijkbaar evenmin, althans voorzover men mij
kortgeleden bij het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handza-
me kon vertellen. De fragmentarische gegevens waarover ik wel beschik, wijzen
uit dat mensen met de naam Fiers in ieder geval reeds vóór 1550 woonden in
Tielt, Deinze, Maldegem, Rupelmonde, ca. 1650 ook in Merendree, Landegem,
Sint-Niklaas, Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en ca. 1750 in Kalken en Destelbergen,
allemaal plaatsjes en dorpen in West- en Oost-Vlaanderen. De genoemde jaartal-
len geven geen tijdsvolgorde van vestiging aan, maar alleen de vroegste vermel-
dingen van een Fiers, die ik tot dusver met betrekking tot die plaatsen ben tegen-
gekomen. Het kaartje laat zien dat Gent en de streek ten oosten daarvan nu een
groot concentratiegebied van Fiers-genaamden vormen. Ik vermoed dat dit al
heel vroeg het geval is geweest.

Van 1550 naar 1985
Niettegenstaande onze onvolkomen kennis, met name waar het de Gentse regio
betreft, durf ik de stelling aan dat de huidige bewoningsspreiding hetzelfde pa-
troon vertoont als die van eeuwen her. Verhoudingsgewijs zijn het maar weinigen
die nu buiten de oude kernen wonen en dan nog vaak in de periferie. Voorts is
er enige trek van het land naar de stad geweest, vooral in Frans-Vlaanderen en
wellicht rond Gent. Het beeld dat zich opdringt, is dat van een honkvast volkje,
qua woongebied, occupatie en religie. Het woongebied vond zijn begrenzing -
althans naar het zuiden en westen - in het taalgebied, de occupatie was en is
nog voornamelijk de landbouw en wat daaraan annex is, de religie is van ouds
de rooms-katholieke. Degenen, die niet in het beeld passen - de hervormden
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van het eerste uur, meestal handwerkslieden of neringdoenden uit stadjes als
Tielt - zijn veelal omstreeks of na 1580 naar het noorden uitgeweken en hebben
zich in Middelburg, Leiden, Haarlem of soms elders gevestigd. Aldus is in Ne-
derland een aantal hervormde, stedelijke families Fiers ontstaan, die echter na
korter of langer tijd alle zijn uitgestorven; de laatste representant overleed in
1955.

Stam en stamgebied
Is er iets zinvols te zeggen over de vraag of alle Fiers-genaamden terug te voeren
zijn tot een gemeenschappelijke stam? Het gaat tenslotte om een naam, die a.
niet tot de meest gangbare behoort, b. gedragen wordt door een relatief klein
getal personen, c. voorkomt in een beperkt gebied en d. al vijf eeuwen of langer
> wordt gebruikt. In publikaties over naamkunde wordt wel geopperd dat Fiers
een patronymicum zou zijn van Fier of Fiere. Dat helpt ons echter niet verder.
Tenzij - zoals Eugene Vroonen stelt in zijn Dictionnaire Etymologique des
Noms de Familie de Belgique (Brussel 1960/1961) - de naam in oorsprong te
maken zou hebben met 'fer' (ijzer, lans) en 'fier' (woest, dapper) en zou duiden
op een persoon die zich met een lans fel verweert, een krijgsman (namen: Guer-
man, Gheers, Fieremans, Fiers). Niet onmogelijk, evenmin te bewijzen. Als dit
echter de juiste naamsafleiding zou zijn, is het denkbaar dat op enig tijdstip in
de (vroege?) middeleeuwen, enkelen van die bewapende, 'woeste' lieden de stam-
vaders zijn geworden van een aantal geslachten Fiers. Een gemeenschappelijke
achtergrond zou daarmee gevonden zijn, maar nog geen gemeenschappelijke
stam.

Het land van oorsprong, dat lijkt duidelijk, is Vlaanderen. Is daarbinnen een
stamgebied aan te wijzen? Kijken we naar het kaartje, dan neemt de streek rond
Gent nu een centrale en dominante plaats in. Kan dit de kern zijn van waar uit-
straling plaats vond tot de huidige grenzen van het woongebied? Er is weinig
verstandigs over te zeggen. Als er al sprake zou zijn van één stamgebied, kan
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dit evengoed elders hebben gelegen, bijvoorbeeld in Frans-Vlaanderen. Een ex-
pansie van hieruit zou zich eerder naar de eigensoortige oostelijke contreien heb-
ben gericht dan naar het zuidwesten, waar een vreemde taal en wellicht andere
gebruiken belemmeringen zouden hebben gevormd. Ook voor dit punt geldt, dat
we vooralsnog niet verder komen dan het opperen van wankele hypothesen. Niet
uitgesloten is tenslotte dat de naam op verschillende plaatsen binnen het woon-
gebied en bij verschillende geslachten min of meer gelijktijdig in gebruik kwam.

De naam en zijn varianten
Er zijn in Nederland in de loop van de tijd enkele van de grondvorm Fiers afgelei-
de familienamen ontstaan: de Zeeuwse variant Fierse en voorts de samenstellin-
gen Fiers Kappeijne, Fiers Vleugels, Fiers Smeding en Mens Fiers Smeding. Met
uitzondering van de laatstgenoemde zijn deze namen intussen weer verdwenen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de familienaam Fierst van Wijnands-
bergen ook zo'n afgeleide naam is, ontstaan door toevoeging, in de eerste plaats
van een 't' aan Fiers, maar belangrijker, tevens van de vermoedelijke plaats van
herkomst (Wijnoxbergen?) in verbasterde vorm. Er bestaat trouwens méér aan-
leiding voor deze gedachte. Tot nu toe kon de juistheid daarvan echter niet bewe-
zen worden, ondanks uitgebreid en gericht onderzoek in Frans-Vlaanderen. Dit
onderzoek lijkt integendeel te indiceren dat Wijnoxbergen ('Bergues St. Winoc'
of 'Bergues') niet de plaats van herkomst is. •

Noten
1. (volgens de'Annuairesofficiels desabonnés au téléphone' 1984)Frans-Vlaanderen 7/;Armbouts-

cappel 2, Avion 1, Bavenghem les Eperlecques 1, Bergues St. Win. 2, Bierne 2, Bollezeele 1,
Bourbourg 3, Bray-Dunes 1, Brouckerque 2, Calais 3, Cappelle la Gr. 1, Coudekerque Vi. 1, Cou-
dekerque Br. 3, Courrieres 1, Dunkerque 4, Esquelbecq 1, Féchain 1, Grande Synthe 3, Gravelines
3, Hellemmes 2, Herzeele 2, Holque 1, Hoymille 1, Lens 2, Lille 6, Lomme 1, Loon-Plage 1,
Mare en Baroeul 1, Marck 1, Pitgam 2, Lesquin 1, Santes 1, Steene 1, St. Pol sur Mer 3, Tourcoing
2, Wambrechies 1, Wattignies 1, Wingles 1, Wormhout 4;
rest van Frankrijk 7: Doullens 1, Parijs 6.

2. (volgens de boekdelen 1985/1986) West-Vlaanderen 50: Beernem 3, Brugge 5, Diksmuide 1,
Gistel 3, Houthulst 1, leper 2, Ingelmunster 1, Jabbeke 1, Knokke-Heist 2, Koekelare 1, Koksijde
1, Kortemark 1, Kortrijk 3, Lichtervelde 1, Maldegem 2, Oostende 6, Oostkamp 10, Oudenberg
1, Ruiselede 1, Torhout 1, Wevelgem 1, Zedelgem 2;
Oost-Vlaanderen 112: Aalst 2, Assenede 1, Berlare 5, Brakel 1, Deinze 1, Dendermonde 1, De
Pinte 1, Destelbergen 2, Eeklo4, Erpe-Mere 1, Evergem 1, Gavere 1, Gent 28, Herzele 3, Kaprijke
3, Knesselare 1, Kruishoutem 1, Laarne 12, Lochristi 6, Lokeren 12, Melle 1, Merchtem 1, Merel-
beke 4, Moerbeke 1, Sint-Niklaas 3, Wetteren 3, Zele 7, Zottegem 5;
rest van België 24: Antwerpen 5, Asse 1, Braine l'Alleud 1, Brussel 7, Courcelles 1, Duffel 1,
Gembloux 1, Herentals 2, Mol 2, Namen 2, Tongeren 1.

3. (volgens de telefoongidsen 1985 of 1986) Noord-Brabant 44: Bladel 18, Eersel 1, Eindhoven
2, Hapert 2, Goirle 1, Lage Mierde 2, Luykgestel 1, Netersel 2, O/W Middelbeers 1, Reusel 7,
Steenbergen 1, Valkenswaard 3, Veghel 3;
rest van Nederland 14: Culemborg 3, Goes 1, 's-Gravenhage 1, Rotterdam 2, Stein 1, Venray 2,
Vlaardingen 2, Weert 2.

99



GENEALOGIE VAN SLOCHTEREN

(stad Groningen)

door P. J. C. ELEMA

Inleiding
Omdat ik zelf van een geslacht met de naam Slochteren afstam, noteerde ik ja-
renlang alle vermeldingen daarvan in de stad Groningen. Ik schoot er wat mijn
eigen voorouders betreft weinig mee op: dat bleek een heel kleine familie te zijn,
die duidelijk van de rest viel te onderscheiden. Wel beschik ik nu over uitgebreide
dossiers inzake diverse Groninger geslachten Van Slochteren, en een daarvan
wordt hierbij nader uitgewerkt. Ik raakte o.a. geboeid door de levensloop van
de dochter Marchje uit de vierde generatie, die klaarblijkelijk heel bewust haar
eigen gang ging en er duidelijk het beste van maakte toen haar dat door de heer-
sende moraal werd verhinderd. Daardoor zette zij de familienaam tot in de 19de
eeuw voort. Trouwens nog in een ander geval werd de naam in de vrouwelijke
lijn doorgegeven.

Waar die naam aan was ontleend, is niet moeilijk te raden: het dorp Slochte-
ren, pal ten oosten van de stad, zal uiteindelijk de herkomst wel zijn. Te bewijzen
viel het in dit geval niet, omdat van de stamvader erg weinig bekend is. Deze Roe-
lef Jans trouwde in 1665 (maar dat hoeft niet zijn eerste huwelijk te zijn geweest)
en voor zover ik kon nagaan kwam hij zelf nooit met de naam Van Slochteren
voor. Wel was dat het geval bij zijn beide zoons, toen zij in 1695 de erfenis van
hun moeder beredderden.

Genealogie
I. RoelefJans, te Groningen, overl. voor medio 1678, tr. (bij de ondertrouw trad
voor hem op Roelef Leffers) Groningen 10-10-1665 Engeltjen Alberts (voor wie
Jasper Jochums), geb. zeker voor 1630, overl. voor medio 1683. Zij tr. (1) Gronin-
gen 19-4-1647 Geert Jansen; otr./tr. (3) (als Ennigjen Alberts, wed. Roeleff Jans,
voor wie Thies Hindricks als 'swager', d.i. schoonzoon) Groningen 31-7/31-8-
1675 Onne Jansen, van Groningen; en otr./tr. (4) (als weduwe van Onne Jans,
voor haar Thyes Hindricx als soon) Groningen 6/25-7-1678 Lambert Jansen, van
Nyehove.

Over Roelef Jansen, die na zijn huwelijk niet veel langer dan een decennium actief geweest kan
zijn, is bijzonder weinig bekend. Mogelijk was hij evenals zijn vrouw eerder gehuwd geweest;
dat wordt echter in de stedelijke trouwboeken bij mannen niet vermeld, en uit dit hypothetische
huwelijk zullen in elk geval geen kinderen in leven zijn gebleven. Zijn oudste zoon was kuiper
en diens dochter kwam in het burgerweeshuis terecht, dus iemand uit de stamreeks moet burger
zijn geweest. Maar met zo'n veel voorkomende naam is dat vrijwel alleen bij toeval te achterhalen.

Van zijn vrouw is veel meer bekend. Zij trouwde in totaal vier keer en bij het eerste huwelijk
trad voor haar de stiefvader Hans Gerrits op, dus mogelijk was zij een dochter van Swaentijen
Albers, weduwe van Albert Hindricks, die in de Groninger Martinikerk op 1-5-1631 trouwde met
Hans Gerrijt 'soldaet onder capitain Rensen, van Dipdorp'. Er waren wel naamgenoten van deze
Hans Gerrits, maar een moeder Swaentjen zou kunnen kloppen met de vernoeming van Engel-
tjes jongste dochter.

Ook uit haar eerste huwelijk werden kinderen geboren. Daarvan waren later nog in leven:
a. Hillegjen Geerts, ged. Groningen (A-Kerk) 1-3-1648 (in Bottr. str.), tr. (1) (voor haar Roeleff
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Jans stiefvader) Groningen (Martinikerk) 7-5-1673 Thyes Hindricx, van Groningen; tr. (2)
(als weduwe van Thyes Hindricx, voor haar Lambert Jans als vader) Groningen 23-8-1684
Jan Edens Smit, van de Scheemda (die in 1688 genoemd werd als 'swager' van Hillegjens
halfzuster Swaentjen); tr. (3) (als weduwe van Jan Edens Smit en vertegenwoordigd door
Arent Frericks als 'swager') Groningen (NK) 16-2-1693 Even Everdes.

b. Grietjen Geerts, ged. Groningen (A-kerk) 18-4-1651 (in Bottringe-straet), tr. (1) (voor haar
Thyes Hindrix als 'swager') Groningen (Broerkerk) 14-10-1674 Arent Wieringa, van Gronin-
gen; tr. (2) als zijn weduwe (en door dezelfde zwager vertegenwoordigd) Groningen (Martini-
kerk) 24-2-1680 Arent Frericx, van Doren.

Hun moeder werd uiteindelijk door haar vierde echtgenoot overleefd, want Lambert Jansen
ging Groningen 23-10-1683 in ondertrouw met Aeltjen Hindricx (later: Ceuns) en trouwde met
haar op 16-11-1683 in de Martinikerk. Hij deelde onder de naam Lammert Jansen Bolt in Engel-
tjens erfenis mee en liet onder dezelfde familienaam uit zijn laatste huwelijk nog enige kinderen
dopen.

In het jaar voordat Engeltjen Alberts met Roelef Jansen trouwde, regelde zij enige zaken. Op
1-4-1664 verkocht zij aan Jan Thyes en vrouw 'vier kamers met een plaatse ertussen in Vis-
scherstrate op pachtgrond, die jaarlijks aan de Akerk 45 stuivers deden'; de prijs werd niet
genoemd1. Tevens leende zij op 5-5-16652 honderd gulden van Crijn Jurriens en Jantien Berents;
zij woonde toen nog steeds aan het Boterdiep.

Na haar overlijden, dat gezien het hertrouwen van haar weduwnaar in ieder geval vóór 1684
had plaatsgevonden, duurde het nog enige tijd voordat haar erfgenamen het onroerende goed
verkochten. Pas op 23-1-16953 verkochten Jans Roeleffs van Slochteren, Matthias Stoffers no-
mine uxoris en Harmannus Roeleffs van Slochteren tezamen voor drie parten, mr. Arent Frericks
nomine uxoris en mr. Lammert Janssen Bolt beiden voor een part, aan Evert Everdes en Hillegjen
Geerts de behuizing staande aan de oostzijde van het Botterdiep op eigen grond, waarvan de
kopers al een part (hun aangeërfde zesde deel dus) toebehoorde. Zwetten waren ten N. Jannes
Amsinck, ten O. het stadsland, ten Z. Hindrick Coiters wed. en ten W. het diep. De prijs bedroeg
slechts 250 gulden.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen (geb. in de Steentilstraat):

1. Jan Roelefs, volgt Ha.
2. Swaentjen Roeleffs, ged. (Martinikerk) 29-11-1668, tr. (1) Groningen (voor

haar Jan Edens als 'swager') (NK) 15-11-1668 Derk Meijer; tr. (2) (als diens
weduwe, voor haar Jan Roelefs als broeder) ald. (Martinikerk) 22-3-1692
Mattheus Christoffers, van Groningen.

3. Hermannus Roelefs, volgt Ilb.

Ha. Jan Roelefs (van Slochteren), ged. Groningen (Martinikerk) 23-9-1666, kui-
per, tr. (onder patroniem, voor hem Derk Meijer als 'swager') Groningen (NK)
22-5-1690 Derkjen Remmerts, van Hornhuisen (voor wie Roelof Alberts als goe-
de bekende), ook voorkomend als Derkjen Jans en Derkje Remges, overl. vóór
1710.

Jan Roelefs werd in 1710 kuiper genoemd en woonde voordien op het Boterdiep. Hij was in dat
jaar, als weduwnaar, elders heengetrokken (naar de koloniën?). Vreemd genoeg wordt in de re-
gistratie van de admissiegelden geen enkele Jan of Jannes Roelefs als kuiper genoemd, behalve
in 1682; doch toen was deze Jan nog geen 16 jaar. Kennelijk is hij nooit meer in de stad terugge-
keerd.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen (geb. op het Botterdiep):

1. Engeltjen, ged. (Martinikerk) 26-8-1692.
2. Roelef, ged. (Martinikerk) 30-8-1698.
3. Engeltjen Jans (van Slochteren), ged. (NK) 24-3-1700, tr. waarsch. (1) (el-

ders?) Jan Berends; tr. (2) als diens weduwe (voor haar Albertus van Slogte-
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ren, als neef) Groningen (NK) 23-11-1751 Jan Harms, van Groningen.
Na het vertrek van haar vader werd Engeltjen in het burgerweeshuis opgenomen4 als 'Engeltien
Jans van Slochteren dochter van Jan Roelefs van Slochteren en Derkjen Jans eheluiden sijnde
een cuiper en heeft gewoont opt Botterdiep, is int weeshuijs geadmitteert tot de wedercomst van
de vader aldus gedaen int Convent den 14-4-1710' (er werd aan toegevoegd: 'sonder goet'). Op
dezelfde bladzijde van het register ondertekende zij op 6-5-1726 een verklaring dat zij het wees-
huis verliet: ick ondergeschrevene bedanke de opsienders van dit Huis, en de gansche gemeinte
deser stad, voor de goede opvoedinge, onderwijsinge en weldaden an mij gedaan, belove altijd
dankbaar te wesen, en onder Gods zegen het Huis gedagtig te sijn; bekenne voorts mijn wollen
en linnen ten vollen te hebben ontvangen'.

Daarmee was zij zo lang mogelijk, tot haar 26ste verjaardag, in het weeshuis gebleven. Ik vond
echter niet dat zij nog in het weeshuis lidmaat was geworden, wat wel gebruik was. Zij zal in
de tijd daarop, misschien buiten de stad, zijn gehuwd met ene Jan Berends. Als diens weduwe
hertrouwde Engeltje Jans namelijk in 1741 met een Jan Harms; de namen zijn niet veelzeggend
genoeg om een sluitend bewijs voor haar identiteit te vormen, maar de vermelding van Albertus
van Slogteren als neef lijkt mij doorslaggevend.

Ilb. Hermannus Roelefs van Slochteren, ged. (onder patroniem) Groningen
(NK) 12-12-1670, lidmaat (als Hermannus van Slochteren in Steentilstrate) op
belijdenis juni 1696, tr. ald. (Martinikerk) 1-5-1696 Annege (Annichjen) Luich-
jens, ged. Groningen (A-Kerk) 14-5-1676, dr. van Luitjen Benes en Jantjen
Bitters5.

Uit dit huwelijk, gedoopt in de Martinikerk te Groningen (behalve de twee
oudsten geb. aan de Brede Markt (= Grote Markt)):

1. Ludolf, volgt lila.
2. RoelefJan, volgt Illb.
3. Engeltje, volgt IIIc.
4. Jannes, ged. 16-10-1703.
5. Albert, volgt Illd.
6. Jantjen Hermannus van Slochteren, ged. 18-3-1707, tr. (1) (voor haar Isaac

Pieters als zwager) Groningen (NK) 24-11-1729 Wessel Harmens, van Leer,
soldaat in de compagnie van de Generaal-majoor Wichers; tr. (2) Groningen
(NK) 23-1-1744 Simon Muller, van Belle in het graafschap van der Lippe, rui-
ter in de compagnie van de Majoor Mottij.

lila. Ludolf van Slochteren, ged. Groningen (Grote Kerk) 21-2-1697, lidmaat
op belijdenis ald. december 1714 (als Rudolph van Slochteren in Kreupelstraet-
jen, sic), overl. (in het Anthoni-gasthuis) 13-1-1776, tr. (1) (met consent van zijn
moeder) Groningen (Martinikerk) 4-4-1719 Helena Everts, van Nieuwhuis (voor
wie Harm Harmens als oom optrad), lidmaat op belijdenis (als j.d. in Poe-
lestraat) in maart 1715, overl. tussen eind 1739 en medio 1743; tr. (2) Groningen
(NK) 10-10-1743 Imke Hillebrants, van Middelstum doch ged. Zandeweer 18-12-
1701, lidmaat op belijdenis (adres: Agter de Muur) december 1741, overl. (in het
Anthoni-gasthuis) 17-8-1778, dr. van Geert Hilbrants en Johanna Welt. Zij tr.
(1) Groningen (A-Kerk) 31-12-1727 (voor haar trad op haar oom Jan Vijlant, die
met haar tante Tetien Welt was gehuwd) Hindrick Hindricks, van Eenderum ( =
Eenrum).

Ludolph van Sloghteren (de spelling van zijn naam was zeer variabel, getuige ook de verschrijving
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van zijn voornaam bij de belijdenis) en Helena Everts moeten een huis hebben bezeten bij het
Boterdiep, want daar werden al hun kinderen geboren (de ene uitzondering betreft een op het
Boterdiep uitkomende straat) en ook petitioneerde hij op 29-10-1723 tegen het bouwplan van
een buurman aldaar, overigens tevergeefs6. In 1724 leenden zij tweemaal ƒ 100 van de raadsdie-
naar Eppo Andels en in 1732 respect. / 100 en ƒ 5O7. Helena moet, als 'Ludolph van Slogteren
huisvrouw' in 1733 een conflict hebben gehad met de weduwe van Leonard Nicasius8.

Na haar dood, toen Ludolph op het punt van hertrouwen stond, compareerde hij op 16-9-
17439 ter weeskamer met Tobias Venhuisen en Roelf van Sloghteren als opzienders over zijn
minderjarige zoontje Roelf, dan in het vierde jaar - de jongste en klaarblijkelijk ook de enige
van hun negen kinderen die toen nog leefde. De financiële toestand moet bepaald benepen zijn
geweest (vandaar ook de opzieners in plaats van voormond en voogden), want de vader zal de
pupil op zijn achttiende jaar slechts twee ducatons behoeven uit te keren. Het lijkt mij dat ook
dit kind geen lang leven beschoren is geweest; ik vond het later niet meer genoemd.

Met zijn tweede echtgenote Imke Hillebrants verkocht Ludolf van Slogteren op 26-6-17519

aan Jeltje Gosses wed. Hillebrant Wopkes een huis met een plaatsjen en 'boe' daarachter, gelegen
achter de derde agterdemuur, ten W. van de Kijk in 't Jatstraat, op vrij eigen grond. Zwetten
waren ten N. de straat, ten O. en Z. Jan Hoen en ten W. de weduwe van Willem Jans. Van de
koopsom a d / 815 ontvingen zij contant ƒ 369, de rest ging rechtstreeks naar schuldeisers. Zo
had juffer Johanna Papinck nog ƒ 300 hypotheek te vorderen en Imke's voordochter Johanna
Hendriks ƒ 145.14.0 aan vaderlijke afkooppenningen. Mogelijk was dit perceel dus door Imke
ten huwelijk aangebracht.'

Dit is vrijwel het laatste wat we van het echtpaar vernemen en dat blijkt te verklaren uit het
feit, dat zij zich toen terugtrokken uit het openbare leven. In dezelfde maand kochten zij zich
in het Anthoni-gasthuis in, respect. 55 en 52 jaar oud. In het rekeningenboek van dit hofje staat:
'Den 8 Junij op ordre van de Ed. Heer Borgemr. S. Gockinga en zijn Ed. assessoren in 't Convent
aangenomen Ludolph van Slogteren en zijn huisvr. Imke Hillebrants voor de somma van vijfhon-
dert gld. Dog aangezien de boedel niet toereijkende is geweest, so brengt (den) Rendant alhier
volgens contract van aanstellinge ƒ 475'10.

Het is een uitstekende investering gebleken; zij stierven na respect, ruim 24 en 27 jaar verblijf
in het gasthuis in 1776 en 1778. In de desbetreffende jaarrekeningen zijn hun overlijdensdata
keurig aangetekend.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Groningen (op een na allen geboren 'opt Bot-
terdiep'):

1. Harmannus, ged. (NK) 9-11-1719.
2. Evert, ged. (Martinikerk) 14-10-1721.
3. Everhardus, ged. (Martinikerk) 18-12-1722 (in de Bloemstraat).
4. Hermanna, ged. (NK) 3-9-1724.
5. Evert, ged. (Martinikerk) 19-12-1727.
6. Everdina, ged. (NK) 6-4-1730.
7. Harmanna, ged. (Martinikerk) 12-6-1731.
8. Hermanna, ged. (NK) 2-6-1735.
9. Roelef, ged. (Martinikerk) 3-12-1739, leefde nog 16-9-1743.

IHb. Roelf (Harmannus) van Slogteren, ged. Groningen (Grote Kerk) (als Roe-
lef Jan) 29-1-1699, lidmaat op belijdenis in juni 1724 (als Roelef van Slochteren
bij 't Botterdiep), bakker, koopman, overl. (lijklaken van het bakkergilde in de
Nieuwe Kerk) 28-11-1772, tr. ald. (Martinikerk) 22-5-1731 Cornelia (de) Vrijse
(voor wie Jurrien Vriese als vader), ged. Groningen (A-Kerk) 30-9-1696, lidmaat
op belijdenis juni 1719, overl. ald. (lijklaken Martinikerk 20-3, naamrol
koopman- en kramergilde 28-3-1771), dr. van Jurrien Vries en Marregien Corne-
lis.
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Roelef van Slogteren moet aanvankelijk lid van het bakkersgilde zijn geweest. Mogelijk had zijn
huwelijk (en zijn schoonvader?) er iets mee te maken, maar op 19-3-1732" voldeed hij zes gul-
den aan de stedelijke diaconie wegens overgang van de bakkergilde tot de koopman en kraemer
gilde, en in hun naamrol werd hij dan ook meteen ingeboekt.

Het echtpaar had kort tevoren, op 11-12-173112 van hopman Jannes Schepel en Johanna Pe-
tronella Somberg hun behuizing met een boegje en een plaatsje erachter gekocht. Dit was gelegen
op eigen grond, aan de zuidzijde Agter de Muire tussen de Ebbinge- en de Boteringestraat. Zwet-
ten (belendingen) waren ten N. de straat, ten O. Tobias Geerts, ten W. Bruin Willems Mieden-
dorps kinderen en ten Z. mons. Middelborgh. Van de koopprijs ad / 850 werd contant / 250
voldaan. Tevens kocht de 'coopman' Roelef van Slogteren, vreemd genoeg zonder vermelding
van zijn vrouw, op 4-11-1735 van hopman Christoffer Radijs en Jodocus Heringa hun mandelige
huis ten zuiden van de Butjesstraat, met een plaatsje erachter en een vrije uitgang terzijde, voor
twaalf stuivers meer dan ƒ 5OO13. Ten N. hiervan lag dus de 'Buttie straete', ten O. en Z. raads-
heer Hindrick Berghuijs, en ten W. Wybe Wijtses. Dit is het pand waaromtrent de 'coopman'
een kwestie heeft met de olderman Gerhardus Mensen in de Oude Boteringestraat, omdat Roe-
lefs 'schotelbank' aan diens muur vastzit. Omdat het al 'lange jaaren' zo zit, mag die blijven14.
Het pand werd door beide echtelieden tezamen verkocht op 29-4-176515 als een woning met een
kamer ernaast ten Z. in de Buttjesstraat, de zwetteh worden dan gegeven als ten O. en Z. raadsheer
Hammink en de wed. van Gerardus Mensens, ten W. Cobe Jans. De prijs bedroeg nu / 725 en
de verkopers stelden tot borg voor goede levering Harmannus van Slogteren en Grietje Roelfs,
hun zoon en schoondochter.

Enkele malen leenden zij wat geld. Zo in 1747 een bedrag van ƒ 300'6, 'heerkomende en sprui-
tende uit een handschrift van 17-3-1747', en in 1766/ 20017 van de solliciteur H. van Kruissen.
In dit laatste geval waren hun zoon en schoondochter opnieuw borg. Overigens had in 1762 de
'coopman' Hindrik Schouten bijna ƒ 130 van Roelf van Slogteren te vorderen en de betaling lever-
de zoveel moeilijkheden op, dat de stadspander op 13-3-1762 beslag moest leggen op een 'bedde
met sijn toebehooren, benevens een cabinet'18.

Het is mogelijk dat Roelf van Slogteren degene is, die in 1750 optrad als curator over de minder-
jarige zoon van Jan Heijligers bij Jantjen Aljes19. Zeker was hij degene die met zijn vrouw op-
trad bij de huwelijkse voorwaarden van Cornelia's halfzuster Anna Vriese; ik vond haar doop
niet, maar klaarblijkelijk was Cornelia's vader — de olderman Jurjen Vriese — hertrouwd ge-
weest met Welmoet Egges, die bij dit huwelijkscontract als zijn weduwe voorkwam. Hij was,
dit terzijde, zelf uit Aurich afkomstig en woonde ten tijde van Cornelia's geboorte in de
Pelsterstraat. Zijn tweede huwelijk, en de doop van Anna, hebben mogelijk buiten de stad plaats-
gevonden.

Zijn dochter overleed opeens weer onder patroniem, als 'Kornilija Jurriens vrouw van de
koopman Roelf van Slogteren, bij Eb.str. agter de Muir', voor wie op 20-3-1771 het lijklaken
van de Martinikerk werd geboekt. In de naamrol van het koopman- en kramergilde werd haar
sterfdag echter genoteerd als 28 maart. Roelef stierf anderhalf jaar later. Hem vond ik nu weer
niet in de naamrol van het koopman- en kramergilde, doch als 'Roelef van Slogteren man van
Kornelija aan de Westkant van Dra' (sic) boekte men het lijklaken van het bakkergilde voor hem
in de Nieuwe Kerk op 28-11-1772. Daarmee zijn we dus terug op zijn gilde van veertig jaar tevoren.

Uit dit huwelijk (geb 'agter de muire bij Ebbingestr.'):

1. Harmannus, volgt IVa.
2. Marchjen, volgt IVb.
3. Ludolph, volgt IVc.

IVa. Harmannus (Roelfs) van Slogteren, ged. Groningen (Martinikerk) 6-5-
1732, bakker, overl. na 1775 en mogelijk na 1785, tr. Groningen (Martinikerk)
22-11-1763 Grietje Roelefs (voor wie Ente Roelefs als broeder optrad), dr. van
Roelef Remers en Syberg.

Van dit huwelijk werd op 20-10-176320 een huwelijkscontract opgemaakt, waaruit de ouders van
de bruid blijken. Aan bruiüegomszijde getuigden bij die gelegenheid zijn beide ouders, zijn volle
broeder Ludolf van Slochteren, alsmede zijn volle oom die dezelfde naam droeg. Aan bruidszijde
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de moeder, toen al weduwe, Ente Roellefs als broer en Jalke Rienes als 'volle moey'. Van de bruid
en haar familie is echter in de stad weinig terug te vinden, zeker niet haar eigen doop.

De bruidegom was over de dertig toen hij trouwde, en al enige jaren voor zijn huwelijk had
hij een woning gekocht: op 19-11-175921 kocht hij van Douwe van der Werp en Trijntje Willems
voor ƒ 290 een kamer op vrije eigen grond ten W. in de Kleine Butjesstraat, staande bij de quar-
tiermeester Jan Hoeben, verhuurd voor / 29 per jaar. Kort na zijn huwelijk kocht de bakker
Harmannus van Slogteren met zijn vrouw van de familie Middendorp een behuizing ten O. in
de Visscherstraat op vrij eigen grond22; zwetten ten N. Lucas Folkers, ten O. de wed. Nienhuis,
ten Z. Arent Wilkens en ten W. Bene Cremers. Van de koopprijs ad ƒ 800 voldeden zij contant
/ 100. Later dat jaar werd een hypotheek over de kamer in de Butjesstraat overgedragen en maak-
te Harmannus van de gelegenheid gebruik, nog / 300 erbij te lenen van Lieut. H. J. Doesburg23.

Bovengenoemde akte is de enige, waarin ik hem met het beroep bakker aantrof. Enige betaling
van admissiegeld voor dit gilde (en dat was vrij hoog) heb ik niet kunnen achterhalen.

Op 11-2-176824 kocht het echtpaar van Arent Wilkens en diens onmondige zoontje een huis
bestaande in vier kamers ten Z. achter de muir gelegen op de hoek van de Jobsgang bij de Lane,
op eigen grond. Zwetten waren ten N. de straat, ten O. de weduwe van hopman Barklag, ten
Z. Jan Jeltjes en ten W. de gang. De koopprijs ƒ 1340 konden zij niet zelf voldoen en daarom
hadden zij twee dagen eerder ƒ 1800 geleend van G. Alberda, heer van Dijksterhuis25.

Achteraf bezien hadden ze deze koop waarschijnlijk beter kunnen nalaten. Op 13-6-1770 legde
de stadspander beslag op 'een bedde met zijn toebehoren benevens een kaste' wegens een schuld
van ƒ 500 met de renten aan H. Sevensteern en vrouw26. Dat was kennelijk de bovengenoemde
hypotheek a d / 500 inzake het huis aan de Visserstraat. De beslaglegging op enig huisraad voor
een schuld van deze grootte was natuurlijk niet erg functioneel en had meer het karakter van
een waarschuwing. Op 1-10-1770 werden dan ook de vaste goederen van het echtpaar 'aangesla-
gen'27. Er werd maar een bladzijde schulden aangetekend, maar dat betrof dan ook steeds ta-
melijk grote bedragen. Het huis in de Visscherstraat werd op 6-12-1770 verkocht aan de heer
Alberda van Dijksterhuis voor / 1100. Hieruit moest de hypotheek aan de brouwer Sevensteern
worden voldaan28. De vier kamers agter de muur, elk verhuurd voor 10 st. per week, werden
apart verkocht maar alle aan Jan Jeltes, voor gemiddeld ƒ 190 per stuk, op dezelfde datum29.
De kamer aan de Kleine Butjesstraat, bewoond door Antoni van Hattum voor 12 st. per week,
werd bij dezelfde gelegenheid geveild voor ƒ 360 en gekocht door Jannes Oostendorp30. Daaruit
moest Lt. Doesburg nog ƒ 200 aan hypotheek ontvangen. De finale afrekening van 30-3-177131

laat zien dat de gerechtskosten, hypotheken, belastingen en achterstallige renten de opbrengst
geheel opeisten en een deficit van ca. ƒ 250 overlieten.

Het zal deze Harm. van Slogteren zijn die in de winter van 1786-'87 door Tamme Jans Rosing
werd aanbevolen voor de functie van stedelijk korenmeter. Een protestbrief daartegen ontving
het stadsbestuur op 13-3-1786. De schrijver daarvan verzocht dringend om genoemde sollicitatie
af te wijzen en Berend Gerlofs in zijn dienst te laten continueren. Harmannus van Slogteren
zou op verre na de capaciteit en bekwaamheid niet hebben om de bediening van dit ambt naar
behoren waar te nemen. Voor Berend Gerlofs heeft de auteur slechts lofprijzingen over, terwijl
de kunde van Harm. van Slogteren slechts daarin bestond 'dat hij bij drokke tijden door de mee-
ters nu en dan als haar sjouwer off noothulpe word gebruikt.. . '

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:

1. Roelef, volgt Va.
2. Kornelia, ged. (NK) 29-11-1767 (in Visscherstraat).
3. Siberig, ged. (A-Kerk) 26-4-1775 (Westkant der A).

Va. Roelef (Harmannus) van Slogteren, ged. Groningen (NK) 28-4-1765,
(beurt)schipper, overl. op de Zuiderzee 9-9-1804, tr. Groningen (Martinikerk) 20-
1-1795 Roelfjen Menkens of Martens (voor wie Ludolph van Slochteren), ged.
Uithuizen 13-6-1773, lidmaat op belijdenis (als Roelfijn Martens aan westk. der
A) Groningen augustus 1793, dr. van Marten Diderichs en Ytjen Roelfs.

Roelf van Slogteren voldeed op 18-12-1795 ƒ 12 aan de stedelijke diaconie voor zijn admissie
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tot de grootschippersgilde32. Volgens een rekest van 7-1-18O533 was hij vanaf 1799 een der beurt-
schippers van Groningen op Amsterdam v.v. Dat hij toen al enkele maanden tevoren was overle-
den, wordt uit dit rekest overigens niet duidelijk! Het echtpaar verklaarde op 23-4-179934 uit
hoofde van een transfix koopbrief schuldig te zijn aan Jan Hansen en Anna Scholtens ƒ 500
achterstallige termijnen, met ƒ 25 rente. Niettegenstaande deze schuld nog niet was afbetaald,
hadden zij het gekochte (een schip?) 'ingeruild en toegegeven op een scheepshol ca., volgens
kwitantiebrief van de 9e binnen Leewaarden gemaakt, gekocht van Jan Abrahams beurtschipper
schipper op Amsterdam'. Zij gaven dit schip daarom in hypotheek over aan de erven van Jan
Hansen en vrouw, zolang die schuld niet was ingelost.

In de Groninger Courant van 25-9-1804 staat de overlijdensadvertentie, ondertekend door
Roelfyn M. Menken wedw. Roelf van Slogteren:
Op zondag den 9 September 1804 overleed op de Zuider-Zee aan een borslziekte, in den ouder-
dom van 40 jaar, mijn waarde man Roelf van Slogteren, beurtman op A msterdam. Geeve van
deeze, voor mij en mijne drie kinderen, smertelijke gebeurtenis, hier door kennis aan vrinden
en bekenden.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:

1. Grietjen, ged. (Martinikerk) 22-11-1795 (in Sleemenderstr.).
2. Marten, ged. (A-Kerk) 7-2-1798 (aan der A westzijde).
3. Harmannus, ged. (A-Kerk) 29-1-1800 (in Sleemenderstraat).
4. Ytje, ged. (A-Kerk) 29-7-1801 (in de Visscherstraat).
5. Harmannus, ged. 2-5-1804 (in St. Jacobs en St. Anna gasthuis).

IVb. Marchjen (Roelefs) van Slogteren, ged. Groningen (NK) 22-7-1734, overl.
ald. (breuk betaald) 31-5-1789, otr. (als Marigje van Slogteren, van Groningen)
Eelde 27-3-1768 Aaldert Hendriks (Bierling), ged. Eelde 13-5-1742, scheepstim-
mermansknecht, overl. vóór 7-7-1786, zn. van Hindrik Bierling en Annigjen
Jans.

Op 1-6-176135 werd Margjen van Slochteren veroordeeld tot een breuk van 25 Caroliegulden 'ter
oorsake met iemandt vleeschlijke conversatie heeft gehadt en in de maand jongstleden van een
onecht kindt in de kraam is gekomen..." nadat in april al een boete van / 50 was geëist. Dat
betrof haar in februari 1761 gedoopte zoon Martinus. In 1763-'64 moet een tweede kind gevolgd
zijn, haar dochter Jantje, van wie de doop niet in de stedelijke doopboeken te achterhalen valt.
Zou zij, eenmaal wijs geworden, het kind buiten de stad (of zelfs buiten de provincie) gekregen
hebben? Ook van een veroordeling vond ik deze maal niets, en herrie kwam er niet van. Dat
gebeurde pas enkele jaren later, toen op 4-6-176636 ds. Budde in de stedelijke kerkeraad iets te
berichten had over 'een mensch genaamt Margien, die twee onegte kinderen hadde een omtrent
5 en een a 3 . . . , een dogter van (niet ingevuld) tusschen de Botteringe en Ebbingestraat agter
de muur; de moeder zeijde, dat haar dogter 7 jaren lang met een getrouwt man NN hadde te
doen gehadt. Ds. Folkers getuigt het selve van de vader te hebben gehoort, die er bitter over
schreijde'.

Op 31-8-1766 berichtte ds. Jansonius 'dat die getrouwde man NN geen lidmaat was, des men
daarin kerklijk niet meer konnende doen, zoo agtede het de vergaderinge nodig, dit geval om
zulke en diergelijke grouwelen zoo veel mooglijk tegen te gaan, het zelve aan de Burgemeester
Praesident bekent te maken, met verzoek dat Burgemeesteren en Raad naar hare hooge wijsheid
daarin gelievden te voorzien... ' . Nog eens drie maanden later, op 30-11-1766, werd 'op 't geval
van NN voorgesteld, dat men zeide, diezelve nu weer, en dus de derde maal in die zonde gevallen
is en is daarop besloten, weer op 't ernstigste bij (het stadsbestuur) zo 't bleek zo te zijn, aan
te houden, om zulk schandelijk en godtergend kwaad door krachtige middelen te stuiten'37.

De volksmond had gelijk: op 8-1-1767 kreeg Margje haar derde kind, dat ditmaal niet in leven
bleef. Toen was het stadsbestuur wel zo geërgerd, dat de moeder op 7-3-1767 door de raadsdienaar
Sijgers en de stadsschout in detentie op de Poelepoort werd gebracht. Ze werd daar tot 17 mei
vastgehouden, de bijlagen bij de stadsrekening over 1767 declareren 71 dagen mondkost a ƒ 1
en nog wat guldens voor het in- en uitsluiten, in totaal tegen een bedrag van ƒ 78.10.0.
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Op 1-5-176738 werd zij gevonnist: 'Margje van Slogteren oud in het 34ste jaar in dese stad ge-
boren, thans geconfineerde op de Poelepoort... zedert eenige jaren een onergelijk leven heeft
geleid, en haar in ontucht verlopen en te buiten gegaan, so dat tot drie diverse maaien een kind
in onegt heeft geprocreeert, de laatste maal op 8-1-1767'. Daarom werd zij voor haar leven uit
de provincie gebannen. Mocht zij wagen terug te keren, dan zou ze levenslang in het tuchthuis
worden opgesloten. Op 16-5-1767 (de dag voor haar vrijlating) werd tegen dit vonnis
geappelleerd39 en klaarblijkelijk is het bij sententie van de Hoge Justitiekamer op 11-7-1767 ver-
zacht tot een verbanning voor zes jaar.

Opmerkelijk, ook in vergelijking met soortgelijke gevallen, is de wijze waarop de man werd
behandeld met wie Margien zo'n langdurige relatie had. Zijn naam blijft in alle stukken onge-
noemd, hoewel die klaarblijkelijk overal bekend was. Die anonimiteit is iets, waar men zich door-
gaans niet bijzonder druk om maakte. Het geeft sterk de indruk, dat hij een vooraanstaand lid
van de maatschappij was. Zou de naam van het eerste kind, Martinus, misschien een aanwijzing
kunnen vormen? Die voornaam komt in de familie Slochteren verder niet voor. Dat de vader
geen lidmaat was en dat de kerk zich dus niet met hem hoefde te bemoeien, was de kerkeraad
voelbaar een opluchting. Dat de vrouw in kwestie evenmin lidmaat was, verhinderde hen echter
niet om met de zaak meermalen bij het stadsbestuur aan te kloppen! Margien heeft zich aan
haar vonnis moeten onderwerpen, maar ging geen stap verder dan strikt noodzakelijk was. Zij
vestigde zich in Eelde, onder de rook van de stad maar juist over de provinciegrens. Een half
jaar later was zij opnieuw zwanger en kort daarop trouwde zij met een plaatselijke jongeman,
acht jaar jonger dan zijzelf.

Precies vier jaar en een dag na het bovengenoemde H.J.K.-vonnis werd haar bannissement
opgeheven door de erfstadhouder Willem van Oranje-Nassau op ootmoedig verzoek van Mar-
giens vader Roelf van Slogteren40. Hij had de inschrijving van deze gratie in het criminele pro-
thocol op 8-8-1771 aan het stadsbestuur verzocht41 en vooral ook 'het vollenkomen effect ervan,
aangezien gemelte zijne dogter voorneemens is om zig hier met de woon wederom te begeven'.
Na gehoord rapport kunnen Burgemeesteren en Raad dan ook moeilijk meer anders, en Roelfs
dochter en schoonzoon zijn kennelijk prompt bij hem ingetrokken, want op dat adres werd drie
maanden later hun volgende kind geboren.

In 1773 woonden zij in de Pelsterstraat (toen was vader Roelf een half jaar dood) maar in
1776 waren zij alweer terug 'Agter de muur bij de Boteringestraat' en hier kocht Margien van
Slochteren, als weduwe van Aldert Bierling, op 7-7-1786 twee behuizingen42. Deze lagen ten Z.
achter de muur ten N. van de straat op vrij eigen grond met een open plaats, een regenwatersbak
en een mandelige put, een mandelige in- en uitgang aan de westzijde. Zwetten ten N. de straat
agter de muur, ten O. mons. Winter, ten Z. de slagter Mennes en ten W. genoemde mandelige
gang; de prijs was ƒ 1650, waarvan / 1400 werd gefinancierd. Een bevestiging vinden we in de
vermelding, dat Margje van Slochteren op 16-5-1793 als een der omwonenden de put in de Kleine
Butjesstraat in orde moest brengen43. Zij bezat kennelijk ook een 'hof in de St. Walburgsdwin-
ger, want een half jaar voor haar dood verkocht zij die voor ƒ 100 aan Henri Trip Gockinga44.
Deze koper bezat zelf al het perceel ten noorden daarvan; de andere belendingen waren de steeg
ten O., de weduwe Wientjes ten Z. en de burger (let op de betiteling: het is dan de Franse tijd)
Van Assen ten W. De stad trok hieruit een jaarlijkse grondpacht van ƒ 2.8.0.

Tien jaar voor haar dood had Margje een testament gemaakt, op 24-12-178845, waarin zij tot
haar enige wettige en universele erfgenamen benoemde haar vier kinderen als Martinus van
Slochteren, Jantjen van Slochteren huisvrouw van Anthony Roodhart, Roelf Bierling en Hin-
drick Bierling, en wel in egale portien. Haar jongste zoon stierf vóór haar, in 1792. Toen zij in
1798 zelf overleed was haar zoon Roelf Bierling 'op het oorlogsschip'. Op verzoek van de twee
oudste kinderen46 en bovendien van Jan Bierling, de broer van haar overleden man, kregen de
nakomelingen toestemming van de Municipaliteit om de erfenis te liquideren.

Een halfjaar later, op 5-12-1798, werd Margje's onroerende goed verkocht aan Jacob Roodhart
en Annegien Folckerts47. Martinus van Slochteren had tot die afhandeling zijn vrouw.gemach-
tigd. Het jaar tevoren had hij zich in dronkenschap misgaan en uit vrees voor de gevolgen had
hij de stad tijdelijk verlaten, eind 1798 diende hij als zeeman op 's lands vloot. Roelf Bierling,
kennelijk ook op zee (zie boven) werd vertegenwoordigd door Ludolf van Slochteren, zijn oom.
Het pand 'aan de Agtermuur tussen Boteringe en Ebbingestraten' bracht toen ƒ 2444 op.

Kinderen van Margjen van Slochteren uit de verbintenis met NN:
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1. Martinus, volgt Vb.
2. Jantjen van Slochteren, geb. (buiten de stad?) ca. 1763-'64, tr. Groningen (Lu-

therse Kerk) 6-5-1788 Anthony Roodhart, van Groningen.

Uit dit huwelijk, Luthers gedoopt te Groningen:

a. Jacob Roodhart, ged. 7-3-1790.
b. Peter Roodhart, ged. 20-2-1791.
c. Johannes Jacobus Roodhart, geb./ged. 12/16-2-1794.
d. Margien Roodhart, geb./ged. 14/16-9-1798.

3. AW, geb. 8-1-1767, overleden als kraamkind.

Uit het huwelijk met Aldert Bierling:

4. Roelf Bierling, ged. Eelde 12-11-1768, kistemakersknecht, overl. Groningen
(Oude Ebbingestraat A 156) 9-3-1826 oud 60 jaar (sic), tr. ald. 16-5-1802 Gee-
sien Groothuis, van Haren (voor wie Harm Groothuis, als vader).

5. Annegje Bierling, ged. Groningen (NK) 17-11-1771 (adres: Achter de muur
tusschen Ebb. en Bott. str.), jong overl.

6. Hendrik Bierling, ged. Groningen (A-Kerk) 18-8-1773 (in Pelserstr.), overl.
(breuk betaald) 28-2-1792 als 'Hindrik Bierling, zoon van Margien van Sloch-
teren agter de Muur'.

7. Annigjen Bierling, ged. Groningen (A-Kerk) 5-6-1776 (Agter de muur bij
Bott. str.), jong overl.

8. Cornelis Bierling, tweeling met voorgaande, jong overl.

Vb. Martinus van Slochteren, ged. (als zoon van Margien Roelfs in Lelienstraat)
Groningen (A-Kerk) 11-2-1761, wafelbakker, ook enige tijd zeeman, overl. Gro-
ningen 12-1-1810 oud 49 jaar (Agter de Muir bij Ebbenstr. nalatende vier kinde-
ren uit 1 huwelijk), tr. ald. (Martinikerk) 25-5-1784 Sara Jans Krijns (Krijne,
Kriens), van Zuidbroek, doch ged. Noordbroek 8-4-1759, overl. Groningen
(Achter de Muur A 184) als Sara Kriens 7-10-1832, dr. van de koopman Jan
Krijns en Folkjen Sijbrands.

Martinus van Slochteren moet 'mr. wafelbakker' zijn geweest, want na zijn dood wordt hij her-
haaldelijk als zodanig vermeld in akten van de Burgerlijke Stand. Niettemin is het tijdens zijn
leven juist zijn vrouw die als zodanig voorkomt. Trouw tweemaal per jaar, in oktober bij de
'beestenmarkt' en in mei gedurende de kermis, verzocht zij haar kraam op de Ossenmarkt te
mogen opzetten48. Zulks op aanwijzing van de Gecommitteerden tot de verloting van de vakken
op het gevloerde Ossemarkt, c.q. de stadsbouwmeester. Eenmaal is er sprake van dat haar kraam
mag blijven staan (stond die er dus ook buiten deze hoogtijdagen?) en enkele malen wordt speci-
aal genoemd dat de kraam bij de Boteringeboog mag worden opgezet. In mei 1812, toen Saartje
Krijns al weduwe was, verzocht zij 'hoe haar bestaan zoekt te maken door de verkoop van sterke
dranken als anders waar toe is gepatenteert, daar nu het beestemarkt aanstaande is zo wenschte
de remonstranten met haar tent welke 20 voeten lang en 14 voeten breed is omtrent het Ossen-
markt te mogen staan..." en in september van datzelfde jaar noemt zij zich Weduwe van Slochte-
ren, mr. Wafelbakker. Ook eerder was er in haar rekesten soms sprake van niet alleen wafels,
maar ook andere waren, in oktober 1796 werd in het bijzonder touwwerk genoemd (nuttig bij
een veemarkt, natuurlijk).

Het echtpaar had op 31-10-1793 van Wijnandes van Sijdenborg en Berendina Nienhuis een
behuizing gekocht vlak bij Martinus' ouderlijk huis, ten N. achter de Muur tusschen Ebbinge-
en Boteringestraten op vrij eigen grond49. Zwetten waren ten N. J. W. Ytzema, ten O. Jannes
Ribbens, ten Z. de straat en ten W. Pieter Wortvoort (ten rechte heette deze buurman Quadvoort).
Het zal een uiterst bescheiden behuizing zijn geweest, gezien de prijs ad ƒ 252 (waarvan slechts
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de helft contant werd voldaan). Mogelijk woonden zij hier al - ook hun eerdere kinderen werden
op deze locatie geboren.

Minder dan vijfjaar nadien kocht Sara Jans Krijns mede uit naam van haar man, toen absent
als dienende 's lands vloot ter zee, het naburige pand aan voor niet minder dan ƒ 1050, waarvan
zij ƒ 460 contant kon betalen50. De jaarlijkse grondpacht aan de stad bedroeg ƒ 5.5.6. De zwet-
ten waren ten N. en W. mejuffrouw M. Brongers wed. Muller, ten O. de kopers zelf en ten Z.
de straat. Verkoperse was Antoinette Post, weduwe Pieter Quadvoort. Waarschijnlijk was dit
hun adres in 1806 en in 1807, toen zij op het huisnummer Agter de Muir J 75 woonden51. In
1796 kreeg Martinus van Slogteren toestemming om voor deze behuizing in de rooijinge van
de naast aanzwettende stoep paaltjes te zetten52.

Het was in deze periode dat Martinus zichzelf vergat door de stedelijke advocaat-fiscaal pu-
bliekelijk te beledigen53. Op 3-5-1797 werd daarom door de stedelijke Municipaliteit een akte
van apprehensie (d.w.z. een verzoek tot aanhouding) tegen hem uitgevaardigd. Martinus, voor
de gevolgen welke hieruit voortvloeiden vrezende, had 'zich uit de stad geretireerd en verklaarde
plegtig die belediging in dronkenschap te zijn geschied en daarom berouw te hebben, wenschte
gaarne tot zijn vrouw en kinderen weder te keeren, smekende om vergeeving...'. Begin septem-
ber van datzelfde jaar was hij nog steeds uitstedig en na aanvankelijk afwijzend te hebben gerea-
geerd, gaf het stadsbestuur hem toen de kans om de advocaat-fiscaal een behoorlijke satisfactie
te geven, kostenvergoeding en breuk niet uitgezonderd. Of hij dat op korte termijn heeft durven
doen, wordt niet duidelijk. Toen het echtpaar in mei 1798 het bovenvermelde huis aankocht,
was Martinus in elk geval nog als zeeman afwezig. In dezelfde maand stierf zijn moeder en bij
de verkoop van haar huis in december 1798 was zijn vrouw eveneens de gemachtigde.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:

1. Margjen van Slogteren, ged. (NK) 27-1-1785 (bij de sluizen bij Ebb.p.boog),
tr. Groningen 27-5-1810 Teunis Bouwkamp Hanssens, van Groningen.

2. Follegjen van Slogteren, ged. (A-Kerk) 18-4-1787 (tusschen Ebb. en Bot.str.),
lidmaat op belijdenis Groningen (als Vaalgjen van Slogteren Agter de Muur)
27-2-1813, tr. ald. 5-6-1814 Jacob Chevalier, ged. Rotterdam 16-12-1792, kleer-
makersknecht, zn. van Denys Chevalier (sergeant-majoor laatst in garnizoen
te Litsenstein) en Rijkje Wentelen

3. Cornelia, ged. (Martinikerk) 30-10-1789 (Kleine Butjes str.), jong overl.
4. Cornelia van Slogteren, ged. (A-Kerk) 20-2-1791 (agter de muur tussen Ebb.

en Bot.str.), lidmaat op belijdenis op hetzelfde adres Groningen 26-5-1813,
overl. ald. (Oude Ebbingestr. A 72) 20-12-1857, tr. Groningen 27-12-1818 Har-
mannus van Lingen, ged. Groningen 17-4-1796, kleermakersknecht, zn. van
Harmanna van Lingen (die nadien was gehuwd met Hendrik van Minnen).
Tevoren had Cornelia reeds een zoon gekregen:

a. Hindrik Cornelis van Slogteren, geb. (Agter de Muur J 75) 1-2-1818, volgens kantmelding
door de beide ouders gewettigd, echter pas op 25-1-1853.

5. Hendrik, ged. (Martinikerk) 29-3-1793 (Agter de Muur bij Ebb. str.), overl.
(lijklaken Martinikerk) 26-8-1795, volgens een advertentie in de Groninger
Courant echter 27-8-1795.

6. Sara van Slochteren, ged. (Martinikerk) 12-7-1795 (bij Ebb. poort), lidmaat
op belijdenis 19-2-1817, wafelbakster, bij haar overlijden koopvrouw, overl.
Groningen (Achtermuur no. A 160) 29-8-1859, tr. (1) Groningen 3-11-1836
Dubbeld Hemsink, geb./ged. Den Ham 14/28-4-1799, zeeman zonder vaste
woonplaats, bij zijn overlijden koopman, overl. Groningen (eveneens Achter-
muur A 160) 10-8-1849, zn. van Jan Hemsink en Geertje Jans; tr. (2) Gronin-
gen 9-10-1851 Jakobus Tichelaar, geb./ged. Loppersum 17-1/1-2-1809, koop-
man, overl. Groningen (Achtermuur no. A 160) 23-8-1855, wedr. van Anna
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Catharina Elisabeth Venema, zn. van Jakob Willems Tichelaar en Metha
Alers.

IVc. Ludolph (Roelfs) van Slochteren, ged. Groningen (NK) 20-1-1737, lidmaat
op belijdenis (woonachtig Achter de Muur) Groningen februari 1774, overl. ald.
(aan Draa Kerkhof) 4-1-1809, oud 71 jr., tr. Groningen (Martinikerk) 29-5-1767
Eltjen Berniers (Bernier, Berneers, Barniers, Banniers), van Groningen, geb. ca.
1730, overl. Leek (huis no. 17) 12-8-1812, oud 82 jr.

Ludolph van Slochteren trad in 177054 samen met Popko Jacobs op als opziender over de vijf
minderjarige kinderen van Johanna Hendriks wed. Tonnis Kritsius - dat was waarschijnlijk
de voordochter van Imke Hillebrants (zie lila.).

Op 27-2-177255 kocht hij samen met zijn vrouw van de solliciteur R. van Kruissen een 'behui-
zing met een boegjen en een plaatsje erachter alwaar de Papiermolen uithing, aan de zuidzijde
Achter de Muur tussen de Ebbinge- en de Botteringestraat op eigen grond'. Zwetten ten N. de
straat, ten O. Peter Eilders, ten Z. Derk Versteeg en ten W. Jan Muilemans; de koopsom ad ƒ 850
werd geheel gefinancierd. Zij verkochten dit pand 4 Vi jaar later weer aan Jan Hindrik Meuleman
en Anna Maria Dopheide voor ƒ 120056, daarvan ging toen ƒ 850 naar de hypotheekverschaffer
en ontvingen zij de rest in contanten. »

Tegen het einde van de eeuw werd 's mans gezondheid minder. Ludolf van Slogteren, in het
63e jaar wonende aan A-kerkhof N.Z., verzocht op 11-10-1799 wegens hardhorigheid van de
wacht- en wapendienst te worden geëxcuseerd57. De Municipaliteit ontsloeg hem ook inderdaad
van genoemde verplichting, iets waarmee zij anders niet scheutig was. Hij woonde daar op no.
B 184 in een kelder, als huurder van J. Timans51.

Vanaf 3-12-1808 werden Ludolf Roelfs van Slogteren en vrouw, oud resp. 71 en 78 jaren, door
de stedelijke diaconie bedeeld met 9 stuivers en een brood per week58. Zij waren beiden jichtig,
en ook beiden wat doof. Nadat de man overleden was - dat was amper een maand daarna -
werd de vrouw op 7-1-1809 ingeboekt voor 6 stuivers en een half brood wekelijks, doch een week
later bedankte zij voor verdere bijstand. Misschien trok zij toen bij haar getrouwde dochter in?
Zij stierf althans in 1812 in diens woonplaats, Leek. Naar de aantekeningen te oordelen was alleen
de man lidmaat.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:

1. Cornelia, ged. 12-8-1768 (aan Haven).
2. Trijntje, ged. 16-2-1770.
3. Trijntjen van Slochteren, ged. (NK) 31-3-1771 (aan de Noorderhaven), 'zil-

versmidsche', overl. op de Leek (huis no. 8) 10-1-1833, tr. Groningen (Martini-
kerk; voor haar Ludolph van Slochteren, als vader) 6-12-1791 Cornelius Huis,
ged. Appingedam 12-2-1766, koopman, later zilversmid, overl. Leek (huis
no. 9) 21-2-1819, zn. van Frans Huijs en Louyna de Baas.
Hun huwelijkse voorwaarden waren gedateerd 5-12-179159 en vermeldden voor de bruidegom
slechts twee goede vrienden als getuige; voor de bruid traden haar beide ouders op.

IIIc. Engeltjen van Slochteren, ged. Groningen (Grote Kerk) 28-8-1701, lidmaat
op belijdenis als j.d. op 't Boterdiep ald. maart 1725, mogelijk overl. vóór 1750,
tr. Groningen (A-Kerk) (voor haar Ludolph van Slochteren als broeder) 3-12-
1727 Isaac Pieters, van Groningen (mogelijk ged. A-kerk 10-5-1699 als zoon van
Peter Isaacs en Engeltje Jacobs in Heerstraat).

De man kan hertrouwd zijn als Isaac Pieters, van Groningen, die ald. in de Nieuwe Kerk op 20-1-
1750 huwt met Annigje Jacobs, wed. van Pieter Gerrits, van Groningen. Er is geen inventaris
ter weeskamer aangetroffen, die dan toch - gezien het bestaan van een dertienjarige voorzoon
- te verwachten viel. Maar dit is niet doorslaggevend, omdat van dergelijke regels snel afgeweken
werd als er absoluut geen geld was.
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Uit dit huwelijk, gedoopt in de Nieuwe Kerk te Groningen (geb. in de
Kruisstraat):

1. Pieter, ged. 14-6-1733 (de naam van de moeder is niet ingevuld).
2. Hermannus, volgt IVd.
3. Luichjen, ged. 21-4-1740 (vernoemd naar Engeltjes grootvader, Luichien Be-

nes?).

IVd. Hermannus Isaacs (Slochteren), ged. Groningen (NK) 30-9-1736, otr. ald.
5-11-1763 Jantjen Lucas, van Groningen (voor wie Jan Cramer als stiefvader),
waarsch. ged. Groningen (Martinikerk) 25-5-1763 als dr. van Lucas Geerds en
Margjen Jans, bij Oosterpoorde.

Margjen Jans hertrouwde Groningen 16-9-1749 met Jan Willems, van Loppersum. Dat moet dan
de latere stiefvader Jan Cramer zijn, die een generatie later onder zijn volledige naam Jan Wil-
lems Kramer nog weer zal optreden.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen (geb. buiten de Oosterpoort):

1. Isaac, volgt Vc.
2. Lukas, ged. 9-2-1768.
3. Lukas Slochteren, ged. (Martinikerk) 4-4-1773.

Vc. haak Harmannus (van Slogteren), ged. Groningen (A-Kerk) 20-2-1765, in
1795 soldaat, later praamschipper te Wildervank, overl. ald. 4-11-1843 oud 78 jr.,
tr. (als Izaak Harmannus, soldaat in de 6e halve brigade) Groningen (Martini-
kerk) 22-9-1795 Hindrikje Jans (voor wie Jan Willems Kramer, ongetwijfeld de
stief-grootvader van de bruidegom), ged. Wildervank 6-7-1766, arbeidster, overl.
ald. (huis no. 504) 29-1-1843 oud 76 jr., dr. van Jan Ellerus en Aaltje Berends.

De geboortegegevens en de ouders van Hindrikje Jans zijn ontleend aan haar overlijdensakte.
In het door brand verminkte doopboek van Wildervank kon ik haar doop slechts met behulp
van deze voorkennis aanwijzen. Zij overleed eveneens te Wildervank als vrouw van Izak van
Slogteren zonder ooit zelf een familienaam te hebben gevoerd. Het echtpaar woonde aanvanke-
lijk te Groningen, maar verhuisde rond 1800 naar de geboorteplaats van de vrouw en daar is
de familie blijven wonen.

Uit dit huwelijk:

1. Harmannus Isaaks (later: van Slogteren), ged. Groningen (A-Kerk) 10-6-1794
als onechte zn. van Hindrikje Jans, buiten de Oosterpoort, overl. Wildervank
(huis no. C 302) 14-8-1869, tr. ald. (als Harmannus Isaaks van Slogteren) 15-
5-1802 Roelfien Roelfs Orsel, geb. Wildervank 13-5-1798, arbeidster, overl.
ald. (huis no. C 325) 16-12-1868, dr. van Roelf Jacobs Orsel en Simke Hindriks
(de Ruiter).
Ondanks zijn vernoeming en het op de geboorte volgende huwelijk (waarschijnlijk vertraagd
door de militaire dienst van de vader) bleef Harmannus Isaaks als onwettig te boek staan; bij
zijn eigen huwelijk heette hij alleen zoon van de arbeidster Hindrikje Jans. Het echtpaar werd
tezamen lidmaat op belijdenis Wildervank 23-4-1846.

2. Jan Izaks van Slogteren, ged. Groningen (Martinikerk) 18-3-1798 (buiten de
Herepoort of de Oosterpoort, daarover zijn de doopboeken van de stad het
niet eens), praamschipper, overl. Wildervank 5-10-1867 oud 69 jr., tr. (als Van
Slochteren) ald. 18-8-1834 Roelf jen Willems Schuur, geb./ged. Veendam 25-
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11/9-12-1804, overl. Wildervank (huis no. 79) 23-11-1876, dr. van Willem
Harms en Lummigjen Roelfs. Zij tr. (2) Wildervank 20-2-1869 Jan Hendrik
Baas.

3. Aaltje haaks van Slogteren, ged. Wildervank 15-11-1801, overl. ald. 3-5-1831,
tr. ald. 30-12-1830 Jacob Reinders Poelman, geb. Wildervank 5-9-1807, schip-
persknecht, zn. van Reinder Jacobus Poelman en Stijntje Jacobus Dingo.

4. Harmen Izaaks van Slogteren, geb./ged. Wildervank 28-9/6-10-1805, overl.
ald. (Oosterdiep no. 169) 12-12-1817 oud 11 jr.

IHd. Albertus (Harmannus) van Slogteren, ged. (als Albert) Groningen (Grote
Kerk) 24-7-1705, lidmaat op belijdenis (als Albertus van Slochteren in Oude Eb-
bingestraat) ald. december 1735, koopman, overl. Groningen 1-9-1752, tr. ald.
(NK) 30-11-1736 Derkjen Jans (voor wie Lammert Coster als 'swager' optrad),
ged. Groningen (NK) 6-10-1700, overl. ald. 23-1, breuk betaald 28-1-1764, dr. van
Jan Harmens en Annichje Jans 'int Nie Jadt' (= Nieuwe Kijk in 't Jatstraat).

Albertus van Slogteren werd in het koopman- en kramergilde ingeboekt op 29-8-1737 als zijnde
getrouwd aan Reijnder Roelfs dochter. Op dezelfde datum voldeed hij ook het admissiegeld aan
de diaconie19 'zijnde aan een gilde broeders dogter getrouwt'. Die gildebroeder was overigens
niet Derkjes vader, doch haar stiefvader Reinder Roelfs met wie haar moeder in 1704 was her-
trouwd. Haar zwager Lammert Coster (die haar bij de ondertrouw vertegenwoordigde) was in
1731 met haar zuster Jantje gehuwd. Albartus van Slogteren en Derkjen Jans kochten op 24-1-
173960 van Geertruit Becker, die mede optrad voor Geert Nunninck en vrouw, een kamer ten
N. in de Costersganck, belast met een pacht aan de rentmeester der predikanten goederen. Zwet-
ten of belendingen waren ten N. Tjaart Jacobs, ten O. de Oude Luttersche kerk, ten Z. de strate
en ten W. de (Kosters)gang. Voor de koopprijs ad ƒ 180 stelde zich borg Roelef van Slochteren
(waarschijnlijk hun broer/zwager). Zij zullen hier zelf (een korte tijd?) gewoond hebben, want
het tweede kind werd in de Kostersgang geboren. Twee jaar later moeten zij een huis in de Prin-
senstraat gekocht hebben, want toen zij op 1-5-174161 / 300 leenden van Margjen Nauta, wedu-
we van de hopman Jan Derx Nauta, stelden zij tot onderpand hun aangekochte huis met een
hof erachter in de Princenstraat. Daar zijn ze verder blijven wonen.

In 1750 werd aan Albertus van Sloghteren, ten Z. in de Prinssen straat, door de Heeren van
de kluft (de wijkmeesters) een nieuwe voorgevel geaccordeerd 'in de rooyende en met de muir
ten W. en ganck, voor sijn behuisinge schuins tegen hem over'62. In 1763 werd de 'coopman Al-
bartus van Sloghteren voor sijn behuisinge digte bij de Caatsebaan twee nieuwe banken geaccor-
deerd, een rollage en een pompe, alles in de rooijenge' maar dat zal wel door de weduwe zijn
aangevraagd, want Albartus zelf moet toen al tien jaar dood zijn geweest. Zijn overlijden werd
in de naamrol van het koopman- en kramergilde genoteerd op 1-9-1752, die van zijn weduwe
op 23-1-1764.

Voor Derkjen Jans wed. A. van Slogteren in de Prinsenstraat (daar woonde zij dus nog steeds)
werd inderdaad vijf dagen later breuk betaald. Over haar nalatenschap werd nog in 1776 een
rekest ingediend63 en haar erfgenaam was een neef, dus toen zullen er geen kinderen meer in
leven zijn geweest.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:

1. Harmannus, ged. (A-Kerk) 19-9-1737 (Agter de Muire).
2. Annegien, ged. (Martinikerk) 27-10-1739 (in Kostersgang; hier werd de vader

Lambertus genoemd).
3. Hermannus, ged. (Martinikerk) 26-3-1741; voor Harmannus van Slogteren

in Prinsenstraat werd op 31-3-1759 breuk betaald, mogelijk is hij ook bedoeld
met het 'kint van Albartus van Slogteren' dat volgens de naamrol van het
koopman- en kramergilde op 24-1-1759 overleed.

4. Jan, ged. (A-kerk) 15-12-1745. •
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Noten
Voor zover niet anders vermeld hebben alle noten betrekking op bronnen uit het
gemeente-archief te Groningen.

1. III x47, f. 76, 9-5-1665.
2. III x 47, f. 65, 5-5-1665, gereg. 11-5-1665.
3. III x 73, f. 105, 23-1-1695.
4. Weeskamerinv. 161, nr. 45/1, f. 374.
5. Zie voor Luitjen Benes en Annichjen Bitters: Gruoninga 30 (1985), p. 162-164, het artikel van

P. J. C. Elema, 17e-eeuws fragment Bitter (stad-Groningen).
6. III W 5, 29-10-1723.
7. III x 102, f. 32, 30-5-1724 en f. 97v., 23-10-1724; III x 109, f. 238v., 2-5-1732; III x 110, f. 60v.,

8-9-1732.
8. III E 110, 22-4-1733; appel III g 2, 23-4-1733.
9. III x 136, f. 159, 26-6-1751.

10. 42 rood, Rek. Anthoni-gasthuis, 1751, f. 13.
11. Diaconiearchief nr. 537, f. 47, 19-3-1732.
12. III x 109, f. 169v., 11-12-1731.
13. III x 113, f. 149v., 4-11-1735.
14. III W 8, 31-10-1753.
15. III x 154, f. 18, 29-4-1765.
16. III x 131, f. 164v., 28-7-1747.
17. III x 155, f. 149v., 22-3-1766.
18. III n 14, f. 34v.
19. Diaconiearchief nr. 538, f. 33v., 29-8-1737.
20. III ij, 20-10-1763.
21. III x 146, f. 207v., 19-11-1759.
22. III x 152, f. 19, 6-3-1764.
23. III x 152, f. 200v., 5-10-1764.
24. III x 158, f. 119, 11-2-1768.
25. III x 158, f. 118v., 9-2-1768, gereg. 12-2-1768.
26. III n 15, f. 113.
27. III 1 55, f. 56.
28. III p 7, f. 96; III x 164, f. 181.
29. III p 7, f. 97-98; III x 163, f. 176-178v.
30. III p 7, f. 98v; III x 163, f. 179, 12-3-1771.
31. III u 18, f. 102.
32. Inv. nr. 320 rood na de Reductie.
33. Rekestboek dl. 86, 7-1-1805.
34. III x 203, f. 120, 23-4-1799.
35. III j 5, f. 26.
36. III a 144, 23-4-1761 en 27-7-1761.
37. Acta Consistorii, dl. 5, 4-6-1766, 31-8-1766, 30-11-1766.
38. III ii 4, f. 175, 1-5-1767.
39. III k, 16-5-1767.
40. III ü 4, f. 197v„ 11-8-1771.
41. Rekestboek dl. 58, 8-8-1771.
42. III x 186, f. 122v., 7-7-1786.
43. III W 15, 16-5-1793.
44. III x 201, f. 81, 6-12-1797.
45. III ij, 24-12-1788.
46. Rekestboek dl. 78, 13-6-1798.
47. III x 203, f. 12v., 5-12-1798.
48. Rekestboek dl. 77 t/m 94, o.a. d.d. 7-10-1796, 24-4-1797, 29-9-1797, 14-6-1798, 28-9-1798, 25-4-

1799, 11-10-1799, 28-4-1800, 11-9-1800, 16-10-1800, 2-10-1801, 1-10-1802, 3-10-1803, 5-10-1804, 12-
10-1809, 13-5-1812, 19-9-1812.

49. III x 194, f. 158, 31-10-1793.
50. III x 201, f. 185v., 22-5-1798.
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51. Inv. nr. 582 rood (Cohier der vaste goederen, 1806) en de Lijst van lantaren- en drekgeld, 1807.
52. 111 W 15, 15-3-1796.
53. Rekestboek dl. 77, 11-5-1798 en dl. 78, 4-9-1797.
54. 111 ij, 16-11-1770; ook in III x 162, f. 156v.
55. III x 164, f. 187, 27-2-1772.
56. III x 172, f. 23, 31-10-1776.
57. Rekestboek dl. 80, 11-10-1799.
58. Diaconiearchief nr. 210/14, f. 85.
59. III ij, 5-12-1791.
60. III x 120, f. 26v., 24-1-1739.
61. III x 123, f. 44v., 2-5-1741.
62. III W 9, 14-8-1750.
63. Rekestboek dl. 61, 19-3-1776.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT EEN
AMSTERDAMS NOTARIEEL PROTOCOL (2)

door M. VULSMA-KAPPERS

Vervolg op GN XLIV (1989), p. 66, uittreksels uit het protocol van de Amster-
damse notaris Pieter Carels (not. arch. nr. 712; 4-3-1621 tot en met 8-4-1647).
Voor de gebruikte afkortingen zie GN XLIV (1989), p. 61.

f. 302, 16-1-1637; d'eersame Samuel Godin, j.m., geast. met dE. Daniel Godin
koopman, zyn oom, Srs. Daniel de la Bistraete, zyn neef, Jacob [Trip de Jonghe]
en Henrik Trip zyne swagers, X d'eerbareKatrina Wouters, j.d., geast. met D'eer-
same Francois Wouters koopman, haar vader, Antony Wouters haar broeder,
Maximiliaan van Geel haar oom van 's moeders zijde ende Sr. Johannes van Geel
[Jean van Gheel] haar cousijn, poorters. Get. de resp. adsistenten.

Privé spec. van in te brengen goederen. Goed erft terug. Bruids douarie 1000 ponden vlaams;
bgs. douarie 500 ponden vlaams en voor de juwelen die hij de bd. zal hebben gegeven 400 ponden
vlaams boven d'voors. douarie. Kleding, juwelen etc. niet gemeen. Winst en verlies half half;
erf geen winst. °

f. 304, 24-1-1637; d'eersame Klaas Jansz, eertijts scheepstimmerman, wedr. van
Aeltje Willems, X d'eerbare Aefje Poulus, wed. van Herkus Teunis, geast. met
den E. Paulis Pruis, dienaar des godlij ken woorts tot Oostwout, haar broeder,
poorters. Get. Bartholomeus Ketel en Egbert Dronrijp, burgers.

Geen gem. v. goed. De vruchten tot onderstand van de huishoudinge. Spec. van goed. Bd. langst-
levende zal blijven zitten in de goederen en levenslang de vruchten ervan genieten, behalve dat
zij sal gehouden sijn na sijn doot 800 gl. an syn eerste wijf za. erfgenamen als haar gelegateert
zynde in het testament van sijn eerste za. wijf voornt. uit te reiken ende te geven. Bruids enige
dochter Neeltje Bouhuis zal al haar moeders goed erven, als ook de 1200 gl. van haar za. vaders
goet, die haar moeder haar hier mede bewijst. Vele regelingen t.a.v. eventuele geleden schade.
Bg. eerst overleden, zullen zijn erfgenamen de resterende goederen ontvangen, behalve 600 gl.,
die Neeltje Bouhuis zal ontvangen.
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f. 306, 14-2-1637; Matheunis[Mattheus]Bongaarts, zeemtouwer, burger tot De-
venter, wedr. van Trijntje Daniels, geast. met Jan Bongaart, ook zeemtouwer tot
Zutphen, zijn broeder, Fredrik Axsz, geelgieter, sijn swager ende Willem Stas,
lakenkoper, zijn kousijn, X Trijntjen Poulus Lantmeter, wed. van Jan Wolters,
geast. met Sr. Hans van Asperen, koopman, haar goede bekende, poorters. Get.
de resp. adsistenten en Bartholomeus Ketel, burgers.

Brengen in al hun goederen, die ider is hebbende. Bg. verklaarde Willem Bongaart sijn voorsoon
wettel. voor den E. Majestraat der stat Deventer bewesen te hebben zijn moederlijke erf. Bd.
verklaarde, dat haren gemelte man omtrent 18 jaren geleden binnen der stat Embden is overleden
in exsolveren staat: cedert sij Jannetje Jans hare dogter met grote moeiten, arbeit ende kosten
heeft opgevoet - door hare naarstigheit en Godès segen - in staat om dese voor haer vaderlijke
erfenisse d'som van 500 car. gl. te bewijzen. Bg. langstlevend zal genieten 600 gl. Winst en verlies
half half; erf is winst.

f. 308, 21-2-1637; Wijbrant Hesses, wedr. van Annetje Mortijs, X Lambertje
Lamberts, wed. van Salomon de Vogel, winckelliersse, poorters. Get. Bartholo-
meus Ketel en Johan Adolph Meurs, burgers.

Bg. zal inbrengen de vrugten en opkomste van zijn goederen tot de huishoudinge, gelijk de bd.
mede haar winste met de winckel ende hare neringe te doen insgelijx sal bijbrengen en haar de-
voor doen tot de menagie. Goed erft terug. De postdagh voor de ondertekeninge verklaarde bg.
in eigendom te hebben een huis en erf st. en leg. op de westzyde van de Princegracht daart Kasteel
van Gocgh uithangt; noch een huis en erf met vijf woningen D. bij st. en leg. opt ouwen fransen
pat D. de vergulde star uit hanght en noch een huis en erf st. en leg. op de braeck by t Hoekje
van de brugh aan de fortificaatje, mitsg. sijn imboedel en huisraden, waardig boven sijne belas-
tingen 4000 gl.

f. 310, 21-2-1637; Christiaen Jansz, kistemaker, j.g., out omtrent 28 Jaren, X
Mesje Lievens, wed. van Jan Jansz scheepstimmerman, geast. met d'eersame
Gerrit Lievens schoolmeester in 't Weeshuijs, haer broeder en voogt in desen ge-
koren, Inwoonders. Get. Bartholomeus Ketel en Rogier van der Wiele, Inwoon-
ders.

Bd. verklaart, dat Jan, Belijtjen en Femmetje Jans hare kinderen bij de voors. Jan Jansz haer
vorige man geprocreeert, wettelijck ter Weeskamer deser stede heeft bewesen, - dat hare voorkin-
deren door Lijck Abels haer za. mans petemoeij tot Bolswaert overleden, is opgeerft in eijgen-
dom, een kleijn zilver bekertje, een kleijn brandewijnskroesje, drie zilvere lepels, een zilvere sleu-
telraep (?), een zilver kettinckje met een koker en hartje, mitsg. dubbele zilvere tantstoker, alle
onder de toecomende bruyt berustende, Ende noch den eijgendom van zeker Huijsje en erf st.
en leg. binnen de stadt Bolswaert op de kamp. Onder conditie dat Alis Alisz Schreur, nagelaten
weduwenaer van voors. Lijck Abels, maer de vruchten daer van sal trecken, soo lange hij leeft.
Overlijdt de bd. zonder kind(eren) uit dit huwelijk, dan erft goed terug, mits dat de bg. als doua-
ne zal trekken een bed met toebehoren na de discretie van de bruids broeders of naeste vrunden.
Wel kinderen uit dit huwelijk nalatende, zullen haar voorkind(eren), als dan in leven, vooruit
genieten de kleren en juwelen tot haar lichaem behorende. De bd. verklaarde de selve kinderen
vaders erf wat schaers ofte nau bewesen te hebben. Bgs. kleding niet in gem. v. goed. Bij voorover-
lijden bd. erft de bg. de helft, en eventuele voor- en nakinderen de andere helft. Overlijdt de
bg. kinderloos, is bd. universeel erfgenaam, daar hij geen andere goederen heeft dan alleen zijn
kleding, mits zij zal uitkeren aan Jan Jans zyn broeder of diens kinderen 10 gl. eens.

f. 312, 25-2-1637; AbelAggen, kleermaker, geast. met Lambert Aggen, veterma-
ker, sijn broeder, X FeijtjeAnis [Feijke Aennes], j.d., geast. met d'eersame Lam-
bert Feijten, krankenbesoeker, haer behoude neef, en d'eerbare Juffrou Sara Wa-
lens wed. van Simon Gim in syn leven koopman, haer vrou daer sy
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jegenwoordigh by is dienende, poorters. Get. de voorn, adsistenten en Rogier
van der Wiele, burgers.

Bg. brengt in kleding, 200 kar. gl. en nogh al sodanige erffenisse en goederen als hem voor syn
kints gedeelte syn opgeerft ende aenbestorven, door 't overlijden van zyn za. vader en moeder,
tot Kneephuisen nogh in 't gemeen en onverdeelt staende. Bd. brengt in kleding, 300 kar. gl.,
mede sodanige erffenisse ende goederen van haer za. ouders is aenbestorven, tot harlingen uit-
staende. Bij kinderloos overlijden van de bg. is bd. univ. erfgenaam. Bg. is haar univ. erfgenaam,
mits uitkerende strax na haar overlijden sodanige goederen als zij van haar za. ouders sal mogen
hebben geerft, mitsg. alle kleding en juwelen (behalve die de bg. haar zal hebben vereert). Bij
vooroverlijden van kinderen erft de langstlevende, mits uitkerende kleding en juwelen.

f. 314,26-4-1637; Jan Mighielsz, houtsager, wedr. van Trijntje Lubberts, X Trijnt-
je Henrix, wed. van Jan Klaas timmerman, poorters. Get. Jan Tijsz deurwaarder
van de gemene lants middelen en Bartholomeus Ketel.

Geen gem. v. goed. Bg. verzorgt huishouding. Bd. verklaarde geen middelen te hebben als hare
kleding. Bg. is haar univ. erfgenaam en behoudt haar kleding. Bd. langstlevend geniet legitieme
portie. Zijn resterende goederen zullen erven op zijn nakinderen, mits dat de bd. zal genieten
de vruchten zo lang zij leeft. Als bg. overlijdt zonder nakinderen zal de bd. genieten boven haar
kleding en juwelen een rechtkindsdeel.

f. 315, 13-8-1637; den manhaften Evert Anthonis [Tuenisse], Capt. te water,
geast. met d'eerbare Jannetjen Everts zyne moeder, Jan Teunisz houtkoper, zyn
broeder ende Geertje Cornelis zyn huisvrou, X Rebecca Valkenburg, geast. met
Geertgen Harmans wed. van Hans Valckenb. hare moeder, Kornelis Davitsz ter
Haer ende Gerrit Feiten [Feitt] hare swagers, poorters. Get. de adsistenten en
Bartholomeus Ketel.

Bg. brengt in al zijn gerede penningen enz. volgens de spec, Daarop hy zijn twee voorkinderen
ter weeskamer d. st. wettel. bewesen heeft... ter som van 5635 gis. Bd. brengt in 2000 car. gl.
en kleding, huisraad enz. ter waarde van 3000 gl., tesamen 5000 gl. Goed erft terug. Bruids douarie
2500 gl; bgs. douarie 1000 gl.

f. 317, 5-11-1637; Jan Roelofsz, scheepstimmerman, wedr. van Aeghje Henrix,
X Sijtje Gerrits, wed. lest van Kornelis Klaesz Spaans, poorters. Get. Bartholo-
meus Ketel en Egbert Dronrijp, burgers.

Geen gem. v. goed. Bg. zal huishouding verzorgen en Bd. zal haar devoor doen. Goed erft terug.
Goederen bg. in spec.

f. 319, 15-12-1637; d'eerwaardige Martinus Lidius, dienaer des Godliken woorts
tot Koudum in Frieslant, geast. met d'eersame Lucas Jacobsz mr. huistimmer-
man, zyn vader, Pr. Pietersz provoost van de burgerij, zijn oom ende Klaas van
Lit [Lijth] zijn neef, X d'eerbare MarytjePietersBlawenhaan, [Blauhaen], j.d.,
geast. met de E. Pieter Jansz Blawenhaan haar vader, en D'eerbare Dirkje Jans
hare moeder, Sr. Jacob Jansz Fortuijn haar oom, poorters. Get. de resp. adsisten-
ten.

Bgs. in te brengen goederen in privé spec. Bruids ouders beloven te geven so vele als dselve met
hen andere doghter voor desen getrout synde in houwelik gegeven hebben volgens d'houwelike
voorwaarde daarvan zijnde. Goed erft terug. Douarie bd. 600 kar. gl.; bg. 600 gl. Winst en verlies
half half; erf geen winst.

f. 321,9-1-1638; Gysbert Henrixsz, glasverkoper ende schipper, wedr. van Marga-
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rijte Lebrasseur, X Trijntje Jans Boehuis(l) van Koesvelt, j.d., geast. met Evert
Jansz boekdrucker, haren broeder, burgers. Get. Rombout Neus beeltsnijder,
Henrik Adriaens schoenmaker en Rogier van der Wiele, burgers.

Geen gem. v. goed. Bd. heeft geen goed dan kleding. Bds. douarie boven kleding 300 gl. eens.
Bg. univ. erfgenaam, mits uitkerende aan haer vrinden 60 gl. eens. Wel kinderen nalatende zal
de bg. kind(eren) bewijzen ter weeskamer voor 100 gl.

f. 323, 7-3-1638; d'eersame Steven Bulte, j.g., kaffatier, geast. met d'E. Steven
[Estienne] Bulte d'oude zyn vader, ende Marij Sautjaeu zyn moeder, item David
Schavate [Chavat] zijn swager ende Symon Mazure [Masur] zyn oom, X Hester
Musardt [Muissaert], j.d., geast. met d'eerbare Hester de Bane [Esther de Banne]
hare moeder, Balthasar d'Bane, Toussain Mussardt [Muijssart] ende Tomas de
Rode [Roo] alle hare omen. Get. de adsistenten.

Geen spec; zijn wederzijds tevreden. Voor bd. inbegrepen haar vaders erf. Bij kinderloos overlij-
den de gemene boedel ter wederzijden half half rechtdoor gedeeld. Bd. langstlevend behoudt
kleding en juwelen; douarie 500 kar. gl. Bg. langstlevend: kleding en 200 kar. gl. Winst en verlies
half half; erf is winst.

f. 325, 14-3-1638; d'eerwaardige Johannis Emmichovius, dienaar des Godliken
woorts tot Aalburgh in 't lant van Heusden, j.m., geast. met d'eerbare Willemken
Zegers wed. van Wijgert Thysz, zijn moeder, item d'eersamen Srs. Henrik Broen
ende Jacques [Jacomo] van Uffelen, koopluiden, zyne goede bekenden, X d'eer-
bare Catarina Willems,\A.,geast. met Willem Janszgesworenroedragendebode
ende Reyertje Maurits [Moron] eghtel. hare vader en moeder, poorters. Get. de
adsistenten.

Bg. brengt in zyn liberije van al zyne boeken, mitsg. nogh d'som van 400 gl. in contant geit,
vrije uitsettinge van kledinge, vrije wijn tot de bruiloft, en juwelen etc. die hij zijn bruid zal geven,
zoals zijn moeder belooft. Bd. brengt in boven vrije uitsettinge van bruiloft, kleding en anders,
d'som van 1500 kar. gl. in gereden gelde. Bij beëindiging van het huwelijk zullen de goederen
recht door gedeeld worden, uitgenomen kleding en juwelen tot iders lighaem behorende; blijven
buiten enige deling. Langstlevende zal vooruit genieten tot een douarie al de imboedel ende huis-
raden. Bd. of bg. langstlevend zal genieten 600 kar. gl. eens. Winst en verlies half half; erf is winst.

f. 327, 18-3-1638; Pr. [Peter] Ruttens mede Notaris publyq binnen deser stede,
j.m., geast. met den E. Benedictus Badel, Insgelyx openbaar Nots. alhier, zyn
swager, X d'eersame en deughtrijke Catharina Pellikoorne, j.d., geast. met d'eer-
same Srs. Jean Pellicoorne de Jonge en (doorgehaald: Gysbert Tholings) Gerard
de la Krois [Gerardo della Crois] hare respective neven. Get. de adsistenten.

Bg. en bd. brengen in alsulke goederen en middelen als zyl. resp. jegenwoordigh hebben, zoals
in twe particuliere notulen ofte geschriften gespecificeerd. Goed erft terug. Winst en verlies half
half; langstlevende hiervan de helft. De erfgenamen van de eerstoverledene erven de andere helft.
Erf geen winst. Douarie bd. 5000 kar. gl.; bg. 2500 kar. gl.; in lyfftochte en genieten dus de rente
levenslang.

f. 329, 22-3-1638; Daniel Josephs, j.g., veterkramer, geast. met Marijtje Joosten
wed. van Joseph Danielsz, sijne moeder, X Klaesje van Soelen [Claesijen Claes
van Seulen], j.d., geast. met den E. mr. Nicolaus Soels van Londen uit Ditmars-
sen; vrij operateur steen en breuelsnijder, ende Engeltje Gerrits van Leijden,
haar vader en moeder, mitsg. mr. Willem Senten chirurgijn, haar goede bekende,
Inwoonders. Get. mr. Willem Senten en Bartholomeus Ketel.
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Bg. brengt in boven vrije kledinge, mitsg. sijn liberije van boecken, die de moeder met hem be-
looft te geven, voorts zijn paersoon vrij en frank te leveren sonder enige schulden of lasten; geen
spec. van goederen. Bd. hiermee tevreden. Bd. brengt in (gelyk de moeder belooft) 600 kar. gl.
boven vrije uitsettinge van kleding etc, mitsg. vrij bruiloftsfeest, een bed met den toebehoren
en enigh begin tot huisraat. Goed erft terug. Winst en verlies half half; erf is winst.

f. 331, 12-4-1638; Den manhafte Ellert Tomasz scheepskapiteyn, alhoewel sieck
te bedde, zijn verstant wel hebbende, verklaart met woorden i.p.v. ede de waar-
heid te zijn dat vóór zijn huwelijk met Anna Jacob Willekes sijn tegenwoordige
huisvrou, te voren geaccordeert te zijn geen gemeenschap van goederen te heb-
ben. Bd. langstlevend geniet een kindsdeel. Get. d'eersame Willem Gerrits bac-
ker [Gert Willemsen backer] en Bartholomeus Ketel, burgers.

f. 332, 15-5-1638; d'eersame Henrick Eelkens spaans leerbereider, wedr. van
Trijntje Kool, X d'eerbare Maijken Wasstijns [Bastijns] wed. van Kornelis Jans
Verste, geast. met d'E. Joachum Jacobsz koopman ende Pieter Kornelisz Ha-
ringh ligterman, hare goede bekenden, poorters. Get. Bartholomeus Ketel en Ro-
gier van der Wiele, burgers.

Geen gem. v. goed. bruids goed gespec. in inv. Tot onderstand van de huishouding zal de bd.
niet meer inbrengen als sodanige lijfrente van 150 gl. 's jaars als zij 'tharen lijve is hebbende
tot laste van 't gemene lant van Hollant ende Westvrieslant betaelt werdende ten kantore van
de ontfanger Adam van Foreest tot Alckmaar. Verdere kosten van de huishouding komen t.l.v.
de bg. Goed erft terug.

f. 334, 27-5-1638; Douwe Sijmons schuitevoerder, wedr. van Hilletje Gerrits, X
Annetje Doedes, wed. van Henrick Salomons, poorters. Get. Bartholomeus Ke-
tel en Rogier van der Wiele, burgers.

Geen gem. v. goed. Bruids goederen (:3 woningen op een erf st. en leg. voor op de Goutbloems-
graft bezijden Jacob Tijsz, belast met 375 gl. in twe P.tijen, behalve al haar klederen, juwelen
enz., mitsg. imboedel en huisraad) breder gespecificeerd in sekere inv. Bestaende de goederen van
de bg. in sijn schuit met de gereetschappen van dien en enige gerede penningen begroot ter som
van 250 gl. dogh belast met 100 gl. die hij voorgenomen heeft zijn kinderen ter weeskamer d.
st. te bewijsen voor moeders erf, en kleding en huisraad. Goed erft terug. Bg. zal met zijn schuit
en arbeit de huishouding versorgen; bd. zal haar devoor doen.

f. 336, 30-7-1638; Isack de la Tombe, geast. met Samuel de la Tombe sijn vader,
Salomon ende Esaias de la Tombe zyn ooms, ende Antonij Pieters ook syn oom
van 's moeders syde, X Grietjen Henrix, j.d., geast. met Stijntjen Henrix haer
moeder, de eersame Karel ende Arnout van der Wijen kooplieden, haar goede
bekenden, poorters. Get. Rogier van der Wiele en Jan Adolph Meurs, burgers.

Dewijle de bg. heeft gekocht, maar nog niet geheel betaald, een ledigh erf st. en leg. bij de Haer-
lemmerpoort voor 750 gl., daarvan de gereede termijn betaalt moste zijn maij lestleden, so is
goet gevonden, dat 't selve erf weder sal werden verkoft ende indien daaran moghte worden verlo-
ren, dat dan van 't selve verlies de toekomende bgs. gemelte vader sal dragen, suppleren ende
bijleggen de ene gereghte helft, Dandere helft de voors. toekomende bg. Eventuele winst zal bg.
geheel alleen hebben. Verklaarde geen andere schulden te hebben. Kleding en juwelen buiten ge-
meenschap en erven terug enz. Douarie bd. 100 kar. gl.; bg. 50 gl. Alsoo de moeder van de bd.
ter weeskamer bewesen heeft voor haar za. vaderl. erf 150 gl., mag bd. deze 150 gl. niet lighten
ofte ontfangen voor ende aleer de gemelte haar moeder hertrouwt is of overleden, nog rente
beuren zolang de moeder de selve onder haer heeft (ten ware de voors. Stijntje Henrix heur andere
doghter, wanneer die zal trouwen, consenteerde dat zij haar vaderl. goederen van de weeskamer
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raogt ontfangen, in welke kas dese toekomende bd. hare vaderl. goederen mede zal mogen ont-
vangen, niet tegenstaande de voors. restrictie). Winst en verlies half half; erf geen winst.

f. 338, 4-8-1638; d'eersame Jan Sweerts, mr. kistenmr., wedr. van Mettje Rob-
berts, X d'eerbare Jannetje Tijmons, wed. van Klaes Nannings de Wit, poorters.
Get. Rogier van der Wiele en Bartholomeus Ketel, burgers.

Privé inv. Goed erft terug. Bruids douarie 1200 kar. gl. Winst en verlies half half; erf geen winst.
Bds. kleding en juwelen niet gemeen; erven onverdeeld aan haar zijde terug.

f. 340, 5-11-1638; Claes Gerritsz, backer, wedr. van Weyntje Pijl, woonende op
de Warmoesgracht in de Twee Gieters, X Neeltge Jans, wed. van Jacob Fredricxs
backer, woon. buytten de Regulierspoort voor aen op den Emster, poorters. Get.
Claes Cruys en Jan Engelse, burgers.

Bg. heeft voorsoon Willem Claesz ter weeskeamer d. st. bewesen. Bd. heeft haar drie voorkinde-
ren ook ter weeskamer (doorgehaald: deser stede) bewesen voor 300 gl. Bg. staat toe dat het bewijs
van de drie kinderen verhoogd wordt met elcx 300 gl. (maakt 1200 gl.), omdat de weduwe in
haar weduestaet merckelyk is gesegent. Bg. brengt in boven kleding, 600 gl. contante penningen,
110 gl. aen backersgereetschap, aan uitstaande schulden 200 gl., aan tarwe 100 gl., aan kleding
van zijn za. huisvrouw en gout en silverwerck 300 gl., imboel 200 gl. Bd. brengt in een huys en
erf st. en leg. buyten de Regulierspoort op den Embster, belast met 3300 gl. an verscheyde perso-
nen, kleding, juwelen etc, imboel mitsg. backersgereetschap alles in seekere spec. Bg. eerstoverlij-
dend zal zijn goed en halve winst erven op zijn voorkind. Bds. douarie 500 gl. Bd. eerstoverlij-
dend erft goed op haar kinderen. Bgs. douarie 300 kar. gl.

f. 342, 10-11-1638; Daniel Josephs kramer ende Klaasje Klaes van Soelen [Soul-
len], egte man ende wijf, burgers. Get. Bartholomeus Ketel en Jan Adolph
Meurs, burgers.

Huw. voorw. voor mij nots. 22 maart lestleden. Doen deze te niet, de wijle zij respect, van meinin-
ge zijn ab intestato ende sonder enighe dispositie te willen van de werelt scheiden.

f. 343, 12-11-1638; Frans Gerritsz Vrijdagh, wagenmaker, wedr. van IJtje Jans,
X Aaltje Joosten, wed. van Henrick Lourisz in sijn leven chercher op de Regu-
liersboom, poorters. Get. Bartholomeus Ketel en Jan Adolph Meurs, burgers.

Bruids goed in privé inv. Geen gem. v. goed. Goed erft terug. De vruchten van bruids goederen
zullen tot onderstand van het huwelijk ingebracht worden. Bg. neemt de huishouding ten zijnen
laste. Bd. langstlevend krijgt een kindsdeel naar het getal van de kinderen, die dan in leven zijn.
Bij ontbreken van kinderen geniet zij 300 kar. gl. Bgs. douarie 150 gl.

(Wordt voortgezet)

LANG GEWACHT, TOCH GEKREGEN

Coert Groote en Grietie Jans met attestatij van Coeverden den 4 Martij 1642
ende zin den 25 September 1657 alhier getroudt.

(Harlingen, geref. trouwboek)
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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.

Bronbewerkingen

N. Noordervliet-Jol, De afgespoelde huizen op Scheveningen tengevolge van de A llerheiligenvloed
van 1570, Scheveningen, 1988.

Op 1 en 2 november 1570 werd Scheveningen getroffen door een overstromingsramp die ruim hon-
derd huizen tot slachtoffer maakte. Een rapportage over deze natuurramp, direct al in de volgende
week gemaakt, vermeldt veel over deze huizen en hun bewoners en de hier weergegeven transcriptie
van dat rapport is daarom ook voor genealogen van zekere interesse. Aangevuld met gegevens uit
andere bronnen ontstaat een beeld van het geteisterde Scheveningen dat voor onderzoekers in deze
vissersplaats heel belangwekkend genoemd kan worden.

Genealogieën

A. Gunst-Jonkers, Portret van de familie Jonkers - Twee eeuwen geschiedenis van een Bredaas
geslacht, 192 pag., ill., index.

In de jaren zestig van de 18de eeuw worden in Breda de kinderen gedoopt van Paulus Jonkers,
ged. Hoogstraten (Belg.) 4-10-1731 en Maria van den Besselaar, uit Besoyen. De genealogie, uitgaan-
de van dit voorouderpaar, neemt in dit boek slechts 16 pagina's in. Het biedt een nuttig overzicht
van de familie die inderdaad sterk aan Breda verbonden zou raken. Het eigenlijke portret vinden
we echter in de vele goed-geschreven hoofdstukken die evenzovele levensbeschrijvingen bevatten van
familieleden uit de periode 1762 tot rond 1940.

Bij het opstellen van het familieverhaal is van vele bronnen gebruik gemaakt. Met zorg is een boek
tot stand gekomen dat het lezen ten volle waard is, ook als men genealogisch geen relatie met het
beschreven geslacht heeft. Het boek is te bestellen door overmaking van / 42,50 + / 6,70 verzend-
kosten op postbankrekening 1222021 van de autrice te Amstelveen.

Levensschetsen

G. L. de Boer, Duitse Dienstbodes in Laren (NH), Laren 1988.
Een boekje van 24 bladzijden met enige korte levensschetsen van Larense Duitse dienstbodes, die

twintiger jaren naar Nederland en in dit geval naar Laren in het Gooi kwamen. Te bestellen tegen
ƒ 7,25 (incl. kosten) op postbankrek. nr. 1508152 van de auteur te Laren, met vermelding 'Duitse
dienstbodes'.

Regionale geschiedenis

HermannTh. Dellmann, Urkunden erzahlen Geschichte, Standesamter im Kreis Kleve, Kleve, 1988.
De ook vele van onze lezers bekende Hermann Th. Dellmann, genealoog en jarenlang ambtenaar

van de burgerlijke stand in Kleef, heeft in dit boek een groot aantal zaken verwerkt, waarvan hij
in dertig of meer jaren aantekening heeft gehouden. Ze betreffen de streek waarin hij woont en werk-
zaam is geweest, Kreis Kleve, en ze betreffen zijn vakgebied. Zo geeft hij een uitgebreide en interessan-
te inleiding over de burgerlijke stand, waarin hij met name de geschiedenis van dit instituut in Duits-
land belicht. Dan volgt telkens een hoofdstuk aan één Standesamt gewijd, met foto's en
wapenafbeeldingen. Van sommige plaatsen zijn lijsten met alle gevallenen in de Tweede Wereldoor-
log opgenomen. Van bekende persoonlijkheden zijn korte levensbeschrijvingen in het boek te vin-
den. We zien afbeeldingen van zegels, afdrukken van akten en extracten. Bijelkaar een boekwerk
van 286 pagina's incl. register, waarin Kreis Kleve van verschillende hoeken uit bekeken wordt. Een
kostelijk gevolg van ruim dertig jaar noteren en verzamelen!

Het boek kost DM 28,-, aan te vragen bij Boss-Verlag, Postfach 1150, 4190 Kleve/Niederrhein,
B.R.D.
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Periodieken

Genealogysk Jierboekje 1988.
Na het usantiële jaarverslag van het Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy volgt eerst

een bijdrage van F. H. K. van der Schuit: Pieter Heerbels [Heerbels blijkt in de uitoefening van zijn
overheidsfuncties, laat in de 18de eeuw, vele redenen tot klachten te hebben gegeven; een beknopte
genealogie van zijn familie, alsook van Dillingh, zijn vrouw's familie, is opgenomen]. Dan heeft
een team van vrienden van de jonggestorven genealoog André Zwart (1962-1984) zijn kwartierstaat
bewerkt, een kwartierstaat, waartoe Zwart zelf de aanzet heeft gegeven. Een zeer uitgebreid
werkstuk; hoofdzakelijk Friese kwartieren. F. Feitsma beschrijft Fantasy en feiten by de famyljelist
Teenstra, terwijl D. J. van der Meer en Ype Brouwers de familie Aebinga van Humalda bespreken.
De kwartierstaat van de socialist prof. dr. Willem Banning (1888-1971) van de hand van Auke de
Vries (kwartieren Banning-Haarsma-Canrinus-de Boer (Gaast)), enkele bronnen en de Fryske Rie
foar heraldyk besluiten deze nieuwste uitgave in de inmiddels zeer waardevolle reeks.

R. F. VULSMA

Ströfer: Die Kartei Ehmer, Ansiedler im nördlichen Ostpreufien nach der grofien Pest von 1709;
Quellen, Matrialiën und Sammlungen zur altpreufiischen Familienforschung (QMS), Nr. 3. Verein
für Familienforschung in Ost- und WestpreuBen e.V., Hamburg 1988 (506 pag.).

Na de grote pestepidemie in 1709 waren grote delen in het noorden van Oost-Pruisen praktisch
geheel ontvolkt. De staat Pruisen entameerde een herkolonisatie, die zich tussen 1710 en 1740 in
een aantal golven voltrok. Na 1731 waren het vooral inwoners van het Salzburgerland, die zich in
het zgn. Preuflisch-Litauen, het latere district Gumbinnen, vestigden. In de periode daarvoor betrof
het kolonisten uit alle windstreken, ook buiten Pruisen. Van deze laatste groep zijn in deze uitgave
uit een veelheid van bronnen van 17.000 personen (1.837 namen) gegevens vermeld over herkomst
en woonplaats, soms tevens beroep, gezinssamenstelling, bedrijfsomvang. Vaak is een bronverwij-
zing aangegeven.

Oud-Castricum, He Jaarboekje (1988). Stichting Werkgroep Oud-Castricum, Castricum 1988
(52 pag.). Prijs ƒ 16,- (+ ƒ 3 , - verzendkosten), postgironr. 1851360 t.n.v. Penningmr.

Dit aantrekkelijke en met veel foto's uitgevoerde boekje op A4-formaat is ditmaal voor een be-
langrijk deel gewijd aan het onderwijs in deze gemeente. Voorts: de stamboom van de Castricumse
familie Brakenhoff in zeven generaties met een verdere uitwerking van de 35 gezinnen, een terugblik
100 jaar geleden, de kroniek 1987 en het jaarverslag 1987.

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

Caledonian Society, Med., 12e jg., no. 4, dec. 1988. H. Kapsenberg: Een geslaagd genealogisch on-
derzoek [Bryce te Pathfoot].

Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 119, 1988/IV. C. S. Oldenburger-Ebbers: De werk-
zaamheden van de tuinarchitect L. A. Springer (1855-1940) in Gelderland.
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Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland', jg. 3, 1988/4. Verv. Kwst. Van
Woudenbergh-De Vlaming.

Genealogisch tijdschrift voor midden en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 12e jg., nr. 4,
dec. 1988. A. M. Bosters: Genealogie Vroon (Dinteloord en Prinsenhage, ca. 1525-1875); Verv. Ge-
slacht Van Rijswijk; Verv. Rekeningen begraven Heusden 1644-1659 (slot); J. L. Rijndorp: Ettens
voorgeslacht (VII). De Haen later Grotenboer; A. C. van Amersfoort: Een tak Heyblom te Zeeland;
Verv. Genealogie Aben; G. van Genderen: Genealogie Van Genderen, in de Bommelerwaard [16de-
18de eeuw]; J. W. Bastiaanssen: Kwartierstaat Bastiaanssen-Bastiaansen [-, Lips, - , Van Sprundel];
Aanv. en corr. o.a. Van Uitwijk; Antw. o.a. Bonx (met Van Roetven en Van Nispen)en Paans-Lievaart.

Genealogische/historische vereniging Hoeksche Waard. Leden met belangstelling voor de Hoek-
sche Waard attenderen wij op deze op 8-8-1988 opgerichte vereniging. Corr. adres: Lepelaar 47,3263
BG Oud-Beijerland. Wij mochten ontvangen Mededelingen no. 1, okt. 1988. Hierin o.a. de tekst
van enige grafzerken in de NH-kerk van Oud-Beijerland; 2e jg., nr. 1, jan. 1989. A. Th. Polet: Kwar-
tierstaat Cornelia van der Graaf (1900-1963) [-, Kok, Braat, Verburg]; Aanv. Grafzerken.

Heemkunde Hattem, nr. 37, dec. 1988. L. Hoogers: Frederic Adolph Hoefer [Geb. Sittard 1850];
G. Kouwenhoven: Hoe de Hattemer leeuw een van zijn twee staarten verloor; Verv. Huizen in Hat-
tems binnenstad.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 16 (1988), nr. 4, H. Strijkers: De familie Passie in Urmond
en Berg aan de Maas; J. J. G. Albert/J. M. J. Keybeck: Genealogie Ubachs [15de-20ste eeuw]; Verv.
Soldaten in vreemde krijgsdienst; Limburgse familiewapens (10): A. H. C. van Wersch: Het wapen
van de landjonkers Van Werst (De Warsage); Idem (11): R. de La Haye: Wat is een familiewapen?
[Met verwantschapstabel De La Haye].

Mededelingenblad voor de afdeling Zaanstreek-Waterland, nr. 1, sept. 1988.
Idem, nr. 2, dec. 1988. M. Molenaar-Valk: Kwartierstaat Valk [-, De Groot, Duin, Lakermond.

Misjpoge, jg. II, nr. 1, jan. 1989. J. Hagedoorn: Een Zwols besnijdenisregister [1896-1937; aange-
legd door Rubertus van Zuiden, mohel]; Verv. Lijsten van ingezetenen van Overijssel (1748); P. Lur-
vink: David Markus en zijn nakomelingen. Een joodse familie in Aalten [Van Gelder, Fles, Schaap,
De Haas]; L. van Leeuwen: Drie eeuwen joods leven in Dordrecht.

De Nederlandsche Leeuw, CVde jg., no. 12, dec. 1988. Verv. Oldambster geslachten (XIV). § XIX.
Tonckens; Vragen Ter Borch (7 gen.; te Zwolle, Buren en Amsterdam) en Hemrica (3 gen.; te Bergum,
Schermerhorn en Kwadijk).

Nijmeegs Katern, jg. 2, nr. 6, dec. 1988. G. A. Boomsma: Straatnamen als herinnering. Bier, brou-
wers en brouwerijen [Met lijst van gelocaliseerde brouwerijen 17de en 18de eeuw, met gegevens].

Ons Voorgeslacht, no. 388, 43e jg., nov. 1988. A. J. Grabowsky: Stamreeks Karpensteyn, Van Gent
en Van den Heuvel [16de-18de eeuw; te Kedichem, Oosterwijk, Hoog Blokland en Heukelum]; A.
M. Verbeek: Het tweede Gifteboek van Rotterdam (transporten) (1546-1555).

Ons Waardeel, 8ste jg., nr. 6, dec. 1988. J. W. Schaap: Het geslacht Pigge [14de-16de eeuw; Drente,
Kampen]; M. Langenburg: Ds. Gerhardus Slecht: van kwaad tot erger [Geb. Hoogeveen 1787]; D.
Frieling/E. G. Schrage: Het Roswinkelder geslacht Haasken.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 5, nr. 4, nov. 1988. Antw. Wage-
voort; Aanv. Kwst. Jonkers [2 x; o.a. Uytermarck]; G. A. Overdijk: Gegevens uit kwartierstaat
Overdijk-van der Kamp] [Buunk, Ten Holte, Heusinkveld, Schreur]; B. Schut: Het erve Addink te
Warken en zijn bewoners; H. Meerbeek: De naam Geurdink en Deelkwartierstaat Geertruida Geur-
dink [Geb. Winterswijk 1889; - , Hijink, Geerdes, Lantink]; F. Buijs: Predikant Piscator in Terborg;
K. Westra: Kwartierstaat Westra-Wannink [Kwn. van Hermina A. Wannink, geb. Gelselaar 1924;
- , Kolkman, Zomer, Meulstege]; H. A. te Hasseloo-Oldenmenger: Fragment-genealogie Beeck-
man/ter Beecke/Kattendaal/Schekman; Verv. Herberg 'Den Bremer' te Steenderen (3).
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Thoentertijd, nr. 21, jg. 11, dec. 1988. J. 't Hoen: De leenmannen Gerrit Janszn Thoen en Willem
Gerritsz Thoen (ca. 1650) [Met verwantschapstabel Van (der) Velde(n)-Thoen (van Bronkhorst)].

Tussen Vecht en Eem, 6e jg., nr. 4, dec. 1988. G. H. J. Holthuizen-Seegers: Villa Amalia [Hulsman,
Vinke]; J. Daams: Terra Nova, Oostervecht.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. XXIV, no. 65, nov. 1988. T. Blom: Wat een wapenbord in de
kerk van Nederhemert-Zuid ons te vertellen heeft [Torck, Van Randwijck, Van Vittinghoff]; G. Buy-
linckx: Een grafregister van de Ned. Herv. kerk te Bruchem; Verv. Hervormde gemeenten... naar
'Van Alphen'.

Tweeslromenland, nr. 59, dec. 1988. Artikelen betr. dijkmagazijnen, openbare orde 100 jaar geleden
en het archief van de steenfabriek Dericks & Geldens.

Tijdschrift voor genealogie en historie 'Westerviolde', 9de jg., no. 4, dec. 1988. Erve Pollingh, Jip-
singhuizen; E. G. Schrage: Belastingen; Idem: De questieuse Mussel [Pollinck]; Verv. Kwst. Mig-
chels.

Van toen naar nu, jg. 18, nr. 4, dec. 1988. Het Paelbuch van Keeken ao. 1711; Verv. De Heren van
Ooy (2); Grenzlandhöfe im Dorfe Niel: Das Gut 'Friesdonck'; Verv. Junker van Boedbergh.

Van Zeeuwse Stam, nr. 63, dec. 1988.-4. Kaashoek-v.d. Brink: Genealogie Kaashoek; Verv. Godshui-
zen Middelburg Boek 1583 [1798]; Verv. Emigranten. Zeeuwen in Zuid-Afrika; P. Fraanje: De familie
Fraanje; P. F. Poortvliet: Ingekomen documenten Wissekerke; (Uittreksels) Sententies Hof van Hol-
land (1561-1564); F. Inniger: Genealogie Van Tatenhove [17de-19de eeuw, te Hoek].

Van Zoys tot Soest, 9e jg., nr. 3, winter 1988/'89. G. Staalenhoef: De lijst van inwoners in 1786;
F. S. I. Knaapen: De kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Soest; Verv. De wateren in Soest (II).

WestfrieseFamilies, 29e jg., nr. 4, dec. 1988. Verv. Familie Koopman van Wervershoof; J. W. Joosten:
Een familie de Boer [18de-19de eeuw; te Zuid-Scharwoude]; G. Mantel-Visser: En weer Smit.

IJsselakademie, elfde jg., nr. 4, dec. 1988. J. ten Hove: Een lichaam in een tombe en een hart is [ =
in] een vaas [Jan Willem de Winter, 1761-1812]; in Komaf: Verv. Mil. loopbaan Jan Willem van Wete-
ring.

Duitsland

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 10, Lief. 18, Aug. 1988. Artikelen betr. Mensh (kwst.),
Horn (kwst.), Weist (kwst.), Sarazens (afk. van Wichelen/Flandern), Hentschel, Muller (te Damnau;
kwst.), Haydn.

Idem, Lief. 19, Okt. 1988. Artikelen betr. Goehring, Kandel, Thiem, Weiss, Manthey, Breitzke,
Petrick, Reinke.

Der Archivar, 41. Jg., Heft 4, Nov. 1988. W. Schuier: Datenverarbeitung im Hessischen Hauptstaat-
sarchiv.

Genealogie, Bd. XIX, 37. Jg., Heft 11, Nov. 1988. Verv. Julius Herz; Verv. Der Rechner in der Fami-
liengeschichtsforschung; A. H. Kuby: Deutsche Soldaten und Soldatenfrauen im reformierten Kir-
chenbuch des schweizerischen Regiments Stürler im 18. Jahrhundert; F. v. Schroeder: Nochmals
Familie Konhardt.

DerHerold, Bd. 12, 31. Jg., Heft 6, April-Juni 1988. H. en W. Müller-Dietv Die Familie des Anato-
men Justus Christian von Loder, 1753-1832.

Idem, Bd. 12, 31. Jg., Heft 7, Juli-Sept. 1988. M. Jahrmarker: Die Miniatur Süsskinds von Trim-
berg in der Manessischen Liederhandschrift; H. Nehls: Johann Heinrich Menu von Minutoli. Ein
Beitrag zu seiner angeblich italienischen Herkunft.
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 33, Jg. 76, Heft 8, Okt.-Dez.
1988. Verv. Familie Kannen aus Mönchengladbach [Met stamreeksen Tho Newes en Lenssen/Kan-
nen]; T. Diederich: Der Mensch und sein Siegel im Lichte der Kulturgeschichte (Festvortrag); H.
Göhring: Nochmals: Bellinghausen.

Mosaik, Heft 3/1988. H. Th. Dellmann: Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve (Düffelward,
Emmericher Eyland, Frasselt, Gaasdonck, Goch); Namensliste zu den klevischen Katasterkarten
Amt Cleverham, 2. Teil [L t/m W]; W. Weber. Ursprung und Ahnen der Gründer von Pfalzdorf
auf der Gocher Heide [1741-43 gesticht door 12 kurpfalzische emigranten-families; o.a. Grossarth,
Spe(t)h, Kern, Kalbfuss, Wendling, Lima].

Saarlandische Familienkunde, Bd. 6, Jg. XXI, Heft 84, 1988. B. Gölzer: Die ersten Vogelgesang
im Bliesgau [17deeeuw]; W. Petto: Woher kam Ursus Ruboschon?; H.-E. Bühler: Die Kupferschmel-
zerfamilie Banitz im Raum Hunsrück-Nahe.

Idem, Informationsdienst, Nr. 89, Nov. 1988.

Südwestdeutsche Blatterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 19, Heft 4, Dez. 1988. O.-G. Lon-
hard: Die Bauerngüter in Asch und ihre Inhaber (1457-1661); G. Schweizer: Heiraten Auswartiger
in Ebingen 1566-1599; W. Ludwig: Die alteren Wolffhart in Waiblinger (Kühorn-Nachkommen V);
O. Kies: Eine Bürgerliste von Edeck/Etyek im Ofner Bergland [1753].

Idem, Sonderheft 1988. G. Wunder(i): Bauerngenealogie.

België

LeParchemin, no. 258, 53eannée, nov.-déc. 1988. Baron Bonaert: Les Griettens d'Ypres [16de-17de
eeuw; in noten gegevens Van den Berghe, Ysenbrant, Bulckaert, Navigheer. Annexen II-V: fragment-
gen. Van der Camere, Van den Broucke, Van Costenoble en Bytevinck, allen te Ieperen]; Verv. Familie
de Meurs; Les Fondations familiales de bourses d'études: fondation Henri Vaes-Valck et fondation
Jean-Gerard Lovens [met schema's]; Héraldique vivante: De Bois, Hannot, Liénart van Lidth de
Jeude, Neys, Raepsaet, Sant'angelo, Sauvage.

Vlaamse Stam, 24e jg., nrs. 11-12, nov.-dec. 1988. V. Arickx/H. de Ceukelairefi): Onze kwar-
tierstaat: Hugo De Ceukelaire (1928-1988) [Eén van de 12 oprichters der VVF; - , Van Tomme, Vanden
Abeele, Coussement]; P. Donche: De haardentelling van Westieperambacht (1469); J. Mertens:
Volkstellingen van Deurne (Brabant) in opdracht van de Abdij van Averbode (1776-1788); P. Behels:
Onze kwartierstaat: Ignatius Kennis (1888-1973) [Kunstschilder; - , Hugo, Verlinden, Cauwenbergh];
M. Huygaerts: Het zegelrecht op de testamenten; W. Steeghers: Brieven van Emmanuel Franciscus
Duijckers, soldaat onder Napoleon, uit Gent; G. Hoornaert: Uit de Staat van Goed van een Roese-
laarse barbier-chirurgijn, 1698 [Frans Dubuisson]; Antw. De Moor.

Frankrijk

Héraldique & Genealogie, No. 109, XXe année, no. 4, oct.-déc. 1988. Artikelen betr. Mossion (de
La Gontrie), Fortier, Sappel, De Calonne, d'Haubersart, Fabry (uit Valromey), Rolet/Rollet, Papin
(16de eeuw), Yppolyte (14de-15de eeuw), (Germain) de la Croix (15de-16de eeuw); Stamreeks Edgar
Degas; Verv. Deputés de la Constituante; Kwst. Lazare Carnot (1753-1823).

Zwitserland

Maajan-Die Quelle, Heft 9, Dez. 1988/4. Verv. Erlebnisse Gabriel Schramek . . . 1795; C. Agusto-
ni/M. Colliard/H. Foerster: Die Juden im Freiburgerland; O. Sigg: Dokumente zur Geschichte der
Juden aus dem Zürcher Staatsarchiv; Ahnenliste Heidi Biedermann [Bloch, Weil, Weill, Wertheimer;
voornl. te Endingen].

Aanwinsten:
De Oranjeboom, jaarboek Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda, IV
(1951) t/m IX (1956), XVI (1963), XX (1967) t/m XXIV (1971).
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De Vier Ambachten (Hulst), jaarboek 1932, 1934, 1935.
De Vrije Fries (tijdschrift), 42 (1955).
Nieuwe Drentse Volksalmanak, 1966-1974, 1979, 1981.
Historisch jaarboek Vlaardingen, 1977, 1979 t/m 1988.
Nederlandse Historiën, 20e jg. (1986), 21e jg. (1987) (schenking).
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam, jaarverslag 1987.
Publications de la Société historique et archéologique dans Ie Limbourg, LXXXVI-LXXXV11
(1950-1951), LXXXVIII-LXXX1X (1952-1953).
Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, XXIV (1984).
Dürener Geschichtsblatter, nrs. 1, 16, 17, 23, 25, 26, 28-51, 53, 55-60, 64-66, 68, 69, 73, 75, 77.
Beitrage zur Geschichte des Dürener Landes, Band 12, 13, 14.

Verder ontvingen wij:
Adler, 14. (XXVIII.) Bd, Heft 12, Okt./Dez. 1988; Österreichische Ahnenliste 29, blz. 265/280
(461/476).
Blad voor Bleekers, nr. 5, nov. 1988.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 2, nr. 3, dec. 1988.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med., jg. 42, nr. 4, dec. 1988.
Descent, Vol. 18, Part 3, Sept. 1988.
Dijkbrief, 7e jg., nr. 4, dec. 1988.
De Dijkers Review, derde jg., nr. één en nr. laatst, dec. 1988.
De Familieband (Klink-Donker-Tienstra-Dorland-Van Gelder-Buijten), no. 9, dec. 1988.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, Nr. 12, Nov.-Dez. 1988.
Familiestichting Huyser, 2e jg., no. 7 en 8, dec. 1988.
Fries Museum Bulletin, sept. 1988.
Genealogists' Magazine, Vol. 22, no. 12, Dec. 1988 (index).
Gens-Dunia, 25e jg., nr. 4, dec. 1988.
Le Heraut, no. 38, Déc. 1988.
De Heraut Gelre, jg. 5, nr. 4, dec. 1988.
Holland, 20e jg., nr. 6, dec. 1988 (Archeologische kroniek 1987).
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 27, nr. 2, dec. 1988.
Jelsumer Hoekstra's, 9de jg., nr. 2 (18), dec. 1988.
Koeckoek - kroniek van een geslacht, nr. 14, nov. 1988.
Kroniek Van Diepen, nr. 10, Najaar 1988.
Kropman Kroniek, elfde jg., nr. 2, nov. 1988.
Het Lefejver orgaan, jg. 6, nr. 2, 1988 (Lever's te Ceylon).
Maajan, nr. 1, Okt. 1986 (corr.).
Mars et Historia, 22e jg., nr. 6, nov./dec. 1988.
'/ Meisterbanksken, dec. 1988/23.
De Moezelkoerier [Moez(/s)elaar], nr. 6, dec. 1988.
Nieuws van Archieven, jg. 7, nr. 12, dec. 1988.
Oudheidkundige Kring Bathmen, Ver. blad, 8e jg., nr. 4, 1988 [Gesch. v.d. brandweer].
Het Patertje, jg. 4, nr. 4, dec. 1988 [Oudste generaties Pater te Amerongen].
Het Personeel Statuut, 39ste jg., nr. 6, nov./dec. 1988.
Poe/geest familie kontakten, 8e jg., nr. 4, dec. 1988.
De Schipper Cronyk, 2de jg., nr. 5, nov. 1988.
Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k, dec. 1988.
Ter informatie, 4e jg., nr. 4, dec. 1988.
Tussen Rijn en Lek, 22e jg., nr. 4, dec. 1988 [Speciaal nr. Wijk bij D.; o.a. Jaarmarkt en Reformatie].
Uit Eijsdens verleden, nr. 43, sept. 1988.
Van Mecken tot Mekke, 4e jg., no. 1, apr., no. 2, aug., no. 3, dec. 1988.
Wiegel-Wetens-Waardigheden, derde jg., nr. 4, 1988.

M. VULSMA-KAPPERS
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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 beschre-
ven papier te worden toegezonden aan dr. P. M. op den Brouw, Agaat 40,
2651 SG Berkel en Rodenrijs.

ANTWOORDEN

971. DUYNDAM-BRONSGEEST (XXXIX (1984) p. 436)
Engel Dirkzn Bronsgeest, oud omtr. 65 jr. en Cornelis Gerritzen Moerkerken, oud omtr. 77 jr. beiden
wonende onder Voorhout, leggen op 5-3-1732 voor schout en schepenen van Warmond een verkla-
ring af m.b.t. de Hoge- en Lage Veenen liggende onder de Ambagte van Sassenheim en Lisse en
het Jagthuys van het huys Teilingen.
Bron: ARA 's-Gravenhage, recht. arch. Warmond, nr. 18, p. 270.

J. VAN DER REEP, Voorschoten

VRAGEN

472. MEYER-KANNEGIETER
Hindrik Friederiks Meyer, geb. Minden (D) 14-10-1780, overl. Finsterwolde 30-4-1874, tr. Pieterke
Harms Kannegieter, geb. Bunde (Oost-Frl.) 20-3-1797, overl. Finsterwolde 18-2-1882. Gevr. hun
huw.
WOLTJER-BOSMAN
Andries Jans Woltjer, geb. Winschoten 29-1-1787, landbouwer te Midwolda, overl. Winschoten 18-
9-1859, tr. Metje Jans Bosman, geb. Midwolda 4-7-1790, overl. Winschoten 19-8-1859. Gevr. hun
huwelijk.

P. E. DINKLA, Blaricum

473. KASTEEL MAKKEN, Vierlingsbeek
Wat is de oorsprong van de naam Makken, ook wel Macken, Makkum?

J. MAKKEN, Groningen

474. VAN WESTENDORP
Jan Aarts van Westendorp, j.m. van Epe, tr. Heerde 10-7-1735 Berendina Wolfs, j.d. ald. Het paar
is vanaf 1743 woonachtig te Zwolle. Waar woonden zij tussen 1735-1743? Gevr. voorgeslacht van Jan.
WESTENDORP-BRONKHORST
Hendrik Jan Westendorp, geb. Zwolle 4-7-1778, tr. ald. 12-10-1801 Johanna Bronkhorst, ged. ald.
9-10-1779. Hendrik Jan overl. ca. 1822 op het schip 'Zeepaard'. Gevr. nadere gegevens hierover en
van het schip en het overl. van Johanna.

A. T. WESTENDORP, IJsselmuiden

475. TAMIS-ZIJP
Jan Jans Tamis tr. Oudorp 10-4-1763 Maartje Dirksdr Zijp (Sijb). Gevr. aanvullende gegevens en
beider voorgeslacht.
DIEM-SMIT
Adrianus Diem, geb. Haarlem 27-3-1801 als zn. van Ariejanus, illegitimus, zn. van Ariejanus Diem
en Maria Smit. Gevr. nadere gegevens van deze personen.
KALDENBACH-VAN SCHAGEN
Johan Kaldenbach tr. voor 1550 in Jüchen (D) Agatha van Schagen. Gevr. nadere gegevens en beider
voorgeslacht.

J. J. KALDENBACH, Alkmaar
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476. VAN BILDERBEE(C)K
Willem Hendrik van Bilderbee(c)k, van De Bilt, tr. Soest 13-2-1752 Anthonia Willems van Maren.
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van Willem.

L. A. WILDERBEEK, Venlo

477. KABBOUT (div. schrijfwijzen)
Joost Jansz Kabbout, begr. Gouda 1717, vestigt zich met zijn kinderen Caatje, Jan, Arent en Hen-
drick ca. 1700 in Gouda. Mogelijk is hij dezelfde als Joost Jansz, ged. Schoonhoven 13-2-1656 als
zn. van Jan Jansz Cabbout en Pirijntje Joosten? Gevr. doop kinderen.

Jan Joostz Kabout, tr. Gouda 11-5-1706 Johanna Arents Koemans (Coemans). Hun eerste twee
kinderen worden ald. gedoopt. Gevr. doop van de kinderen Johannes, Lourens, Joost, Metje en Mar-
tintje die tussen 1713-1724 elders zijn gedoopt.

Arnoldus Kabout, overl. 's-Gravenhage 13-10-1805, oud 62 jr., oud-katholiek pastoor ald. Ver-
moedelijk zn. van Cornelis Cabout en Catharina Bosman (tr. Gouda 20-4-1742). Gevr. zijn doop
en contact met degenen die deze personen bij hun onderzoek zijn tegengekomen.

J. G. CABOUT, Amstelveen

478. KERSTEN-ROOSEN
Albertus Kersten, j.m. soldaat in het 2de batt. van generaal Van Randwijck, in garnizoen te Bergen-
op-Zoom, begr. Nijmegen 28-9-1807, tr. ald. (RK) 10-3-1765 Beatrix Roosen, j.d. ald., begr. ald.
10-12-1785. Gevr. beider doop en voorgeslacht.
HUMMEN RUITERKAMP-HERMS en VAN HAAREN
Gerrit Hummen Ruiterkamp, ged. Apeldoorn 2-5-1766, tr. (1) ald. 8-2-1801 Teunisje Herms (Her-
mans), geb. ca. 1767, overl. ald. 24-10-1811; tr. (2) Apeldoorn 28-10-1812 Hendrika van Haaren,
overl. ald. 20-10-1840. Tussen 1801-1813 worden zes kinderen geboren die allen als 2de voornaam
'Hummen' krijgen en deze later als achternaam gaan gebruiken en nimmer de naam Ruiterkamp.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.

G. H. SEUTER, Lochem

479. WTTENHAM
Jan Frederickszn Wttenham tr. Utrecht 10-12-1612 Dirckgen van Bueren, wed. Lambertus Boll. Zij
wordt 5-10-1657 begr. in de Geertekerk als wed. van Johan Wttenham 'nalatende de overleden soons
onmondige kinderen'. Is deze 'soon' uit haar eerste huwelijk? Had Jan kinderen? Gevr. voorgeslacht
van Jan.

G. L. WANROOY, Bilthoven

480. WIERSMA
Sybe Jans Wiersma tr. Rauwerd 5-11-1786 Akke Binderts. Gevr. haar doop en overl. (tussen
1800-1828).
WIEGERSMA-SOETENGA
Gevr. huwelijk van Uilke Jacobs Wiegersma, geb. 't Meer ca. 1790, met Jantje Klazes Soetenga,
geb. Westermeer 16-10-1792.

H. SNIP, Wieringerwerf

481. VAN DER WAL-DE VRIES
Riender Kornelis van der Wal en Tetje Andries de Vries laten te Roden tussen 1820-1837 vier kinderen
dopen. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
NEUTEBOOM
Gerben Willems Kots, overl. Steenwijkerwold 5-5-1857, tr. Finkega 1-12-1805 Trijntje Harms (Hen-
driks) Neuteboom. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Trijntje.
BEUKEMA
Pieter Alberts Beukema tr. Den Ham 21-5-1786 Martje Jans, afk. van Fransum. Gevr. nadere gege-
vens en beider voorgeslacht.

S. K. NOORDVELD, Bladel
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482. INCLAER (ENKELAAR)
Pieter Inclaer, ged. Arnhem 17-11-1695, tr. (1) Zeist 2-2-1721 Neeltie Abrahams de Waal, begr. Zeist
27-7-1751; tr. (2) ald. 30-10-1751 Geertje Jansen van Ommeren. Scheiding van tafel en bed 30-5-1768.
Geertje ondertr. (2) 1-12-1775 Dirk Bettingh. Gevr. aanvullende gegevens van Pieter en zijn overlij-
den.

J. P. DE LANGE, Bussum

483. TURKSMA
Gevr. voorgeslacht van Gialt Turksma, overl. Zevenhuizen (Haulerwijk) 27-3-1833, oud 70 jaar.

DR. R. TURKSMA, Bennebroek

484. RUITER-ZWAN
Jan Tamisse Ruiter, overl. Venhuizen 30-11-1786, tr. Agje Dirks Zwan, overl. Wognum 9-4-1808,
oud 78 jaar. Gevr. huwelijk en beider doop en voorgeslacht.

C. RUITER, Zwaagdijk

485. PRIN(T)S
Hendrick Prin(t)s, geb. ca. 1700, major en commis in de Ommerschans vanaf 18-4-1747, overl. ald.
26-1 -1786, tr. Nieuw Leusen 5-7-1750 Arselina (Ursula) Hendriks Boismans (Boesemans). Gevr. zijn
herkomst en voorgeslacht.
LA MA1TRE
Jacobus La Maïtre tr. Utrecht 1-5-1753 Geertruy Corneli Bijzij. Gevr. nadere gegevens van Jacobus
en zijn voorgeslacht.

MEVR. Y. M. PRINS, Oegstgeest

486. NIEUWEJAAR
Hans Jansz Nieuwejaar wordt geb. Alkmaar 28-9-1780 als zn. van Jan Hansz Nieuwejaar en Marijtje
Dirks. Op 6-4-1812 overl. Alkmaar op 30 j . leeftijd Harmanus Nieuwejaar, aangegeven door een
employé van de Kamer van Inkwartiering. Gevr. zijn Hans en Hermanus identiek? Tevens gevr. nade-
re gegevens over genoemde personen.
NIEUWEJAAR-TROMPETTER
Dieuwertje Jans Nieuwejaar (Doopsgezind) tr. Alkmaar 16-9-1810 Arie Trompetter (geref.). Bij de
volkstelling van 1830 is Dieuw weduwe. Na zijn huw. is van Arie niets bekend. Gevr. zijn overlijden
en eventuele kinderen uit dit huw.

IR. M. W. C. NIEUWJAAR, Haarlem

487. SCHIPPER (VAN SMOORENBURG)
Arie Jansz Schipper, alias Van 't Veer, geb. ca. 1630, overl. Zeist 1681, tr. Willempje Cornelis. Hij
heeft een zuster Cornelia en twee broers Evert en Cornelis, allen te Zeist. Ca. 1700 gaat de hele familie
zich 'Van Smoorenburg' noemen. Gevr. huwelijk en herkomst van Arie.

E. SMORENBURG, Zandvoort

Aan dit nummer werkten mee:

Mevrouw mr. E. C. H. A. van der Brugh, Saxen Weimarlaan 34-111, 1075 CC Amsterdam.
Mevrouw P. J. C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
P. J. Fierst van Wijnandsbergen, Mozartlaan 69, 2555 JD 's-Gravenhage.
Mevrouw E. Pooth-Vermaas, Rosenallee 14, 423 Wesel-Bislich, BRD.
Mevrouw M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
C. H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.
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